
CUMARTESi ~ 

19 
MART 

1 9 3 8 
BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

FERT EK RAKISI 
lnhisarın kontrolü altında uzun müddet fıçılarda 

dinlendirilmiş 45 derecelik pek yakında çıkacak. Tel. 

40988. Galata. Kaval sokak No. 5 - 9. 

Lehistan -Litvanya buhranı yatıştı! 
DANZINGI ELE GECIRMEK ICIN 

Almanya,. Lehistanı Harbe 
Hitlere Göre 

Almanya Hudutlarında 
Bazı Tashihler Daha 

Yapmak icap Edermiş! Teşvik Ediyormuş! 
.. 

•• 
Ultimotoma Karşı 

İngiltere ve Fransanın müdahalesile 
muhakkak bir harbin önüne geçildi 

Rayiştag Meclisi Feshedildi 
Litvinofun Teklifi lngilterede Lehte ve 
Aleyhte Tefsir ve Tahlillere Yol Açtı 

Berlin, 18 (Hususi) - Almanya şe 
fi Her Hitlerin daveti üzerine Rayş
tag bugün toplanmış ve Her Hitlerin 

* Londra, 18 (Hususi) - 'Onited l Litvanya Cümhurreisi, bunun üze- nutkunu dinlemiştir. Her Hitler Rayş 
Press'in muhabiri bildiriyor: Bugün rine parlamentoyu toplamış, siyasi li- tag azası tarafından sürekli alkışlar-

ederek bunun bazı cahiller tarafın
dan istihfaf ile karşılandığını anlat
mış ve daha sonra son Avusturya ha
diselerini anlatarak: "Almanya gibi 
büyük bir devlet milyonlarca Alma
nın fena muamele görmesine taham
mül edemezdi,, demiş ve Şuşnig ile 
konuşmlaarına geçerek demiştir ki: 

L.hutan BClflnrmcmJam 
JI ,,,..,rı1 SııQfi RU. 

Litvinof'un 
Teklifi 

Avrupa bütün hızile mühim bir buh- derlerle ve askerlerle görüşmüştür. la karşılanmış ve toplantıda Avustur 
rana doğru sürükleniyordu. Lehis - Anlaşılan bir plebisit ile, esas kanu- ya umumi valisi Says İnkuart ile bil 
tan 48 saat vadeli ültimatomunu Lit- nun Vilna'yı Litvanya hükumet mer- tün Alınan nazırları hazır bulunmuş-
vanyaya göndermiş ve cevap bekle- kezi tanıyan maddesi tadil oluna- tur. 
miye başlamıştı. Varşovada, Litvan- caktır. Evvela, Rayştag reisi Mareşal Gö-
yanın üzerine yürümek için nümayiş Diğer taraftan Litvanyanın hariçte ring celseyi, ateşli alkışlar arasında 

ler devam ediyordu. Hatta Başku - ki sefirleri İngiltere ve Fransa nez- açarak kısa bir nutuk söylemiş ve bu 
mandan Mareşal Smigli Ridz, asker- dinde teşebbüslerde bulunmuş ve bir toplantının yeni Almanya tarihinde 
lerini teftiş etmek üzere Vilna'ya git aralık Milletler cemiyeti konseyinin en mühimlerinden biri olduğunu an-
miş ve bu hadise, Lehistanın harbe hemen toplanması da istenmiş. fakat latarak, Avusturya memleketinin hü 
girmiye karar vermiş olduğuna delil Mister Chamberlain, Avam kamara- klımet sıralarında bulunan azasını, A-
sayılınıştır. sında buna lüzum olmadığını, çünkü vusturya umum valisini ve Avustur 

Litvanyanın merkezi Kovno'dan süratli bir karar verilmesinin müşkül ya hükumeti azasını selamlamış. ar-
4 selen haberlere göre, Lehistan fil. olduğunu anlatmıştır. tık birleşmiş bir tek Alman devleti 

timatomanua baflıea talepleri: ı - İngiltere ve Fransanın Varşova se- Lehi.tan Hariciye Nazın mevcut olduğunu söyliyerek sözleri-
.ti ... t uduMla ..... 'Ml'lllek, ı - flrktri bUl'b faaliyete ıeçerek, bu- Miralq Belı ni bitirmif ve sözü Hitlere vermiş-

~-..... tı;rl aı ~ bdar We et- tç; -;;ü;w; • .;.;-.;~~.;.;Aü: rll!!!!i!!!!i!ll!!!!l!!!!!i!!!!llii!l!!!!!i!!~~!ll!!i!~!i!!1i!i!jj ~-Uzun ve hararetli alkışlarla karşı-
.-, 1 • Araökl blttla muvasala zerinde ısrar etmiıler ve bir müsade- T •• k ı •ı• !anan Hitler saat sektzt bef geçe nut-
nsıtalannı sflratle açmak, 4 - Bu menin önüne geçmek için her teşeb- ur - ngı iZ kuna başlamış ve Rayştagı mühim 

wleleri milnaka~· kabul et- büste bulunacaklanru anlatmışlardır. MalAı Temasları meseleler hakkında izahat vermek il-
mek, S - Vllna'mn Lehistan tarafın- Haber verildiğine göre, Almanya zere davet ettiğini söyledikten sonra 

- Şuşnige anlattım ki Avusturya• 
daki vatandaşlarımızın hukuku çiğ
nenmekte devam ederse adaletin esir 
gendiği yerlerde müracaat edilecek u
sule güvenerek bu vatandaşlan kur
taracağım. Sonra Şuşnige elimi uzat
tım, fakat Şuşnig sonraki hareketle
rile bu eli reddetti. Ve plebisit dala
veresine başvurdu. Şuşnig, plebisit ne 
ticesinde ekalliyette kalacağını bili
yordu, fakat bu yüzden Avusturyada 
dahili mücadeleler alevlenecek ve A· 
vusturya ikinci bir İspanya olacaktı. 
nuLuu nır g~~yı kabw; ı1;ımı~ Meçlr
dim ve karanmı verdim. Karanmın 
arkasında 75 milyon vardı. Ve başın
da Alınan ordusu vardı." 

Her Hitler nutkunda Lehistandan 
son derece dostane bir şekilde bah

(Devamı l O uncuda) ... ilhakını mfhakeresb tanımak- Lehistanı, Litvanyaya karşı tecavüze ResmAı Safhada bir ay evvel söylediği nutka işaret 
tir. (DevamılOuncudaJ =======================================================-

~hmet Emin Y AUIAN J ) R_... bir teklif seli- ngi iz Kabinesindeki Ihtilif On Milyon lngiliz 
Lf ralılı lir Avans 
llaltıf de Var 

· Franco'culann Yeni Bombardımanı 

t: ~~~'7:: ~Bazı Nazırlar Başvekile 
~i;.;;.eo~:ı;:::; Muhalif Cephe Almış 
~ır cephe kuralım, buıp 

~ 
yollarmı beraberce ara-

Son zamanlarda miDetlerarası it
~ daha ziyade seyirci vaziyetini 
~aza eder gıöi görünen Rusya
~ ortaya atılması ve böyle bir tek
~ bulunması elbette dikkate değer 
"'il' hadisedir. 
'btt 8u sırada b&rl§ ve emniyet lehine 
~tesanüt kurmayı hedef tutan her 
'el ket, nazari olarak faydalı ve gü-

bir adımdır. Hasta Avrupa, kon
~syon yolile tedaviye çok muh
-. . Bugüne kadar hastalığın önü
~ leçınek, azmasına mini olmak 

hiçbir ~ yapılmamıştır. Ya -
:::ı tedbirler, birlik eksikliği, zıt ide 
h ~i Propagandalan ortalığı çorba-

Çevirmiştir. 

~ liaataıığın had bir hale geldiği
~ ilk ip.reti, A vusturyanın şiddet 
._ liıe istilaya uğraması ve yutulma-

0lıxıuştur. 
~\'rupanm nikbinleri §U mese -
'araştırmakla meşguldürler: "A
~ .Alınanya, Avusturyayı çiiJıe -
~ Ve hazmetmek için vakte muh
~ değil midir? Dünya o vakite ka-

l'ahat nefes alamaz mı?,, 

/\ \'rupanm fk:i zıt noktasından 
' tehlike işaretleri geliyor. Bun 
~ anlıyoruz ki, hastalığın yu
\>~ Yalnız Avusturya ve Çekoslo
ttlt •da aramak çok dar bir görii§-

~ ~rafta Lehistanm iştihası ka
~ftır. Kocaman Avusturya bu 
~ . kolayca yutulduktan sonra 

Ç&g Litvanyayı istila eder,ek deni
(Devamı 1 O uftCUda) 

Fransız Meclisinde Harici Siyaset 
için Münakaşalar Yapılacak 

İngilis kabinesindeki muhalif 

/nuırlanlan Sha~, '\or .· ,. 

Londra, 18 (Hususi) - Röyter A
jansı tarafından bildirildiğine göre: 
parlamento mahfellerinde bariz bir 
huzursuzluk görülmekte ve kabinede 
bazı ihtilafların mevcut olduğundan 
ve kabinede tadilat yapılması ihti -
malinden yine bahsedilmektedir. En 
mühim sebep, Mister Chamberlainin 
harici siyaset hakkında hemen söz 
söylemek istememesidir. Ingiliz libe
rallerinder ve amelesinden başka mu 
hafazakArlar içinde de hükumete mu 
halefette bulunanlar van:lır. Mister 
Çurçil de bunlar arasındadır .. Başve -
kil ise vaziyeti liyikile ve bütün in
celiklerile kavramadan bir şey söyle
memek azmindedir. Başvekil Mister 
Chamberlainin, A vrupanm karışık 
mıntakalarından tamamile ayrı kal -
mak veya bu islere doğrudan doğru 
ya karışmak yolları arasında orta yo
lu aramaktadır.Bunun için herşeyden 
evvel alAkadar devletlerin temayülle 
rint anlamak tsti,-or. Daha doğrusu 
Avusturya, Litvlanya ve Barselona 
hadiseleri lngiliz kabinesini şaşkınlık 
ve kararsızlık içinde bırakmıştır. Bu 
yüzden bir kovalisyon hükumetinin 
teşkili Chamberlainin diktatörleri 
tatmin siyasetinden vazgeçilmesi tav 
siye olunmakta ve bunun için Chattı 
berlainin istifası istenmektedir. 

Site'nin nüfuz sahibi üçyüz iş ada
mı Londrada toplanarak ild muhalif 
rey ile, bir karar sureti kabul etrnif

(l>eoamı ıo uncuda) 

Memnuniyeti• haber aldıtımıza 
göre, mlllf bankalarımız genel dl· 
rektörlerlle Londra malt ve lktıudf 
m•h•flll araaında birkaç haftadan 
beri devam eden temaalar mUabet 
neticelere varmıftır. Şimdiye kadar 
huıual bir mahiyeti olan konu1-
malar, bu netice üzerine reamt bir 
ufhaya glrmlttlr. M Uzakerelerln 
reaml ufhHını idareye Londra bU 
yük elçlmlz Bay Fethi memur edll· 
mittir. Maliye Veklletl nakit itle· 
rl Genel Direktörü Halit Nazmi de 
Londr•y• gidecek ve müzakerelere 
lftlrak edecektir. 

Londradan •kaeden h•berlere gö· 
re, memleketimizin lktıudt lnkl· 
pfına tHllOku ol•n itler için tim· 
diye kadar mutabakate varılan kre 
dl ve avanı yekOnu 10 mllyon ln
glllz llraeı. yani 63 mllyon Türk 
llraeıdır. Bazı yeni tetebbDıler I· 
çln bu mlkdarın genltlemeal lmkl· 
nı da vardır. 

Martın eonundan evvel geri gel· 
meal beklenen mlllf banka genel dl 
rektörleri, teferruatın kararl•ıma. 

eı için Londradakl ziyaretlerini u
zatacaklardır. 

Londrada elde edilen kredilerle 
yapılacak itlerln batında llm•nlar, 
ve bllh• .. kömür havzamızın Ça· 
talaOzı limanı ve madenlerimize alt 
Uo yıllık pllnın tatblkına yaraya
cak teçhizat vardır. 

Londr•d• varıldıtı blldlrllen mu 
tabakat, memleketlmlzle lnglltere 
•raeındakl doatluk ve yakınlıOın ve 
k•rtılıkh emniyetin yeni ve güzel 
bir lfadeelnl teeblt etmektedir. 

MUKADDES 
TABANCA 

Yatan ve Hirrlyet 
lfflhat ve Terakki 

Tark Tarih Kurama bellete
nlaln ilçilncll ve aardilneti sayıla
rmda çıkan Profesör Bayan Afet 
ile B. BOsrev Samlnin ~ok dik
kate deler makaleleri buglln al
tıncı sayfamudadır. 

Barselonada Yeniden 
600 Kişi Öldürüldü 

lngiltere ve Fransa Bu Facialara 
Karşı Müşterek Teşebbüs Yaptılar 

Son muharebede cUilerin kazanclıklan •ahayı 
ve harp VGİyetini gö•teren kroki 

Londra, 18 (Hususi) - ispanya -
dan gelen en son haberlere göre, a
siler Barselonayı şiddetle bombardı
mana devam ediyorlar. Şehir bu sa -
bah dört kere, öğleden sonra da iki 
kere bombardıman edilmiş, bu yüz -
den 600 kişi ma.ktül düşmüştür. Tay
yareler tarafından atılan bombalar 
şehrin ortasına isabet etmiş ve bir
çok anacadde baştanbaşa harap ol -
muştur. Bombardıman esnasında 

Fransanın konsolos muavini ölmüş, 
Fransız başkonsolosu da yaralanmış 
tır. 

Asiler Kaspe, Armorisa, Berge ve 
Malinos kasabalarını işgal ettikleri -
ni. bin esir aldıklarını ve birçok mal
zeme zaptına muvaffak olduklarını 

haber veriyorlar. 

Chamberlainin son nutku cümhurl
yetçi ispanyada hayal ınkisarile kar 
şılanmıştır. 

Bütün Madrit gazeteleri Ingiliz 
muhafazakar fırkasında tefrika 
başgöstereceğini ve Başvekilin ikti
dar mevkiinden ayrılmıya mecbur 
kalacağını vazıyorlar. 

Asiler dün a.kşamdanberi Fransa -
ispanya hududunu bütün eşya itha
lat ve ihracatına kapamışlardır. 

Bugün ispanya meselesi ve Barselo 
nanın bombardımanı Avam Kamara 
sında mevzuu bahsolmuş, Başvekil 

Chamberlain bu haberleri dehşet ve 
nefret ile karşıladığını Fransa ile bir 
tikte bu bombardımanlara karşı gel
mek için teşebbilste bulunduklarını 

(Devamı 10 uncuda 
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Ankaradan 

No. C Yaza•: "· 51111 Sütçüler Cemiyetinden Belediyeye Ameri!C e Bir Şilepçilik 
Mehmet Ali Bildilderini Süt işinin Süratl Yeni Ticaret = ::u,~,. 
Old G b 

Müzakereleri 
uğu i i Anlattı Halli lçilı Bir Teklif 28 Mtlrtta, Aılllarada y==· Y• 

T ercüman Mehmet Ali Bey 
bakJanda sağdan, IOldan top 

ladığım malfunat, bendeki ilk ka
naate uygundu. Şifbane karakolu 
inzibat yüzbaşısı Şevket Bey de 
Mehmet Ali baklnnda çok iyi mald 
mat verdi.Şevket şimdi miltekaittir. 
Emirginda oturuyor. İşgalin en teh 
likeli günlerinde bizimle beraber 
çahfDllf, büyük hizmetler etıniftir. 
Mehmet Ali hakkında şu mallımatı 
verdi: 

- Mehmet Ali Bey ile beraber
ee esaret hayatında uzun seneler 
geçirdim. Hakkında edindiğim ka
naatler her cihetle müsbetttr. 

Bunun üzerine Mehmet Ali ile 
evveli basit bir şekilde temas et
miye karar verdik. 

Aldığımız raporlar, Mehmet Alt 
Beyin, bergün, hangi saatlerde ne
relere gideceğini gösteriyordu. Ken
disiyle Tünelbaşı meydanında kar
plafmak fırsatını kolayca hazırla
dım. 

Öpüştük, koklaştık .. .Arkadaşım 
fU ani tesadüfü memnuniyetle kar
plamıştı. Fakat mühim bir işi oldu 
ğu için bir yerde oturup görüteml
yeceğimize teessüf ediyor, af dili
yor ve başka bir gün birlepnek için 
randevü istiyordu. Konuta konuşa 
ilerliyorduk. Esaretten avdetten 110D 

htanbul süt müstahsilleri ye d~ 1-Bank, b'lflk .at atqmm w Söriı••lere latlaaıyor laarp pmlmlai lnp eden B 
çüler cemiyeti idare heyeti, cl6nkü lltlere 1111, IOM WT• 1JAc .. bin- _. Vw teclhlanna üç yeni 
toplantısında mühim bir karar a1mıf .. önüne pçmelE illa .. tekilde ha- Memleketimizle yeni ,.kilde bir mi --lamlt ve mukaveleler 
tır. Sütçüler, İstanbülda süt derdinin Met eclileeektlr: ticaret anlapıaP h:= ~ lnau edDmlftlr. Gemilerin her 

halli için esaslı teşldlAt yapılmcıya Klyltl dtçller ve maktan dt p. =~-: =lar 28 Martta ~ rl beter bin ton ve stlratlerl 1 
kadar, komşu memleketlerde tatbik tlrenler a-ı ••..da lltlerlni • wa. e m M"--'- 1ere olHaktJr. "Karadealz,, dplHe 
edilmekte olan bir uaulün örnek alm ' ~ .... -..,.. ' '

1 
" karaya varaeaklardır. ™ere pdaeak olan bu pmiler frigo 

_ .. '- ,.__n.1-11. B kın teni meılrınln•e dbılaLa- dshal baflanacaktır. ....-1...-.. .. L.--..ı.-. Ge-11--L. mamnJ mUVa.u& guıl"mwı-w..• U • -U -Yl.U lllW9Dll 

w dairesinde, belediye'9 ftl'ilmek bydettlneelltNlr. ~ ve ~ • Amerika beyett fU flkilcle taruı.ı Jl ldlılq 70lu De mal karphlı 
üzere iki maddeli bir teklif hazırla- mak çıkaran dtikklnlar ıfltlerlni ifle- caktır: larak ödenecektir. Bu yeni va 
&. ... 1 .. ...1.-· meden ince hu merkezlerde mua7ene Reis: Set8ret lflOderl B. R. F. KeDeı7. larla Karadenı.len fstanhula 
~\&ü • ti ı..ı dlr t-ı ..ıııı.. • Anmlb llarici7e N-.tl namına munh 

1 - Belediyenin lhtly ... sire, 18- et ıeee&14::..: .,.eu..ten soma 8 hu: HeD17 t. Vadlellbe Amerika tarife ko aDmlt et naldedllebilecektlr. 
nm s&stenceii yerlerde, eaaaf tef- llrrm.- .,. ve kaymgk aha aı. lllfQanu aamına: lfoaman a. 9uıw. Ame- Delllshank, tı Bankam ve 
ldlltı tarafından ıtltleria te9'11 lpa ... ıGtleıln nenlln w • mllrtlır •• ıtka Tt.m Nezanll nmnma: 9'fjrel tlea- mk ile mtlfterek bir vapm 
birer "Stlt merked,, açdacaktlr. İnek rlldllf ve bunların nasıl huetm4hit ret ataNI J. ıı:. GIDelple. lmrmllflardır. Bu firket, meml 
çi ve ıfltçülere birer "kontrol cfb. belediyece kontrol edilecektir. Heyete riyuet edecek B. Kelley tin pek muhtaç oldutu ple 

bir aene evvel lefaret müsteşarı 11-
...._ verilecektir. Der muataka inek· Bu kontrolde, brqık, bozuk dt fatile memleketimU.e aeUnceye g:.· ve tlearl deniz nakliyatını 
çtJerl dderlnl alt ot•uldan __.. aattıiı sirfllen ıtttçtller hem eeu sö dar faınlaın.:a 14 ..... Amerika Ha- ettlnni7e çabpeaktll'. lbbt 
• ptineekler, mmt.ka•m -nar reeek, hem de malak....,e v.Oeeek· rlclye NIUNtl Şaıkt Avrapa büro- it olarak ı..nten.t• .. '°9P 
" IÜit ı8tç8Jıeri de lfltlerinl ._.. tir. sunda bulunmUftul'. 1926 wıesbıden malE için pmrbla ~. 
.._ alaeaklanbr. sat verlllrba, Sütçüler cemiyeti, bu esaslar dahi- 1937 ıeneüne kadar bu dairenin ~ Prf. Oıten, Ml•lm llr 
ewa1a, 4lereeeai ve miktarı lmatnl Unde derhal harekete pç11.,...ı ka- 11111 vuifeslnl görmlftlr. lollhranı Ye ...... 
dsl•ma yuılacak ve aatlp flld*- ranndadır. Ve 1Azım gelen hazırlıkla· Amerika Rarlcf)'eBin!n mame..Dt ~ .. Ankara, 18 (A.A.) -Ankara, 
ta woua .. her latendlll ..- hu ra da girişmek üzeredir. Teklif, bu- kilde muahedelertn mOzakeresl için Amerl- Dil, Colnfya faldlltell arkeoloji 
dMeelv kontrol etllleblleee~ g6n beledlyeye verllecekttt. b BarldJwlnde kmulaD hmuıd dalrtı1e W Vonder o.ten, 18 a, 18S8. 

memuptur. ' 
Tarife kcımbıJonu dl79 bir ~ ma- martesl gtbıl .. t 17,30 da balb'lrll 

zakerelerde temsil edlhn..m. pllnce Ame- de projelallJanlu bir konfenm DENİZ ve UMAN : 

Tenzl·ıa"tlı K s· rfkada iktisadi ve maD dOtQneelerl ~ cektlr. Mi Anadolu hafrlJat oca ınanı nGnde tutarak ıtımrtıt tarifeleri ,.pmak r1 .. , ... fberlnde1amapıcü 
için mtlstüll bir da1N nrdır. Teni ttea- p10f-6r ba 1ronfenmı beıb11D 

Yeni Navlun Anma Günü için ;: :-::.... ~m= ~ bir ,-.1c1e ,.-
bir mOm..U bulundurmuma 1G.zum &6rQ1- kaDferam t8rkÇ9J9 ~· 

rak1 bayatından, şimdi çahştılı giz iti. Sıhnn arlıaJafltn"llldan Yiis-
11 hizmetler grupundan ve maiye- 6a,ı y muJ lcöylü laya/etinde 
tinde bulunduğu zabitlerden safi
yet ve samimiyet ile baluıediyordu. 
Galatuarayına yaklqtılumz za
man ayrılmak mecburiyetinde bu
lunduğunu özürler dlliyerek tekrar 
etti. Uzun uzadıya görüşmek üzere 

Fiyatlan Hazırlık m:r.:om Tleaet lf-etlnln mame.111 m::-~-=·bu 
Geçen lhracat mevsimi bapnda Mimar Sinan Dıtlfali 9 nisanda ya- B. GUlelple 11 leneÜnberl ,_.,..,. _... O~elar la 4llrlred t-1-

, mmalekdmlzde bulunmuttur. tJd JMmı.- ~ .,,.. 
aavlmı ftyatlannı sebep yokken 78k pılacaktır. ihtifal programım hazır- ketin ticaretine aJAba .ı.a _.ili.._.. Ankara, 18 (Tail mulballılrllıMI~ 

o alqam saat dokuzda Tepebafm
dald mabalMbicide tekrar birlet • 
mlye tarar verdDL 

M ehmet Ali Beyden aynldığım 
zaman blribirine aykın tetir 

Jer altında idim. Yabancı hafiye 
pupuna mensup olduğunu benden 
Jılç saklamamıştı. Bu saffet, lehin
de bir teYdl. Bununla beraber tereci 
dütteft kurtulamıyordum. 

Şifbane karakolunda beni bekll
,en arkadqların yanına geldilim 
zaman herşeyi olduiu aibi anlat. 
tun. Bendeki tereddüt Şevket Be
yin biraz canmı ıa.ktı. Mehmet Ali· 
ıiin ah16k ve seciyesinden emin ol
dujwıu, bize hizmet tekltfini te
reddiitsüxe biuat yapmıya hazır 
bulunduğunu ileri sünlü ve fUD\I Hl 
ft etti: 

- Yabancı memlekete fenalık 
mabadlyle girmif olamaz. tptlcla
dan hüküm vermlyellm. Ne gibi 
bir zarurete tlbl oJdulunu anbya
bm. 

O üpm Mehmet AH Beıy De bir 
leştik. Gösterdiği arzu il7.erlne Tak 
iim kışluının Panorama bahçıesi
ne elden köfl!S'ndekl İzmir biraba
....me gtrdlJr. Hem görüfiiyor, hem 
de bira içiyorduk. 

Mehmet Ali Bey bütün samlrnt. 
7etf De, heı1&ylnl açık açık apla
tayordu.. Hergünkü faaliyetlerini, 
temas ettill pbdyet1erl ve bunla
nn menfi hizmetlerini, aldıktan 
111881 ve t1uamiyeleri eayıp dökü-
7ordu. .. Adeta bana itimat telkin 
etmlye uğraşıyor gibi bir hali var
dı. Bir aralık münasebet ptirerek: 

- Mehmet Ali! •. Dedim. lngillz
Jerin yanında nasıl it buldupna 
bayret ediyorum. 

- Azizim, bu işi ne ben buldum 
w ne de istedim ... 
r o halde kuvvetll bir tavsiye 

w lltım•n tesiri ile mi? ... 
Mehmet Ali Bey sözümü bitir

meme meydan bın1rmadı: 
- Bayır, hayır!. dedi. Hiçbiri .. 

111·· Bu çok tuhaf bir biklyedlr. 
Anlatayım dinle: Bugün de aöyle
miftlm ya? •• Ben esaretten gelince 
Dudullu nahiyellne müdür oldum. 
Teşldlit lljvolununca açıkta kal
dua. Aylarca it* ve günlerce aç 
bldım. Bir gün; bir kaç lira borç 
istemek için Bebekte oturan bir ar
kadap 8itmlftim. Yaya gittlllml 
mylemlye hacet yok, sen anlayı-
wr- Andllam Ubd .. ewl&de ba
,_..~~,Birqg ... ......... 

icap etti. Para yok ki bir gazinoda 
oturup vakit geçireyim. Arnavut
köyii Akmtıbumu nhtunında afAlı 
yukan piyasa ediyor. geçen vapur
lan 18Ddallan, kenarda balık tutan 
lan seyrediyor, vakit geçlrmiye ça
lıpyordum. Bir aralık yorulmUf bir 
kenara çöme~. Süratle akım 

cıklan seyrederken bilmem yor
gunluktan mı, yoksa açlıktan mı?. 
Birdenbire gözüm karardı ve ba
pm dondü. işte o kadar .. Ust tara
fını bilmiyorum Gözlerimi açta
lnn aman kendimi yabancı bir ~ 
dada ve tertemiz bir yatakta bul
dum. Sakın rüya zaıınetme. Haki
katten bahledlyonun ha!. Ba11mın 
ucunda bir İngiliz neferi duruyor
du. Mejer ben denize düşmüştlm .. 
O emada flmdi maiyetinde bulun
dutum İngiliz kaymakamı da oto
mobili ile beni evine götürmüş. HA 
di8e intihar l8J111mıf. O fekilde ga
r.ete sütunlanna geçm1f. Ben ba
yat eseri gösterince bir nefer gidip 
kumandanına müjdelemif. Şimdl 

Kom Vold yatalunm kenarmda 
beni teselli iÇin diller döküyor
du. mtihanmın lebebini IOrclu. Ne 
de olsa bana karp büyük bir insan 
hk göet.eren IMa adamdan llkıhyor
dum. Bapma gelm bu kazanın lntt 
bar samlmuı prurumu sedellyor
du. Kendimi müdafaa ettim. Fakat 
nafile ... Uzerimden çıka elbllele
rlmin biltün ceplerindeki paranın 
yekanu bir kuruf. .• Bu vulyette de 
ntae dOfen adam için akla gelecek 
lebep; 8fk ve al6ka olamaz,... U
atmıyayım.. Bu adam halime .:ı
dı ve beni bu vazifeye, yani maiye
tine aldı. Anladın mı eebebini? Ne 
iltimas, ne tavsiye, ne de müracaat 
var. Bir tesadüften ibaret-

- J>oirusu hayret! •• 
- Elbette hayret!.. Yoksa ben 

açbktan erir gider, biyle bir yere 
ıtnnezcUm. 

- Şimdi vaziyetinden memnun 
musun? 

- Allaha çok filkür .. Şimdilik yl 
ylp, içip. yapyoruz. Fakat! •• 

..ıten ecnebi vapur kumpaplan, laınıt olan Emtnanü halkevinde bir den bDlr. B1J8k lllDllt lfecll•' nalJa eaolbll!I 
bu wıe tekrar İktısat VekAletinbı toplantı yapılmıt, alAkalı dairelerin Amerikan heyeti De Ankarada bq Ulllldar ft K.adık6J m lll'IE.tlll 
mOdehalemne meydan ~·Jr 1- mümessilleri de hazır bulunmUflar- hyacak mftzakerelertn btlyQt bir • latlD •hımwm hülrmdalrl bmm 
çln, mlfterek bir tarife llaarlamıt- dır. İhtifal günü, mekteplerde Bü - hemmiyetl vardır. Amerika, yeni u- ,......... afak bir tadtlle kabul 
lardır. Bu tarifede yeni temtılt ya- yük Sinana dair koıiferanslar v..erllme anıldeki ticaret anlapnalarım, dünya tir. 
pılmıf ve Vekilete gönderilmiştir. si için Maarif Veklletlne miiraeaate y6zOnde 1erbe8t lktlladf mOnuebet- ICaaaç VeraWncle 
20 lia Giifmen Gelecek karar verilmittlr· th\lf.a\ maramı da terin baflmıgıeı df1e teMJrld ednmet y~ formül 
G&m n-Jdivıh n radli! 9":iri r,_. tedir. Avnı~~ 1N mil-

denbaŞT:naciktii.~t ı ec - ınanı anma ~1>.ôical!P. ~ - ~eket Türkiyedir. Müzakerele- . .. . 
menlerin yerleştirilmesi için hazırhk Tirkkuıu•cla Utuılar rba mutıab V8flnltonda yapıhnMın met erbabı ~,.iM~ ~~-
tar ilerlemlftlr, Bu yıl, Bulpristan fstanbul TürkkufUDda bu wkt da mar eclildill halde mfhüenlerln zerindm k•zanO verpd 
ve Romanyadan 20 bin kadar göçmen ..... ,~ nt-Dln ilk baftaPDda Anbrada JND'hnm, hUIU8I bir dost- leri bhiblrinden ayırmak için, 
getlrllecektlr. Bunlar için Trakya UÇUf &aa6'1~"'- , __ ,_ __. _,.__L •---'--- '--L-• Veklletl bir formOl bazarlamlf 

-......1._.. .. 1r+ıı ... Bu wıe talebe adedi 3 - ---. ~ ~ amuua ~ 1.1.1r8darı-- •--•- -ıı...._ 
mıntakasında 5 bin yeni ev yaptınl· ..,...,....,-- hmmupur a .• _ MIA• wuuuu "'WW9w• 

mütamr. Nakliyat if1ne bu 1ene da- misil arttılİ için mevcut d6rt ptanar • Kaclutro Faaliyeti 
ha fazla vapur tahsisine çalıplacak- den ve UCUf için yetipniyecek, yeni- BET t1Wntv _. • Ankara. 18 (Tan muhabirindeD 
tır. den birkaç tane daha getirilecekttr. -~iY !a1.:. • Kadutro 1f19riD1D tok old11l11 il * İki gündenberl, Bolazda, sabah- Yefilk6Jd• de motörli uçut tecribele H'-llİ T ıtnbul, Ankara pbl büyük f8hit. 
lan, kesif sis ıörünüyor. Dün sabah rine devam edilmektedir. a•f ...... tefldlltm ıeniflet11mml için ~ 
ta bu yüzden Şirket vapurları ilk 1e- Taıclelendeki Teılsat ..... ,.,. G--•yw a kararlar almmıp. Kadutro 
ferleri yapamamışlardır. Taplen MIJUDU bol miktarda t. .._. dDln al oldup mmtataludan 

tthsa1 ederek temiz bir feldlde satıp Ha1tç flrkednln vadyetl haklnnda it olan pbirı.re memur 
POLİSTE : çıkarmak için eni tesisata baflan- prket idare mecıtsi ve &DUvükat Ha- cektir. Bn ima zamanda bdutro 

ımpar. Klldıkö: tNkaf müdürl ile bir llç lt1etme Waresl tanflnda birer ı.tnln lkmall lçin, çalıpn 
lir Eroin Müptelası doktor ve bk mGhendi8ten mOrek- proje bazırlamefhı. Ym.la va1IDlq emrine fenni birtakım yeni a1etW 
-..1-.t & u.. ..... ..._ kep bir komisyon, bu ifle meflul ol- bafkanhlmda her iki taraf milmemll ~. T WUUYI Amna A UI maktadır. Almanyaya mnarlanmıı o- lerl bir toplantı yapacaklar, Haliç fil'- Yardim G&m Çoc•.W.. 

Beyoğlunda oturan Elenl t1mhıde lan otomattk llfe tem•Sl-.ne, doldur- ketlnbı Wwı_. ve laukuk• de be- ~ <~ ~ 
bir kadın dün .._ ..... et ı. ..... ı.-1.ı. ma ve kapsülleme makineleri, dün ledlyeye devri için bir formGl bull'- aema 

• • ~3 -..-.. - hyacaklardır dan 1-3-1938 tarihlDdmı 18-3-
bürosdna müracaat ederek otlu ~ Hamburgtan yola çıkanlmıftır. • teriblm kadar 1a IÜD urfmda 
çoııuıı eroin müptellsı oldutunu ıı.. Gaz lun• Girenler llr imar Protra111ı çoou1a yardım ectnm•fllr. 
ner vermtptedavl altına alınınıudnı Ilı. Zebirll pz1erden korunma kcımls- imar plAnı 938 yılında tatbik edil- ~ 211 but& pak w 
temiftir. Koço, erotn kullandıtı 1fln yonu dOn vali muavinlnln bapanh- mlJe ""ı1anacalı lçln imar b6ıom bu ne genel merkesln 
bundan 6 ay evvel hastanede tedavi ~ toplanmıfbı'. Komt.yon, halk yıl ,.apalacat itler baJrlnncla bir pro-- bakdm11 w tedavi ecfllmtptr. 
altına alınmıf, fakat çıktJktan m için aça1an kanlardan fimdlYe bdar snm ve bir talimatname bulr1amat ~ dit balamevlnde ele 411 
bu huyundan vazgeçmemlftlr. Zabı- 21 bin ldflnln mezuniyet veaOram al- tadır. Prmt ıeJdlkte 80Dl'a btl ... culun diflm1 beJn>m11 ve tedavi 
ta, Koçoyu tekrar tedavi altına aldır- dılmı gö Of baziran bqlna ta- UDi alacak olan bu UıHmatDam• de mlftlr. l"8 çocuk ve anne ..-ı 
Dllfhr. dar da on~ b: Jd1sur ldfinin daha evvelce Japlaa awtidl pJAnler De ır.ln ban7oJarmdaD i8uı.M * Sirkecide f(lphell vaılyette do- okutulmuı için h Jma•ma karar Tablm ...,.., ...,--'"Oul Ur. 
1apn Haydann üzerinde bir miktar venniftir ça f' köprQIGm tam tklnal JO]a hfl'I""'• Slt daın1aınndan Jmo gb 132 
eav bulunmut ve adliyeye nri1m1t- ·· 81 Pbl -1ı W ... .._ ._ itJe. a. .at wd1mif ve 15 sOnde 
ttr. Da•llly• Yeklll Chlcll rı koltum44&ar. 1arak 12&1 ldlo bedava ait _... * Bftyilkderede Kibrit fabrikum- Dahillye Vekili ve Parti Genel Sek A Uc mlfdr. 
da çalışan Ali, sal elinin iç nteri B. Şükrü Kaya, diln sabah An- Be1edtje.,... .ti, ......_...,D .---------111111! 
juu makineye kaptırmıf ve tedavi aı- taradan f8brimDe aeJmiftir. e. ş6Jr- cte dellflldllr ,.,.,.-. :sa tllltlk- T AKVIM ve 
tına ahnımp. ril Kaya, febri.mlıde üç IÜD kalacak lilln neUolll, ._...afif llnClııt tein 
----------- ve pazar akpw tekrar Ankaraya dö baalrlanaa tadfetle ,..... Jlrml aı. 

na 118111 gidebilirim ki? necektir. betinde UC8811*.,.1nnf, ...... far * Büknt elçhntz BanıduDah Sup- mallteye alt .,_.etaba pratlt t*lıl m 
hl, dün Ankaraclan •hn•ptr. YaJnn.. tulmuftur, 
da Büknıfe ptecekttr. ----a--- 1 lnol a,a 

ANbll 111? .. .......... ,., 
- Evet. Fakat ne de olsa... Bir 

diifman yanında hizmet etmek. var
hiımı baltahyanlarla beraber ça
Jırak ... Bilmem ki ne "'1Jyeyinı 
Mehmet Ali, bu l8Da acı tjelmiyor 
mu? 

Bu 1on sözler beni çok müteealr 
etti ve derin derin dÜfÜDdürdü. De 
mek ki yüzbqı Şevket Bey arkada-
11mızın Mebırıet All BeJ hfflnnd• 
ld 8eYgl ve itimadı bopma delll
mif.. Lilzumauz yere tenıcldnt w 
f6pbe1ere deft8IGml ft daha dal-
l'UIU vehme ~··• ..ıamıt
tım!. Bu iyi bili arkad•I'"..,.... 
bmda verdillm ..... ft --
hükümlerden nedamet dQJU101' ve 

Hayat Uoal•I• iti• ONtvERstTa>B : 
Hayatı Ucuzlatmak için alınacat 

tedbirleri t..blt etmek Gaere çalm
Jan fmçreU mtltebum B. Yoren, 
dGn Ankaraclan fltlırhiıb8 aeJmlltir. 

Yabana Dl Mektı•I 
1 llttl 

......... 
hcllulll 11,41 -
VatM : f1.IO 

- Vazi~ ben de mem
nun deAWm, Kardepm.. Tamdık
Janmın fÜpbell Nelp,Un, imali 

sözleri, ~karpsında çok 
aıkılıyorum. ve azap çeki-
yorum.. dÜfÜDüyorum. 
Fakat ne rede it? uiyetim ile, 
•lmmdaki bu kara d~la Ana
..,., harp arbdııılham nm· 

utlmJ~ B-tın. .....,.. .cı. 

ren~ ft ~ bqa
amda talisiz muhatabım genemi tat 
mµt, ild tarafa sanıyordu. Güle
rik: 

- Ne oldun yahu? cledt Benim 
derdlmlll t8IUI ana mı düftl? 

(Dncanı ..,., 
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4rnerikanın Durumu 

ômer Rıza DOCRUL 
Dün Amerika Birleşik Cümhu

t riyetleri Hariciye Nazın B. 
lt0~del Hul, Amerikanın harici siya
~ hakkında bir nutuk söyledi. Nu.
h· tan anlaşıldığına göre Amerika 
~kere Avrupa işlerine karışmak ve 
>ilk ılnıak fikrinde değildir. Yani Bü
tiq llarp sırasında olduğu gibi Aıne
l'ıı •Avrupayı kurtarmak, yahut Av 
t Pil)'! demokrasi için emin bir hale 
~ti?nek üzere hiçbir harbe iştirak 
~~1Y.ecek, harbe iştirak etmek berta
Cit' sıyaset yoliyle de Avrupada di
'ı '1telere kanşmıyacaktır. Fakat A
~~anın bu hattı hareketi ifrata gö 
~ 1Yeceği, yine Amerika Hariciye 
ç~~~ın sözlerinden anlaşılı~:or. 
~._"ku Mister Hul, Avrupa işlerıne 
~P takılmayı ifrat saydığı gibi, 
t\ tat siyasetini tutmayı da yine if. 
~eseri saymakta ve buna da imkan 
._ llrınıadığını anlatmaktadır. Ameri 
) 

1 
hu iki ifrattan sakınarak orta bir 

):l ~tacağını söylüyor ve bu orta 
ı.. 11 •ıab ediyor. Bu orta yol, dünya 
'tle • 
~ne ve meselelerine lakayt kal-
~ ~ yoludur. Amerika dünya iş
~ili takip edecek, her mesele ile a
~ar olacak, ve bu alakanın icap
~ ~öre kendi vaziyetini idare e
~ektır. Mesela bugün Uzak Şark· 
>'ıı hadiseler Amerikanın Büyük Ok 
4i llsta kuvvetli olmasını mı icap e
~~~~· Amerika vakit geçirmeden ve 
~ •r fedakarlığı göze almakta te
tt~ dtit etmeden bu icabı yerine getire 
td \>e kun•etlerini ona göre tan7.İm 
~etek, ve Amerikanın Uzak Şat'kta· '° 1'1enfaatlerini bu kahir kuvvetlerle 

l'llyacaktır. 
,~ister Hul'ün bu nutku, Amerika
~e Avrupa işlerine kan~mıyacaf"ını 
Ilı .\\>rupada çarpışan cephelere katış 
,:Yacağını göstermekle Avrupaya .:;:i işlerini doğrudan doğruya 
'ltt ltınesi lazımgeldiğini ihtar etmiş 
')'Yor. Fakat Avrupa bu ihtarı din
\~ek ve kendine gelecek vazil ette 
~ ldir. 

~a me•ele.i : 

l\ irkaç gündür Lehistan fle Lit

\ ~\'rupanın dikk~t 
0

gÖz.ü'nü y~~i 
'1. taı.leye çevirdi. Litvanya iki mil
\ llUfuslu bir memlekettir. 18 inci 
~' lcadar Lehistanın idaresinde ya
,,~n bu memleket daha sonra Le
~ illa beraber Rus idaresine geç
'-ıı'1 \>e. b?yük harpten sonra Lehis
\ ~ b~rlıkte yeniden doğmuştu. 920 
\>u hıstan bu küçük memleketin 
,t~a namındaki hükumet merl,e:zini 
~ 1"a eden bir sahayı işgal etmiş ve 
~Yiitdcn iki memleketin hududu ka 
~~ış,, siyasi ve iktisadi münasebet
~t· esılnıişti. Son günlerde hudut ü-
-e ~:~e Lehli bir askerin katli üzeri
~tı 1 hıernleket arasındaki eski ihti
le~· bütün şiddetile alevlendi ve 
'11~.~tan fırsattan istifade, meseleyi 
lııe:den halletmek için bu küçük 
~llt lekete karşı kati bir vaziyet al
• ,~~· göster~i. Lehistan aldığı top· 
lııtt-. l'ı tanıtmak, siyasi ve iktısadi 
tı ı.ı:Sebetleri tesis etmek, bu şartla
li~ llakaşasız, müzakeresiz kabul et 
>,Yie~ istiyor ve bunun için Litvan-
li 0 tdusile tehdit ediyor. 

' ~td tvanya buna karşı büyük devlet
ııı •. t11 
"q b Yardım ummakta ve Lehista-
~~ atı taleplerini kabule hazır ol

' 'r llt.ı anlatmaktadır. 
'• tselenin ''ahameti, ikind bir A
~ ~Ya hadisesinin vukuunda ve 
~d tden memleketleri haritadan 

• "-~ •trtıak adetinin yerleşmesindedir. 
~.diarn~ti arttıran bir amil, bu küçük 
~'it ~hın büyük bir yangına sebep ol 
~ Stidadında olmasıdır. 
~ )'a~n içn bütün Avrupa hu mesele 
&fi~ 1ndan alakadar olmaktadır. 

"er · 
b~ Q~ 

~ 
~ 0~a - Berlin mihverinin ma

d~"'a hıyeti herkesi meşgul etmekte 
~~,t~.~diyor. Londrada çıkan Daily 
ltıı~v ın siyasi muharririne göre 
• ~ o~I', taın manasile bir boyundu-
1~di11 muştur. Ve sivasi muharrir bu 
"il sını . l l'tıı şu şekilde izah ediyor: 
tl\I)' ner geçidi, Avusturyadan alınıp 
tı~tı:) a verilen Tirol aksamına a· 
tı.ı • .._~, Sayet İtalya hitaraflıktan ay
'tttı~ Alınan askerleri buradan ta
!ıtd.. geçer ve geçidi aştıkları tak-
t· ... - k' 
1 
lt<ıld 1 aşınaları çok muhtemeldir -
' ltıı e Alınanlar tarafından hararet
~.'i t!ılanırlar. Berlin - Roma mih· 

• Sırtıd' •den bir boyunduruk oldu,, 

TAN 

Avusturyada Tevkif 
Edilenlerin Sayısı 
Binleri Aşıyormuş 

I '1/ FRANSA: 
11 Dokuz Devlet 
11 
Muahedesi Avusturya ve 

1 Yırtılıyor/ ı İspanya için 
Tokyo, 18 (A.A.) - Mebu- kanii bir nümayiş 

san Meclisinin müzakereleri Paris, 18 (A.A.) )-- Avusturya ve 
Londra, 18 (Hususi) - Röyterin 

Zürih muhabiri bildiriyor: Geçen 
hafta Avusturyaya girmiş olan Al -
man askerlerile dolu olan 400 kilo
metrelik yollar üzerindeki müşahede
lerimı A vusturyanın ne kadar mües
sir bir işgale tabi tutuldu~nu anlat
mıştır. Hudut ötesinde herkes, Avus
suryanın bolşevikllkten kurtulmuş ol 
duğunu sanıyor. Avusturyada tathir 
ameliyesi devam ediyor. Binlerce kişi 
tevkil olunmuştur. Almanyadan ge
tirilmiş olan gizli zabıtanın, tevkü
lerden başka birtakım yolsuzluklar 
yaptığı da anlatılıyor. Mesela Yahu
diler ile başkaları çağınlarak angar
yalara iştirake mecbur ediliyor. A
meleden, Şuşnig ile müzakere edenle 
rin de tevkil edildikleri anlaşılmak
tadır. 

Berlinden verilen haberlere göre, 
A vusturyanın Almanlaştınlmasına 

devam ediliyor. Şimendiferler kami
len Alman idaresine geçmiştir. İki 
memleket arasındaki gümrük resim
leri kaldırmış, Alman ve Avustur
ya devlet bankaları birleştirilmiştir. 
Mareşal Göring, dört senelik pla

nın Avusturya için de tatbikini em
retmiştir. 

Doktor Şaht, A vusturyanın mali 
ve iktısadi vaziyeti ile meşguldür. Bir 
Alman markı mukabilinde bir buçuk 
şilin alınacaktır. 

Meşhur filozof Fröy'aün tevküini 
ailesi tekzip etmektedir. 

BREZİLYA: 

Röyter muhabiri, Şuşniğin Konteş 
Vera Fugger'le beraber bulunduğu
nu tesbit etmiştir. Şuşniğin ikamet 
ettiği daire muhafaza altındadır. Şuş
niğin misafir kabulü menolunmuş

tur. 

Kralcılann Şefi Mevkuf 

esnasında dokuz devlet paktı- İspanyanın maruz kaldıklan tecavüz 
nın feshini tavsiye eden bir leri prote:to etmek maksadile "bey-
mehusa cevaben Hirota, haki- nelmilel sulh toplantısı" tarafından 

ketlerin karşısında paktın fes- il dün akşam Trokadero sarayında ter
hedilmesi tabii olduğunu ve : tip edilen miting münasebetile yapı-

1 yapılacağını beyan etmiştir. yaralanmıştır. 
ı bu işin zamanı geldiği ''akit 

1 1

1

1 

lan nümayişler esnasında birkaç kişi 

llirota ayni zamanda beynel- Hıncahınç dolu olan sarayda yer 
Viyana, 18 (Hususi) - Avusturya 

kral taraftarlarının şefi Arşidük Fer 
dinant, balkın menfi tezahüratından 
korktuğu için kendi arzusile, bugün 
kardeşi de bir müddet Alman hayra 1 

ğını tahkir ettiği için hükfimet tara
fından tevkil edilmişlerdir. 

milel iş bürosundan da çekil-
1 

bulamıyan iki bin kişi Trokadero mey 
ı mek için münasip bir fırsat ! danında tezahüratta bulunarak : 

beklemek icap ettiğini, fakat 1 "İspanya hududunu açınız .. fspan-
Japon hiikümetinin halihazır- yaya top veriniz ... " diye bağırmışlar-
da beynelmilel adalet divanı : dır. 
ile münasebetlerini idame et
mek istediğini söylemiştir. 

Nümayişçiler ehemmiyetsiz birkaç 
arbededen sonra polis memurlan ta-

' l~~~~!ii!ii!i-~. iiiiôôiô;;;;;;o;;;~-----~~--~~~J' rafından dağıtılmışlardır. Yugoalavyanın Bir Tekzibi 

Belgrat, 18 (A.A.) - Havas: Yu- fNGILTERE: 
goslavyanın, Almanya ve İtalya hak-
kında gizlice bitaraflık taahhütlerin-
de bulunduğu hakkındnki şayialar 

resmi mahfillerde gülünç ve tekzibe 
degmez teliikki edilmektedir. B. Sto
yadinoviç tarafından dün senatoda 

yapılan beyanat, bu kabil taahhütleri 
uzaktan olsun imza eden hiçbir keli
meyi ihtiva etmemektedir. 

Bir Anketin Neticesi 

Belgrat, 18 (A.A.) - Belgrat tale
be cemiyetleri Orta Avrupa hakkında 
bir münakaşa serisi tertip etmiş ve 
bu münakaşalar Anşluz aleyhinde ve 
Çekoslovakyanın istiklal bütünlüğü 

lehinde bir tezahürata müncer olmuş 
tur. 

BELÇİKA: 

Donanma 
Meselesinde 
Yine Münakaşa 

Londra, 18 (A.A.) - Avam kama
rasmda söz alan Vinston Çörçil, İtal
yanın Akdeniz ve Kızıldenizde dur
madan tahkimat yaptığı noktasında 
ısrar ederek bu tahkimatın "şüphesiz 
İngilterenin iyiliği için yapılmadığı
nı,, söyledikten sonra İngiliz amiral
liği ve İngiliz milletinin bu hususta 
daima müteyakkız bulunması lfı.zım 

geldiğini ilave eylemiştir. Bununla 
beraber hatip, İngiliz donanmasının 
kendisine verilebilecek olan vazife
leri başarabilecek bir vaziyette oldu
ğundan emin bulunduğunu tasrih et-

' miştir. 

CENEVRE: 

Hatay İçin 
Tekliflerimiz 
Hak Kazandı 
Cenevre, 18 (A.A.) -Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay intihabat komitesi mesaisini 

bitirmek üzere.dir. Hemen hemen bü 
tün meseleler üzerinde itilaf hasıl ol
muş gibidir. itiraz ettiğimiz mühim 
ve esaslı bütün noktalarda Türkiye
nin noktai nazarı kabul edilmiştir. In 
tihabat esnasında intihap işleri dola
yısile viki olacak cürümlerin muha 
kemesi mahalli mahkemelerden alına 
rak bitaraf hakimlerden mürekkep 
hususi muvakkat bir mahkemeye tev 
di edilmiştir. 

Metinlerin kati tahririni komitenin 
bu hafta sonunda bitirmesi ve Kon -

-3 

ElEK 
Eminönü Meydanı 

[Yazan: B. FELEK] 
Eminönü meydanı hakkında bili-

nen ve bilinmiyen şeyler var. 
Bilinen şey şudur: 
Eminönü meydanı açılacaktır. Ca

miin etrafındaki binalar yıkılıp abi
de meydana çıkarılacaktır. 

Bilinmiyen şeyler çoktur: 
1 - İstimlake kati olarak ne za. 

man başlanacak? 
J. - istimlake kati olarnk nereden 

başlanacak? 

3 - Nereleri kati olarak istimlak 
edilecek? 

l\lilyonlarca liralık bir istimllik işi· 
nin tercyağından kıl çeker gibi ko
laylıkla yapılabileceğini iddia ede
mem. Böyle hallerde herkes, kahve 
peykesinden mütalea beyan edip: 

- Ben olsam şöyle yapardım! Gi· 
bi birtakım ahkam yürütür. Ben öyı
le yapacak değilim. Yalnız o civarda 
alış veriş ettiğim ve tesadüfen görü.ş
tiiğüm esnafta bir hal gördüm. Bu a
dam lann hiçbiri şu yukarda dizdi
ğim üç noktayı bilmiyor. Doğrusun• 
söylersek kulağı delile olması lazım
gelen biz gazetecilerin de bir şey biJ.. 
diğimiz yok ya! Bunlardan birisine 
mal sahibi gelmiş, "kazma binaya V1I 

ruluncıya kadar bir yere çıkamaz. 

sın!Kontrahn var!,, demiş. Bir di
ğeri, başka dükkan tutacak amma ha
kikaten şimdiki dükkan yıkılmazsa i
ki dükkana birden nasıl kira veririlJl 
diye düşünüyor. 

Esasen içinde kendisi ticaret etmı.; 
yen mal sahipleri aylıklarını nekadar 
mümkiinse o kadar fazla almaktan 
başka bir şey düşünmüyorlar. ZatC.ll 
kiracılarına gelip: 

- Benim dükkanım yıkılacak! Ça
rene bak! Demek işlerine gelmez. 

Fakat insaflı düşünürsek bilhassa 
Balıkpazan İstanhulun en büyük alı~ 
veriş yerlerinden biridir. Biiyiik ti
caret hareketleri olan bir muhit~ 
Bu hareketin en az zararlı şekilde 

başka yere intikalini düşünmek sade 
esnaf ve tüccarı zarara sokmamak 
noktasından değil, şehrin iktısadiya

tı bakmıından önemli bir vazifedir. 

Bir ihtilal 
Tesebbijsü 
Bastırıldı 

Seferberlik 
Sayiaları 
·ı·eRzib Edilefi 

Amirallık sivil Lordu Levelyn, hü
kumet namına cevao vererek "toroi
ao muhripleri noktai nazarından va-

sey reisine tevdi etmesi beklenmekte 
dır . .tıatay ınntıabatına boyıece en kı Oııuu tçln ncuba dıyorum, 'bt:1cuı.; 
sa zamanda başlanacaktır. ye/e şöyle bir şey yapmak mümküıa 

değil mi? Riyodöjanero, 18 (A.A.) - Polis, 
hükumete karşı bir komplo meydana 
çıkarmıştır. Söylendiğine göre bu 
komplo bütün memlekete yayılmış ol 
duğu için yeşilgömlekliler teşekkülü
ne mensup binlerce kişi tevkif edil -
miştir. Neşredilen resmi bir tebliğde 
asayişin tamamile iade edildiği bildi
rilmektedir. Deniz kuvvetlerile aske
ri kuvvetler hükumete müzahirdir -
ler. 

ÇEKOSLOVAKY A: 

Bir Muhalif Parti 

Hükumetle Anlaştı 
Prag, 18 (A.A.) - Başvekil B. Hod 

za, "Çek milli birliği,, nin hüklımet 
ekseriyetine girmesi hakkında mez -
kur birlik ile müzakereye faal bir su
rette de··am etmektedir. Şimdiye ka
dar muhalif bulunan bu grupun, hü

kumet ekseriyetine gireceği bildiril
mektedir. Bu münasebetle Bakanlık
ların tevziinde esasen çoktanberi der 
piş edilen değişiklik tatbik edilecek
tir. İyi haber alan mahfillere göre, ka 
binede-tadilat için Başvekil Cümhur
bıtŞkanına daha evvel izahat vermiş
tir. 

BULGARIST AN: 

ltalyaya Zahire 

ihraç Ediyor 
• Sofya, 18 (TAN) - Burgaz iskele

sinden İtalyaya zahire ihracatı sürat
le devam ediyor. "Burgaz" vapuru, 
Burgaz limanından İtalyaya sevkedil 
mek için 3000 ton buğday yüklemiş 
tir. Ay sonuna kadar 3000 ton buğ
day daha İtalyaya gönderilecektir. 
Böylelikle Nisan ayının sonuna kadar 
Bulgaristandan ihtiyaç haricinde ka
lan bütün zahireler ihraç edilmiş o
lacaktır. 

Sefirimizle Bir Görütme 
Sofya, 18 (Hususi) - Başvekil ve 

Hariciye Nazırı Dr. Köseivanov dün 
burada Türkiye elçisi Ali Şevki Ber
ker ile Yugoslav sefiri B. Yurşiçi ka
bul etmiştir. 

Brüksel, 18 (A.A.) - Bazı kıtaatın 
harekatı dolayısile dün gece ve bu 
sabah birçok şayialnr deveran etmiş 
ve bu harekat hakiki bir seferberlik 
gibi gösterilmek istenilmiştir. Milli 
müdafaa nazırı, bu husus hnkkında 
şu tebliği neşretmiştir: "Seferberliğe 

ait bir tedbir ne alınmış ne d~ derpiş 
edilmiştir .. Yapılmakta olan talimler 
normal talimlerdir. 

Yedinci fırka, kampa çağırılacağı 
üç aydan daha fazla bir zaman evvel 
haber verilmiş olan ihtiyat fırkası -
dır. 

Hiçbir kıtada izinler ilğa edilmiş' 
değildir. 

ITALYA: 

lngiltere • ltalya 

Ticar~t AnlaJması 

ziyetin bilhassa şayanı memnuniyet,, 
olduğuna dair meclise teminat ver
miştir. 

lngiltere Habeşi tanıyor 
Londra, 18 (A.A.) - Müsteşar Bat

ler, Avam kamarasında bir beyana
tında İngiliz hükumetinin Habeşis
tanda, İtalyan kontrolü altında bulu
nan kısımlarda İtalyan hükumetini fi 
len tanımakta bulunduğunu bildir -
miştir. 

-- \ 

Greta Garbo 
Evlenmiyor 

Ravilla, 18 (A.A.) - Greta Garbo 
ile Stokovski, evlenmek tasavvurun
da oldt•kları hnbcrinin yalan olduğu 
nu Röyter muhabirine söylemişler -
dir. 

Garbo demiştir ki 
"Hiçbir izdivaç pl5.nı yapmadım ve 

kiliseye gitmeyi asla hatırıma getir -
Londra, 18 (Hususi) - Bugün In- medim.,, 

giltere ile Italya arasında bir ticaret ~~- __ 
muahedesi imzalanmıştır. Bu muahe Ihracat hakkında da iki taraf arasın 
de hıucibince Italya bundan böyle da diğer bir anlaşma im7.a edilmiş bu 
Ingiltereden daha fazla mal alacaktır. lunuyor. 

MACARISTANDA TÜRK MEZARLIGI: 

Birkaç gün evvel, Macaristanda Estergon'da bir Macar aliminin bu 
tarihi kalenin etrafında hafriyat yaptırdığını \'e meydana çıkan Türk 
mezarlarının muntazam bir şekilde tertip ettirildiğini büyük bir hassa

siyetle kaydetmiştik. Resim Estergon'da yeni tanzim edilen Türk mezarlı· 
tını, kahraman dedelerimizin mezarlarını 2östermektcdir. 

UZAK ŞARK: 

Japonlar Taarruz 

Hattını Değiştirdi 
Nevyork, 18 (Hususi) - Japonlar 

Çinde Lunghay demiryolu şebekesi
ne Sarınehir yoluyla varmaktan vaz-

geçerek Tiensin - Pukov hattı tarikile 
harekete başlamışlar ve bu cephede 
birdenbire taarruza geçmişlerdir. 

Çinliler, Japonlann hattı hareket
lerini değiştirmelerinden istifade ede 
rek Şansi eyaletinde kaybettikleri 
müteaddit şehirleri istirdat etmişler
dir . 

Atatürk, Maieste 

Rıza Şahı Hararetle 

Tebrik Ettiler 
Ankara, 18 (A.A.) - Ala Hazreti 

Humayun Rıza Şah Pehlevinin vela
detinin altmışıncı yıldönümü müna
sebetile Reisicümhur Atatürk ile Ma
jeste Rıza Şah arasında aşağıdaki tel
grafiar teati olunmuştur: 

Allhazretl Hümayun Rıza Şah Pehlevt, 
Şahlnphı lran 

TAHRAN 

Veladeti şahanelerinin altmışıncı 

yıldönümü münasebetile en samimi 
tebriklerimi arzetmekten çok haz 
duymaktayım. Yüksek ve feyizli ida
releri altında dost ve komşu İran dev 
letinin günden güne artan inkişafını 
görmekle bahtiyanm. Bu vesile ile 
zatı biraderanelerine uzun ömür ve 
saadetler diler ve kardeş İran mille
tinin refahı hakkında halisane temen
nilerimi tekrar eylerim. 

K. Atatürk 
TOrklye RelalcUmhuru, Ekaelina 

Kamil AtatUrk 

ANKARA 
Velfıdetimin yıldönümü münase

betile gönderilmiş olan muhabbeta
miz tebrik telgrafiarını büyük bir se
vinç ve minnetle aldım. Bilmukabele 
zatı devletlerinin saadet ve selamet
lerini dost ve komşu Türkiye devle
tinin himaye ve irşatlannız altında 
yükselmesini ansamim temenni eyle-
rim. Rıza Sah Pehlevi 

Yenicamiin öniine büyük mikyas
ta bir Eminönü haritası. Orada ilk 
hamlede istimltık edilecek yerler 
(hangi tarihte yıkmıya başlanılacağı 
kaydile) sonra ikinci hamlede yıkıla
cak yerler (keza tarihlerile) ve bun
ların azami hangi tarihe kadar yerle
rinde kalabilecekleri gösterilse! . 

Ve bu suretle herkese: dükkanı yı
kılacak mı? Yıkılacak ise hangi ta
rihte yıkılacak ve kiracı hangi ta
rihte dükkanı tahliye edebilir? Bun
lar bu yol ile bildirilse çok iyi ola
cak. Zira halfi esnafın dilinde: 

- istimlak geri kalmış! diye bir 
söz dolaşıyor ve şiiphesiz işlerine gel 
diı>i için inanıyorlar da. Sonra Yıkın
tı başlayınca hunların zaran büyük 
olacak ve birçoğu malını taşıyacak 
dükkan güç bulacaktır. 

Millet Meclisinde 
Dünkü 

Münakaşalar 
Kurstaki Muallimlere 
Maa§ Verilmiyecek 

Ankara, 18 (Tan muhabırinden)....: 
Millet Meclisinde bugün ortamektep 
muallimi kursundaki muallimlerin 
maaşları münakaşasına devam edildi. 
Maarif Vekili, bu mesele hakkında 

Maliye Vekaletile temaslar yapılmak 
ta olduğunu, bunlara maaş verilmesi 
arzu edildiğini, bu cihetin bütçe en
cümeninde görüşuleceğini ve onümüz 
deki mali sene içinde de meclise bir 
teklif yapılacagını söyledi. 

B. Ziya Gevher, bu muallimere ma 
aş verilmek ltızımgeldiğini, esasen 
kursa devam eden memurlara maaş 
veren daireler mevcut bulunduğunu 
söyledi. 

Bütçe encümeni ntımına Raif Kara
deniz - O dairelerde kurstaki me -
murların işlerini diger arkadaşlnrı gö 
rürler. 

Münakaşaya diğer bazı mebuslar da 
iştirak edip fikirlerini söylediler. Ne
ticede bu husustaki kanun, kurs miıd 
deti zarfında bu gibi muallimlere ma 
aş veıilemiyeceği .şeklinde kabul edil 
di. 
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1 Deniz Levazım Satlnalma Komisyonu ilanları 

500 Liranın Hikayesi 

Yüz yaşındaki Davacı 
Kadın Neler Anlatıyor? 

BUGUN 

iPEK Sinemasında 

ZEN DA 
MAHKOMLARI İcra mürafaa hakimliği, dün, karı

şık bir iddiayı tetkik etmiştir. Da
vacı yerine elindeki bastonu tahta 
döşemelere kuvvetli kuvvetli vura
rak ilerliyen Hatice isminde bir ba
yan geçti. Mübaşir, sırayı gösterir 
göstermez, hemen oturdu. Alaturka 
sedire kurlur gibi bacaklarını altına 
almak istedi. Mübaşir, mahkemede 
böyle oturulmıyacağını kendisine ha
tırlattı. Hatice: 

Haticenin 60 yaşında üseyin ismin
de bir de oğlu var. Hüseyinle, Sabiha 
notere gitmişler. Hüseyin, 250 lirası
nı kendi veriyormuş gibi bir senet 
yapmış ve şimdiye kadar da her ay 
Sabihadan 25 lirayı alınış, annesine 
vermemiş. Annesi de dördüncü icra
ya müracaat ederek, Sabiha hakkın
da taahhüdünü ifa etmediği için ta
kibata başlamış ve dosya da mürafaa 
için mahkemeye verilıniştir. Bayan 
Hatice, hakime davasını şöyle anlat
tı: 

·-~»' Senenin en büyük aşk 

- Evlfıdım, bizim zamanımızda o
turulurdu. Beni, affet, ihtiyarım, de
di. 

Hakim, davacının hüviyetini tesbit 
etti. Eyüpsultanda oturuyormuş. Sı
ra, yaşına gelmişti. Davacı: 

- Evladım, dün gece bana Eyüp 
Sultan hazretleri misafir geldi. "Se
nin paralarını oğlun Hüseyinle kom 
şun Sabiha yiyorlar,, dedi Ken
disine kahve ikram ettim. Sultanın 

- Oğlum, dedi, bu sene tam yüz 
yaşımı bitirdim. Yüz birime bastım. elini öptüm. Bana dua etti ve beni 

B d 
sana gönderdi. Sen bu Sultan haz -

un an sonra, Hatice rerinden 
kalktı. Hiıkimin önüne sokuldu ve el- retlcrinin buyuruğunu yerine getir, 
}erini hakimin masasına dayadı: benim şu paralarımı alıver. 

Hakim, dosyayı tetkik etti ve ona 
- Şimdi, sen sor ben söyliyeyim, şunlan söyledi: 

evladım. Kulaklarım biraz ağır du - Sabiha, paralan her ay munta-
ynr. zam bir surette veriyormuş. Fakat, 

heyecan ve kahramanlık
lar filini 

Baş rollerde : 
RONALD KOLMAN • • 
l\IADELEİNE KAROL ,. 

DOUGLAS 
FAİRBANKS Jr. 

• Saat 1 de matine 

(DEANNA DURBiN) 
Mübaşir, onu yerine çekmek iste- bu pa 250 l' · ğl . ranın ırasını senın o una 

&.Faka~dava~: · ş· d' 1 b - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vermış. ım ı ona o an orcunu o-

- Mübaşir, evladım. Bana dokun- düyormuş. O bitince sıra senin para
ma. Hakim benim evllldım yerinde, na gelecek, seninkini de verecek. 
şöyle yakından konuşursak daha tat- Hatice, sıtmıya tutulmuş gibi tit-
lı olur, diyordu. redi, arkasına döndü. Gözünü dinle-

İddia şu idi: yicilerin arasında gezdirdi ve orada 
Haticenin 500 lirası varmış. Kom- bulunan oğluna işaret ederek bağır

şulanndan Sabiha kendisine müra- dı: 

caat etmiş ve "sana evimi rehin ede- - Demek, sen, bu halinde bana ma 
yiın. Bana 500 lira ver. Her ay 25 lira nita oynadın ha .. Seni doğuracağıma 
vermek surctile ödiyeyim,, demiş. taş doğursaın daha iyi olurdu. 
Hatice, komşsuna bir iyilik yapmak Ak saçımla beni mahkemelere ka
istemiş, çıkarmış 500 lirayı vermiş ve dar getirdin, şu nur yüzlü hakiınin 
ona: yanında beni mahcup ettin. 

- Haydi kızım, şimdi oğlumla no- Bundan sonra hakim, Sabiha hak-

Bugün S Ü M E R Sinemasında 

AN NA B EL L A'nın 
JEAN MURAT ve PIERRE RICHARD WILLM 

ile beraber calibi dikkat bir tarzda yarattıkları 

AŞK KANATLARI 
Hliyük aşk filminde kahramanlık .. Bir kadın kalbi için havada iki tay

yarenin mücadelesi tasvir edilmektedir. 

ilaveten : EKLER JURNAL dünya havadisleri tcre gidin, mührümü de vereyim. O- kında takibat icrasına mahal olmadı
rada senet tanzim eder, bana gönde- ğına karar vererek dosyayı geldiği ye İİI••••••••••••••••••••••••••• .. 
rirsiniz. demiş. re gönderdi. ~ ......................................... . 
l\fÜDDEİUMUl\flLİKTE: ' 

Bir Yağcı Daha 
Mahkemeye 
Verildi 

DOLAf'H)IRICILIK: 

Makine ile Para 
Doğurtanlar 
Mahkum Oldu 

" v • u •• 

MELE K'te 
... .. __________ __ -.---
sahalarının kraliçesi 

Sonya Hennie 
ile bu senenin en giizel jönprömyesi 

Tyrone Power 
tarafından Fransızca aöz!ü 

olarak yapılan 

KAR TOPU 
Müddeiumumilik, dün bir karıŞlk 

yağ satma davasını tetkik etmiştir. 
Suçlu bakal Mığırdıç Deveciyandır. 
Belediye zabıtası memurları, dük
kanında sattığı zeytinyağlan şüpheli 

görmüşler ve belediye kimyahanesin
de muayene ettirmişlerdir. Verilen 
raporda, suçlunun zeytinyağına yüz
de kırk nisbetinde pamuk yağı ka
nştırdığı bildirilmiştir. Müddeiumu
milik, bu rapora göre, hıfzıssıhha ka 
nununun 184 ve 282 inci maddelerine 
göre mağşuş mal satma suçu ile ba
kal Mığırdıcı asliye ikinci ceza mah
kemesine vermiştir. Suçlu kendisini 

Komürcülerden Halimin paralarını 
makinede doğurtmak ve çoğaltmak 
bahancsile tam 700 lirasını alan dız
dızcı Hasanla suç ortağı Alinin dün 
asliye ikinci ceza mahkemesindeki Gençlik - Aşk - Spor - Musiki - Ih-
muhakemcleri neticelendirilıniştir. ti§am ve güzellikler şaheseri 
Mahkeme, her ikisinin de suçunu sa- Ayrıca : PARAMOUNT DÜNYA HABERLERi 
bit görmüş, Hasana dört ay hapis, 66 lı•••• Seanslar: 2 - 4,15 - 6,30 Suvare 9 da ••••• 

müdafaa ederken: 
- Bu yağı ben kanştırmadım. Ben 

Balıkpazannda bir dükkandan satın 
aldım, demiştir. Müddeiumumilik, bu 
müdafaayı kufi görmediği için hak
kında dava açmıştır. 

lira para cezası, Aliye de 3 ay hapis, 
50 lira para cezası vermiştir, fakat 
Alinin suçtaki alakası az olduğu için 
cezası 1 ay on beş gün hapse, ve 25 
lira para cezasına indirilmiştir. 

HAKARET: 

Komşuya 
Hakaretten 
Muhkiim Oldu 

Birer Takdirname Verildi Dün, cürmü meşhut mnhkemesin-
Antakyada aıncasını öldürdüğü id de bir hakaret davası neticelendiril

Açık Eksiltme ilanı 
lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 

l<omisyonundan : 
4-4-1938 Pazartesi günü saat 11,30 da İstanbul Maarif Müdürlüğü binası 

içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul eksiltme Komisyonu Oda
sında 750 lira keşif bedelli İstanbul Kız Muallim mektebi .tamiratı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnamele-

ri, proje, keşif hüliısasile buna müteferri diğer evrak Okuldan öğrenilir. 
Muvakkat teminat (57) liradır. 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarele

rinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Mü,dürlüğünden 
eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehllyet ve Ticaret Odası vesi
kalan ile gelmeleri. (1494) diasile tevkif edilen Tevfik, üç gün miştir. Hadise şudur: 

e~el$r~~~~p~~an~~ L~p~~~&~nM~~~~-----------------------------

ra kaçmış, fakat jandarmaların uya- dün tahta silmiş, evini temizlemiş- 8 Metre Direkle Ayini Ruahanİ 
nıklığı sayesinde iki dakika sonra ya- tir. Ayni evde oturan Bayan İrfan, 
kulanmıştı. Müddeiumumi Hikmet O- ayakkabısını çıkarmadan kar gibi tah Beraber Düıtü 
nat, yakalanmada hizmetleri görülen taların üzerinden yürüyünce Mukad Konya Aksarayı (TAN) - Tele -
adliye jandarma kumandanı onbaşı des buna itiraz etmiş: fon hat memuru Mehmet, jandarma 
Kamberle, icra odacısı İbrahim ve - Komşu, demiş, biraz da bana a- dairesine konulan radyo hattını çek 
miıddciumumilik odacısı Sabriyi dün cı. Sabahtanbcri tahta uvacağım diye 

A kk b mek üzere, hükumet önündeki sekiz 
bir takdirname ile taltif etmiştir. canım çıktı ya a ını çıkarıp ta 
Şüpheli Çocuk Düşürme geçsen olmaz mı? metre yükseklikte elektrik direğine 

Derken ağız kavgası başlamış, İr- çıkmıştır. Lakin, toprağa gömülü 
Muddeiumumilik, dün şüpheli bir fan Mukaddese hem sövınüor:, hem de 

çocuk düşürme hadisesini tahkik et- B h Y kısmı çürümüş olan direk yıkılmış, 
Yumruklamış. u meş ut suç hadise- h d.. 1 h miştir. Amavutköyünde oturan Ba- sini dün Sultanahmet sulh üçüncü Me met yere uşerek bayı mış, asta 

yan Vecibenin dört aylık bir çocuk ceza hakimi tetkik etm;ştir. Mahke- neye kaldırılmıştır. 
duşurdüğu polise haber verilmiştir. İ b't Kasabamızın elektrik direkleri a -me, rfanın suçunu sa ı gönnüı, ken 
Polis, düşen çocuğu buldurarak bir disine dövmeden 3 gün hapis bir lira ğaçtandır, bu sebeplpe çürüyerek ara 

Şehrimizin muteber manifatura 
tüccarlarından olup geçende vefat 

eden Bay Yordanaki Karabodosun 

istirahati ruhu için bu pazar günii 
Şişlideki Rum kabristanı kilisesinde 

saat on buçukta ruhani ayin icra edi
leceğini müteveffanın dostlarına bil
diririz. 

Müteveffanın hemşireleri 

Ertugnıı Sadi Tek Tiy~trosu 

Salı - Bakırköy - Miltiyadide 

SEVDA MACUNU 

Marmara Oasübahri Komutanlığı Satmalma 

Cinsi Kilosu Tahmini fiatı İlk teminatı 
kuruş Lira. 

Komiayonun 
Eksiltme gün <ff 

. Saati 

Sabun 28.000 32 672 25 mart 938 cunı' 
Komutanlık deniz Erlerinin senelik ihtiyaçlanndan yukarda 

yazılı sabun kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltmesi biz 
gösterilen gün ve saatte İzmitte Tersane kapısında komisyo~ bin 
yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname komisyondan bedelsiz alınabilir. İsteklilerin rn 
yen gün ve saatten bir saat evveline kadar ilk teminatlarile birliktt! 
nunun istediği vesikalarını havi teklif mektuplarını komisyon başk 
ğına vermeleri. (1316) 

Cinsi 
Miktan 

Kilo 

• •• 

Beher kilosunun 
Fiyatı Kuruş 

Sığır eti 14,000 30 
Kuzu eti 20,000 41 
Koyun eti 22,000 38 

1 - Cins ve miktarlarile beher kilosunun tahmin edilen bedelleri 
karda yazılı olan üç kalem et, 30 Mart 1938 tarihine rastlıyan ç 
günü saat 14 te kapalı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya 
muştur. 

2 - İşbu üç kalem etin muvakkat teminatı (1557) lira olup, 
mesi parasız olarak, komisyondan her gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
cekleri kapalı teklif me.ktuplannı belli gün ve saatten bir saat e 
ne kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz tJl 

bilinde vermeleri. (1347) 

• •• 
Marmara Ossübahrt K. Satınalma KomisyonundCI' 

1 - Komutanlığımızca aşağıda cinsi, miktar ve ebadı gösterileJl 
mirler açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Ebadı 

Boy Genişlik 

Cinsl Met. San, Adedi Kilosu 

A UDemiri 7 12 208 19437,6 
• L Demiri 6 05 174 4071,6 

23509,2 

B. UDcmirl 6 12 208 16660,8 
L Demiri 6 05 156 3650,4 

20311,2 
A grubunda yazılı demirler, 7 metre boyundaki lJ demir\ kısmeti 

ya tnmamen bulunduğu takdirde alınacaktır. Mezktir grupta 7 
boyundaki U demiri hiç bulunmadığı halde B. grupunda yazılı U fi 
demirleri alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 30 mart 938 çarşamba günü saat 14 te İzmitte 
sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Beher kilosunun muhammen bedeli 13,50 kuruş olup, i~ 
natı 238,03 lira kuruştur. Bu işe ait şartname komisyonumuzdan 

· 4 ·_ isteklil~rl~ 3 üncü maddede yazılı ilk teminat ve kanuneJ' 
zım olan vesikalarile birlikte muayyen gün ve saatte komisyona ıo 
caatlan. (1414) 

1 - idaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağlı Akçakalede 
me ve projesi mucibince yaptırılacak idare binası inşaatı kapalı zarf 
liyle eksiltmeye konmuştur. 1 

Il - Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.5 

~~ . 
Ill - Eksiltme 21-111-1938 tarihine rastlıyan pazartesi günil saat 1 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alını komisyonunda 
caktır. Kapalı zarflar münakasa günü en geç saat 15 e kadar adı g~ 
lım komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdıt' 

IV - Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilinde lnhisatll' 
vazım ve mübayaat şubesiyle Gaziantep Başmüdürlüğünden ve A1' 
Memurluğundan alınabilir. .• 1.J 

V1 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerln fenru evrak ve vesa!P' 
hisarlar inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazunt'. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile V nci madd 
1 

zıh eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parası veY' 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflannı ~arıda yazıldığı veçbil6 

nakasa günü en geç saat 15 şe kadar Alım Ko~isyonu Başkanlığın' 
buz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. (1206) ~ 

______________________________________ ,,,,,,,, 

lstanbul T. C. Ziraat Bankası 
Şubesinden: 

Tasarruf Sahiplerine 
İhbarlı ve ihbarsız tasarruf tevdiatının faizli kabul hadleri geııf 

miştir. İstifade için tasarruf gişemize müracaat. (1493) 

Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonu 
Baıkanhğından : 
Muhammen bedeli İlk teminatı 

Lira K. Lira K. 

1876 80 140 76 Kalörifer kazanı .JI 
Galatasaray Lisesine alınıp yerine konacak olan muhammen ~:J 

ilk teminatı yukarıda yazılı ks.lö~~fer kazanının 4-4-938 Pazartesi ~ 
at 15 de İstanbul Kültür oirektorlüğü binasında Liseler Muhase ....J 
de toplanan komisyonda açık ek~iltmesi yapılacaktır. Bu işe g~ 
şartnameyi görmek üzere okul ıdaresine ve Ticaret odasının Y t , 
vesikasile en aşağı bin liralık bu gibi kalörifer ve mümasili inŞ89 

miratını yaptığına dair resmi müesseselerden alınmış vesika ve t 
makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1491) / 

kavanoz için~ .. :üddeiumumiliğe para cezası, sövmeden de 25 lira pa- sıra devrilmekte, elektrik telleri ye-
göndermiştir. u eiumumilik, dil- ra cezası vermiştir. Netice itibarile 
şüğii tabibiadillcre muayene ettirmiş İrfan 

3 
gün hapiste yatacak, 26 lira re düşerek insan ve hayvanların ka-

ve morga gönderilmesine lüzum gös- k zaya uğramasına sebep olmaktadır. 
f d da pnra cezası verece tir. 

Baya~lar! İaylar! Sevenler VICTQR f RANCEN r Sevilenler! Herkes! Ve 

SUZY PRiM 
RENEE DEVILLERS 

İÇİN 
termi<:tir. Kadının i a esini de almış, ~~====.:=:=:==:=:~===== Direklerin hiç olmazsa topraktaki kı-
vc hastaneye kaldırmıştır. Morgun 700 Ura geçirdiği iddiasile tahsildar-

hki 
sımlarını çürümekten kurtarmak için 

verec<'ği rapora göre ta kata de- ıarından Hakkıyı müddeiumumiliğe 
vam cdılccektir. teslim etmiştir. Dördüncü sorp ha- demirden bir zıh içine almak lazım-* Evkaf idaresi, dün zimmetine kimi tahkikata el koynıuştur. dır. 

AŞK YAŞIYOR 
Buqün T O R K sinemasında saat 1 Cle matine 
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TAN 
Günde&k Gazete 

-0--
,.AN'ın hedefi: Haberd., flklrd., her• 
.. Yde temf-. dDrDet. umlml olmak. 
karıı., guet•I olmıya vaııwmaktlr. 

--o-
ABONE BEDELi 

Ttırki79 Bc:nebl 
1400 Kr, l Sene 2800 Kr, 
750 • e A., 1500 • 
400 • 1 A-, IOO • 
150 • 1 A., SOO • 

llilletlerara11 poıta lttihadma dabfJ ol
lllınn memlelıı:etler için 30, 16, 9. S.S Ura 
tır. Abone bedeli petlndir: Adres 4etll 
tinnek 25 lıı:anaıtar. Cevap için melıı:tap 
lara 10 lıı:anatlalıı: paJ Dinsi llnndır. 

[ GONON MESELELERi 1 

küçük Devletler 

Tehlikede 

[Ya.zan: M. ZEKERiYA] 
Büyük ve emperyalist devletlerle 

lronıtuluk eden küçük devletlerin va
lll1eti tehlikededir. 

Avusturya misali göstermiştir ki, 
'8)1lk bir devlet, istene, teblikesb
ea küçük bir devleti yutabilir. 
Artık milletlerin istildilleri, kendi 

lll1akadderatlanm blmt tayin etmek 
ltakıarı mevzuubahis delildir. Em
'-1.U.t devletler Avrupa haritaslDl 
iliıttirmekle metpldürler. Tıpkı ._.ta üzerinde hudut çiur ılbi. ken
ti hudutlanm tayin ediyor ve bu hu-
4-t lç_ine düşen küçük devletlerj lli
tlldiveriyorlar. 

Milletler Cemiyetinin garantisi ve 
hhut büyük devletlerin teminah da 
"tak kıymetini kaybettiği için, küçük 
t..letıeıin hali hakikaten fenadır. 

* Polonya LltvanyaJI 

Yutacak mı? 
Avusturyadan sonra, 'Polonya da 

'-ıtı\ denizi sahlllerinde hudut tas• 
~e kalkqtı. Venay muahedesile 
"ki Çarlık Bmyasmdan kopanlan 

~la ~~···~e. -~!· 
iefç•kler riclMI• aetüilmitlL Ut
...- teplddUil hlonyanuı Bal· 

1alt denizine çıkmasına mini olmuş-
1-. Bunu tamir için Polonyaya Al
~ya ile Prusya arasında bir kori

verilmit ve Danzic limanana çık
tenıbı olunmuştu. Fakat bu for

"tu tablate muhalifti. Çünkü Alman· 
ta11 Prusyadan ayınyordu ve kori· 
tGt.ıa kalan halk ta Almandı. 

Polonya, Almanya ile dost olabil
~ için aradakl bu pürilziin de hal· 
~esi llnmdı. Fakat bu korido
~.kapanması, Polonyayı denizsiz 
~caktı. Bunun çaresi Lifvan
~ ortadan kaldll'arak oradan aeni· 
.. '1kmak ve bu koridoru Almanya
)a .. de etmekti. 

itte bqün Polonyanm tahakkuku
'- teınine çalqtıp meselenin içyüzil 

~-· Ba meMleyi hal için vesile 
hazırdı. 

Polonya ile Litvanya arasındaki 
""'1.da teablt edea beJD.elmllel ko

...._Yon Vilna 19.brini Litvanyaya bı· 
~- Battl nflfusu Ud milyondan 

~ olan ba ldlçllk hUktmetfn mer 
de bu tehir olmwqtu. Fakat hu· 

~ tesbit edildikten bir m8ddet IOn· 

'- dJ'a bir Polonya kumandanı b

t._ ederek hududa seçti ve Vilna 

~ aptettl. Litvanya htlldbnetl 

~ni Kovno f8hrine nakletti. Fa 
lttt Polonyalılan bir daha Vilnadan 

......... adı. Aradan on sekiz sene geç 
"'9 olmaıına ralmen ild hWdunet 

'1.da bu şehir bir niza vesilesi ol· 

~a devam etti. 

-.!hadi Polonya, Baltık denizine çık 
•e Litvanyayı ortadan kaldır

~ için bu niza vesilesini tueledl. 

~ Polonyanm Utvanyaya verdi
tQtbııatom bu meseleye aittir ve ıa 

~bir ihtimale ıöre Polonya orda-
Ula Litvanyayı haritadan kaldır· 
~ 1ebep olacaktır. 
llL~~anyanın mtlttefild yoktur. la
~ ~ç ldmN tarafından temin e
~tfr, onun atnma harbe ıtre
'-t devlet te yoktur. Yalnu ortada 
Jı.& ... ~ ÜltünlQilnil teyit eden bir 
~ olmak itibarile bütün millet
i. bllhaııa ktiçük milletleri flddet

....._ eder. 

T:A N 1 

Orta Avrupadakl gergin vaziyet lal+.k havza11na da sirayet etmlı bulunuyor. Lehlstanla Llt
vanya arasındaki gerglnllk en ılddetll safhaya intikal etmlıtlr. Bu sebeple Lltvanya hakkında 
blraı malG111at vermek ve Hd devlet arasındaki lhtllifln eıaılannı izah etmeli faydall olacaktır. 

.z:ınm m 
Ya y ahucliler ~ ct • 'l . ) r 

Olacak? a a 

Lehistan -
• 
Ihtilifının 
Tarihçesi 

A vrupanm büyük pileler 
içinde Yatadıiı bu ıı

rada Litvanya ile Lehistan a
rumda IOD ıünlerde tehlikeli 
mahiyet alan eski bir ihtilaf 
yeniden canlandı. 

Litvanya iki milyon nüfuslu 
küçük bir memlekettir. Fakat 
beynelmilel ıiyaaet dünyası· 

mn yol ajzındadır. Bu mem
leketin değeri, nüfusunun sa
y111nda, yahut topraklannın 
meaalıuında değildir, ukerlik 
bakımından haiz olduju e
hemmiyettedir. 

Haritaya bir göz atarsak bu mem 
leketin Almanya, Lehistan ve di
ğer Baltık devletleri ile çevrelen
diğini görürüz. Sovyet Birliği, ile 
bu memleket arasında "Vilna korl 
doru" diye anılan ve Lehliler tara 
fından zaptedilen bir Ahacık var
dır. Litvanya bu bakımdan Şarki 
Avrupa ile Garbi Avrupa arasın
da gerilmiş bir serhadde benzer. 
Alman nüfuzu, Leh nüfuzu ile uzun 
bir zaman Rua idaresi altında ya
şamak dolayısile de Rus nüfuzu bu 
rada eski Litvanya kültüriyle kan 
m. ve bu kiltlörihl va'bancı ida,t 
ıer-nıtınaa yaşamıya ragmen varJ.ı 
tını muhafaza ettiği göze çarpar. 

Litvanya A vrupanın baŞka bir 
yerinde olsaydı , bir kimse ondan 
bahsolunduğunu dahi işitmez ve 
bu ziraatçi cüınhuriyet, belki de 
huzur içinde YBf81' giderdl. Fakat 
onun stratejik bir mevkü haiz ol
ması yüzünden komşulanndan bi
rile arasında muhakkak bir hidi
se çıkıyor ve bu hidise beynelmi
lel bir tehlike mahiyetini alıyor. 

L ltvanya ile Lehistan arasın-

M emel halkının ekseriyeti Al 
man mıdır, Litvanyah mı

dır, kolay kolay anlaşılacak, ko
lay kolay kararlaştırılacak bir iş 
değildir. Hattl burada bir plebisit 
yapıldığı takdirde ne netice alına
cağını tahmin etmek t& çok güç
tür. Fakat Litvanyanm iktısadi ha 
yatı buraya bağlıdır. Litvanya, bu 
limanın hinterlandırdır. Memel lk
tısat bakımından, Litvanya için ha 
yat! bir ihtiyaçtır. Memel Litvanya 
cümhuriyetinin Baltık denizine a
çılan biricik penceresi, ve onun dış 
dünya ile teması için biricik vasıta
sıdır. 

Lltvanyalılann en çok korktuk
lan gailelerden biri, Almanyanın 
Memeli istirdada kalkmasıdır. Fa
kat Litvanya, Almanyanın Şarka 
doğru giden yolunun meriUedir. 
Yani Almanya, tecavüz! vaziyetini 
genişleterek Letonya ve Estonya
ya doğru açılmak, ve Sovyet Birll
lfne sarkmak istediği takdirde o
nun geçeceği kapı, Litvanyadır. Al 
manya hududu üzerindeki en za
yıf memleket budur. Nihayet Llt
vanyalılar, Almanyanın, kendi zi
rai mahsullerinden istifade etmek 
ve ordulannı beslemek için yurt
lannı ifpı mMlm1nden t:otlana'k 
ll..ClU4.lJ.(ll., J. • GLtll .ı.lu 't .. ~\..11U;;:'lc h u..." .. 

aldıkJap vaziyet bu korkulan art
tırmağa hizmet ediyor. 

Alman propagandasına göre Lit
vanya, Sovyet Rusya ile gizli mü-

nasebetlerde bulunmakta ve Sov
yetler bu memleketin içinde hava 

üsleri yapmaktadırlar. Litvanyalı
lar bu iddialan katiyetle tekzip edl 
yorlarsa da propaganda sellerine 
karşı geçemiyorlar. 

Litvanya hükllmeti bir aralık bu 
vaziyetin önüne geçmek için LehJa
tan ile arasını düzeltmeyi düşün-

müı ise de buna muvaffak olama
mıı, 10n hAdiseler ise vaziyeti büs
bütün çığırından çıkarmıştır. 

L ltvanya ile Lehistan arasın
da vukubulan hAdUeler en 

nihayet Lehistanın Litvanyaya bir 
ültimatom göndermesine müncer 
olmU§tur. Ultimatomun resmt metni 

a 

Litvanya 

< 

Balhlc memlelıetleri, Lehi.tan ve Ştuki Pruaya 
arai .,. hwlatlannı eöateren lcrolri 

henüz ele geçememiş bulunuyor. 
Fakat Lehistanın fırsattan istifade 
ederek. Litvanyaya bugünkü hu
dudunu tanıttırmak, yani, Litvan
ya - kaaana maciWaee-11&1' Lit 
•" '""V" l.ô\1,.t"\.-not.i ırnoırkezi •~y-ı.lan 
Vilnanm Lehistan tarafından ilha
kını, mfuıakqanz ve kaqılıksız ka 
bul ettirmek, 18 senedenbert kesik 
olan siyasi ve iktısadi münasebet
leri iade ettirmek, iki memleket a
rasındaki bütün muvasala vasıtala 
nndan istifade etmek istediği an
laşılıyor. 

İki taraf arasında harp çıkabilir 
mi? 

Yukanda söylediğimiz gibi Lit
vanya ancak iki milyon nüfuslu 
küçücük bir memleket olduğu için 
Lehistan ona nisbetle muazzam bir 
devlet sayılır. Ve bu yüzden iki 
devletin kuvvetleri arasında çar
Plfln& ilıtlmalleri gayri varit görü 
nebillr. Bu bakımdan Litvanyanın, 
Lehistan tarafından istenen he119-
yt kabul etmesi ve boyun etmesi 
10n derece muhtemeldir. Bu yüz
den Lltvanyanm mesel! bir plebi
sit yaparak esas kanununu tadil et 

mesi ve Vilnadan vazgeçmesi bek
lenir. Çünkü görünüşe göre Litvan 
yanın bu sırada bir yerden yardım 
görmesi, hatta Milletler Cemiyeti 
Din müzaheretine ıovemeet lhti
ma H btle 1Tlevcut değildir. 

Ş ayet Lttvanya, yalım vn
nanın Le)ıJstan taralıııdan 

ilh•Jnnı kabul ederek diğer nokta-

lar üzerinde münakaşa kapısını aç

mayı ister ve bu yüzden Leh ordu
su Litvanyayl lfgale kalkana, a
caba Litvanya kendisine yardım e

decek bir kimse bulamaz mı? 

Yani Sovyet Rusya, Avusturya 
hidisesini, ve Çekoslovakya tehli
kesini müteakıp bu yeni tecavüz 
karşısında katı bir tefebbüse giriş 
mek ihtiyacını billetmez mi? 

Görülüyor kt Litvanya meselesi 
zahirde küçük olmakla beraber bü 
yük meseleler doğıırmaya çok mft
saittir. Fakat bu büyük meselele
rin c :-taya çıkması, yeni bir teca
vilzün vulruuna ballıdır. 

HAdiselerln seyrini takip etmek 
icap ediyor. 

Ne 
Yazan. • SABiHA ZEKERiYA 

memleketlerde Yahudilere 
terilen düşmanlık, bunlann 
n memleketlerden kovul
deni haklanndan, insan hak 
mahrum edilmesi, insaniye
lduğwıu ıöyliyen demokrat 
tlerde fena akisler yapıyor. 

Buı 
karşı gös 
yaşadıkla 

ması, me 
!arından 

te aşık o 
memleke 
"Hukuk u beşer beyannamesinde" 

msanlan kanun nazannda mil 
nsan otullanm biribirilerinln 
tanıyan, insanda asırlarca tat 
ar ıördüren bu beyanname

üksek umdelerine takılanlar, 

bütün. 
savi, i 
kardeşi 

lı rilyal 
Din, y 
bu ayni ılı ve istihkan hazmedemi

Kızıyorlar, bajınyorlar, kiik-yorlar. 
reyorlar. 

• Bir de Yahudilerin rlttikleri yere 
etmediiini, girdikleri ceml

inde tufeyli olarak yaşadık
unlann asil kanlar taşıyan 

içinde diier Adem oiullan· 

temessül 
yetler iç 
lannı, b 
milletler 
na milsa vi insan olmadıklannı, bun
lann 
dia eden 

bqeriyete muzır olduklarım ld· 
ler var. Bunlar da, kızıyor, 
r, bunlan kovuyor, tembll· 
detlerini yenmlye çallflyor
hiddeti meıru ıören budan 

kilkreyo 
yor, hld 
lar. Bu 
da, ko 
listine ı 
bozmıya 

rak, ba 
Kilrrel 
yer bula 

vmak dotru, fakat bunlan Fi
önderip Araplann rahatım 

lım, bunlara b&fka bir top. 
şka bir vatan bulmak lbım. 
arzın hir ucuna ıilrellm, bir 
hm, amma nerede? diye dtl~ 
ilfüntlp duruyorlar. ştlntıp, d 

• İt cid dl amma, her faciadan bir ~ 
nau çıkanlablllr. lay me 

Be 
tarihe 
tarih ok 
rini &de 

nim bir 1eienim var. Çocakba 
pek merakh idi. Miltedıadiyea 

ur, bütün milletlerin tarihle
ta ezbere bilirdi. Tarihte Y .. 

hudile 
nnı, Fir 
ri okud 
muş, bi 

rin Kenan ilinden kovuldalda
avwıdan çektllderi lfkeaeeJe. 
uiu uman çok milteeuir o&.. 
r lfÜD dedi ki: 

-Be n bilyildUi(lm uman, Yalı.; 
padlf8h olacatım. Onlan top. 

büyük bir imparatorluk )m. 
dilen 
hyacak, 
rae atım. 

y 
dür old 
olmak i 
hasreti 

efenim l»U)'lldl, bir firkete m~ 
u, fakat Yahudilere pacHpll 
çin çocuklutaaaa d117dup 
unuttu. 

Şimdi bazı maharrirlerln·"Yalı~ 

olacak?,, diye dtltfhn dtlflm 
ilklerini cörilnc• aklıma 7eP. 
dl: 

ler ne 
dilfilnd 
nim ıel 
-İt .... dflttll, dedim. 
Bana 

kaç 
iyle sel'7or ki, ba .... ~ 

aresi kalmadı. 

G EMLİKTE: 

H alkevliler 
• 

Bü tün Köyleri 
Do laşacaklar 
köyclll 
7,5 kil 

da çıkan ve kolaylıkla hal
ledilebilecek bir hudut hAdisesin
den ibaret olduğu halde birden 
bire alevlenen 10n mesele de bu ma 
hiyettedir. Son hldhle, hudut üze
rinde Lehli bir neferin öldürülme
sidir. Fakat aradaki ilıtillf bu hAc:li 
se ile bafl•madılı lçtn ild taraf 

birdenbire ayaklanmıflar ve blrlbi 

rine saldıracak gibi vaziyet aJıvıt
lardır • 

İki memleket arasındaki Dıtillf, 
aşağı yukan on sekiz seneliktir. On 

sekiz yıl önce LehJUer, Lltvanya
mn cümhuriyet merkezi olan Vll
nayı lfgal ederek benimsemişler ve 

bu hidise ild memleket arumda 
IODU gelmtyen lrilsldinlftle sebebf.. 
yet vermişti. Bu yüzden 18 aene
dir ild memleketin hududu blrlbf.. 

rine karşı kapalıdır. İki memle
ket arasındaki siyasi ve lktuadt 
münasebetler kestktfr. Sonra bu 

yüzden iki memleket. biribirinln 
aleyhinde propaganda yapmakla 

meşguldür ve bu yibden iki taraf 
biribirine karp daima gergin bir 
baldecllr. 

f.M U VA il t= A M. ·~ 
""OLMANIN il R .,. 

Gemlik, (TAN) - Balbvlmlzlıi 
ilk kolu azuı ilk defa olarak, 
ometre uzaktald Cllwılı k6~ 

tmlşlerdlr. ne gi 

Azad an (lç genç, k&y meydamnda 
c. H. partisi alb okunun mana halka 

llDl 

hk hık 
ne aza 

anlatnnşl•r, ziraat, ap ve balcl
Jnnda izahat verm1şlerdlr. Yl
dan olan bayanlar, biltün köy 

erini dolaprak k&yl(l hemşlrelerl
tzUk ve sağlık nullıatlerl ver

erdlr. Doktor, sıhhiye memuru 
, hutalarla megul olup UAç 

vermişlerdir. tkl halta, tedavi edll

Fakat Lltvanyanın gailem bun
dan ibaret değildir. Memel de bu 
memleketin bugün bir parçasıdır. 
Almanya, Versay muahedesinin 99 
uncu maddesile, burasını büyük 
harp müttefikleri lehine bırakmış, 
müttefikler buruım dört yıl iflal 
altında bulundurmUf, daha aonra 
Litvanyalılar J 923 de ukert bir 
hareketle burasını lşgal etmlşler ve 
nihayet müttefikler de bu işgali tu 
dik etmişlerdi. F&Jtat Almanya hiç 
bir vakit bu tesviyeyi kabul etme
mistl. 

AMiR KORKUSU 
1 ı hayatında seklsma, bhl· 

llyetine ve çalıpanbima e
min oldutunu arkadqlarumm a. 
mirleri brpnnda aldıkları vulye
te hiç dikkat ettlnis mi? lpnde dil· 
rilst, arkadqlan arasında serbest 
ve samimi olan memur, lmlrbıia 
karpsma çıkarken ppnr, ayaklan 
dolapr, dW tlltulu. Ltlawm ee
nplar verir, ea açık halrlkaderl 
inklra sapar. 

Amirler memu aramadaki aa8 • 
nuebet itte mavaffakıyetin u ve
ya çoldala tlurinde mleulr olar. 
Memurun calıftaiı lftea uvk al • 
muı, çok defa lmlrhaln ona kup 
yaptJlı muameleye tabidir. Amir, 
memura kendi muhakeme ve bllıl
llnl kullanmak sallhlyetlnl ftl'iyOI' 
sa memur sevide çalıpr. Teeril'be
den istifade eder. Yetlflr ve olpa. 
lapr. ll'abt Amir, emlrlerinla Urfl 
hufine tatltlk edilmesini, ea afak 

teferrllatta dahi badi fikri alm
madıkça it ,apalmamanm istene, 
memur kafUIDl lmllamnaktan. ze.. 
klsmı ite vermekten ve kablllye
tini l&termekten mahrum kalır. 

Amir, kumandan detll, lider ol· 
m•bdır. Yanma yaldaplmıJ&D 
mtlatehlt bir Amir keadlabal ,aç 
Mribir. 

Amirle, memur anmaü çok de
fa llrllt farla nrdır. Fakat ha 
fark sadaa s•lnna•, talatıewuarcla ıa
m811lp kahr. llemm, maapnın, 

mnldlnln, makMderatınm, lmlrin 
hir lktlDe hatb oldaiaaa ltildill 
için ona flkrbd açıksa litlemlye 
eeuıet ed--. Çolamu it kq • 
betmeaba aa demek oldatana bl· 
llrls. Memurun bittin ka71111a i
tini b7betmemektlr. 

Bu prtlar dahili ... çahpn bir 
memuan laata ltJemnlnl, aptalbk
lu p,.....m, ..... Amirlulnl 

nnclde edeeek haıeketlmle halan 
maamı, boan nrilen emri iyi an 
lamamuuu IDU1ll' slrmek lhım 

. 
. . 

dır •• 
Duan Amir, memuruna taham 

millünden fula it ytlldene, peeli 
stlndtldU çalıpna memurun mlne
viyatım bozar, randımanmı mi 
tır, memur Hl çıkarma, fakat oıa
dan salim it beklemek hata olar. 

. . 

-

-
Memurlara Amir korkala telkin 

etmek, Janbftlr. Korku dlmalı a 
1111tarar. Sinirleri bozar. Ba tesir 
altında sahtan memurdan iyi 1§ 
beldeaema. 

Memurdan iyi ranclmwa alabil 
mü için lmlrln onunla allbtlar 
olman, ve memurun bunu hlaet 
mest llmndır. Memur çahttıiı iti 
benbmiyehllmek için, lmlrinlD d 
ona benlm•meai pntlr. Memur 
korku De detll 1eql De çalıpnab 

. 

-
e 
, 
. 

m. Pallıolof 

evl 
ne tem 

mlfl 
ve ebe 

mek ilzere buraya getlrllmlftlr. 
Halk evi, her cumartesi eilnii ölle

nra köylerin ziyaretine çıkıl • 
e pazar ,wın akpmlan dönül
•kkında bir program hazırla • 

den IO 

ması v 
mesl h 
mıştır. 

Ark olu~ bir bando takımı t.eşlrlline 
yor. Bu makatla 200 lira to~ 

ftır. ty1 bir muallim de bulun
. Bando, 23 nisanda faaliyete 

acaktır. 

çalıp 

1anmı 

muştur 

başlıy 

* vanmı 

Gemlik, CTAN> - Burada ve ct
:r.da bulunan bütün yollann !

tarafına alaç dUrtlmemne karar ve 

rilmlftir. Bunu temin için 21 martta, 
ekteplilerln ve halkın iştlraklle bir 

ayramı yapılacaktır. 

ld 

m 

ağaç b 

* Gemlik, CTAN> - İskele başın
azinoda "Gemlik ldübü,. açıl

lwv ftl'ilmlfdr. 
dakl. 
m•ema 
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inkılap Tarihimizden: 

atan ve Hürriyet 
ttihat ve Terakki 

- Türk Tarih Ku
nımu Asbaşkanı Pro· 
lesör Bayan Alete -

T ürk Tarih Kurumunun 1 ni-
san 1937 tnrihli ikinci sayılı 

Belleteninde (Atatürkü dinlerken) 
başlığı altında yazdığınız kıymetli 

ve samimi yazıyı okudum. Harbiye 
mektebinden erkanıharp yüzbaşısı 
olarnk çıknn Mustafa Kemalin Şam 
daki menfasında geçen askeri bir 
macerayı anlattıktan sonra kısa

ca (VATAN VE HÜRRİYETJ ce
miyetinin Atatürk tarafından ne
rede ve nasıl kuruldugunu hikaye 
ediyorsunuz. 

Bu yazılar şimdiye kadar meçhul 
kalan tarihi bir hakikati aydınlat
tı. Bu itibarla Türk tarihine yeni 
bir hazine kazandırdığınızdan do
layı sizi candan tebrik ederim. 

,...~~'~ i YAZAN: ~ 

~ı:r~~~j 

esnsını kurmal!a geldim. Şimdilik gizli 
çalışmak ve teşkiltıtı ttıazzuv ettirmek 
zarurtdir. Sizden fedaktırlıklar bekliyo
rum. Kahhnr bir istibdada karşı nncak 
ihtiUll ile cevap vermek ve köhneleş
miş olan çüruk idareyi yıkmak, milleti 
hakim kılmak, hulflsa vat.tını kurtarmak 
için sizi vaziteye davet ediyorum." 

Hürr iyet inkılabı 

Q da içinde derin bir sükut ha 

Naci ile beni hususi davet ederek 
şöyle bir teklüte bulundu: Bugiin 
umumi müfettişlikten bir arkada~ 
bana, sizin tevkifiniz için müfettiş 
likle mabeyn arasında şifreli tel
graflar teati olunduğunu söyledi. 
Ben de bu şifreleri telgrafhanede 
gördüm. 

Cemiyetin henüz harekete geçe-

cek kadar kuvvetli olmadığını tak 
dir edersiniz. Tcvkifinizi daha bazı 

tevkifler de takip edebilir. Biz ce
miyetin selameti namına ikinizin 
de memleketten ayrılmasının mu
vafık olacağı fikrindeyiz. Hem de 
ayrılmanıza başka sebepler de var 
dır. Geçende (Beşçınar) da müza
kere ettiğimiz veçhile cemiyetin ha 
riçte bir neşriyat vasıtası da bu
lunmak lazımdır. Pariste çalışan 

Prens Sabahaddin ve Ahmet Rıza 
partilerile teması ancak siz yapa
bilirsiniz. Hangisi bizim programa 
uyarsa onunla birleşiriz. Şayet bun 
lan muvafık bulmazsanız evvelce 
konuştuğumuz gibi cemiyet nam ve 
hesabına, A vrupanın başka bir ye
rinde biz de ayrıca bir gazete çıka-
ralım. Burada kalmakta ısrar eder
seniz cemiyetin mevcudiyeti teh
likeye düşecektir. Arkadaşlar hep 
bu fikirde, siz ne düşünüyorsunuz. 
Bu mesele hakkında ayrıca bir içti
ma yapalım mı? 

Proluör Bayan Alet, son tarih kongresinde 

Mukaddes 
Tabanca 
~TA/e~ 

olduğunu da şimdi değil, fnkat yakın :za"' 
mandn sana göstereceğim. 

Yazınızın sonundn "Evrensel ve 
tnrihiğ işi 1908 inkılabının esasını 
Şamda Dr. Mustafanın evinde ara
mak lazımdır,, cümlesile bitiriyor
&unuz. 

sıl olmuştu. Lambanın sol
gun ziyaları içinde Mustafa Ke -
malin mehip sesinin akisleri hala 
dalgalanıyordu. Ömer Naci ayağa 
kalkarak, Mustafa Kemalin hitabe
sine karşı o tatlı şivesile: "Musta
fa Kemal arkandayız, seni takip e
deceğiz, ölümler, cellatlar, işken -
celer bile bizi bu azmimizden çevi
remiyecektir. Hürriyet verilmez, o 
ancak alınır. Zulüm ve istibdat al
tında inliycn bu masum ve biçare 
milleti kurtaracağız, yaşasın hür
riyet ve ihtilal,, sözlerile derin sü
kutu ihlal etmişti. Pariste 

Harp Akademisinden çıkar çıkmaz Be
şinci orduya sürülmüş olan Erklinıharp Ko 
lağası Musttıfa Kemali bir aralık Seltınik
te görüyoruz. Bu, usulO dairesinde izinli 
bir geliş değil, Istipdat devrinin tarassut 
ve takayyüdündcn sıyı:ılarak blr kaçış idi. 
İzah edelim: 

Mnamafih vaziyet hiç emniyetbahş de" 
ğlldlr. Mustafa Kemalin ortadn görilnm~ 
istlpdndın gözcülerini derhal harekete ge
tirebilirdi. Bunu düşünebllen Mustafa J{e" 

mal, bir mfiddet evinden dışarı çıkmndı. 
kendi arzusile evinde mahbus knldı. Bil 
müddet zarfında kimse onun Selflnikte bil 

lunduğundnn haberdar değildi. Mustııfa 
Kemal bu ihtiyaı1 m<'vkufiyeti zarfıııd• 
maksadı uğruna faaliyete koyuldu. 

Mustafa Kemalin bu büyük ese
rini memlekete nasıl yaydığını ve 
1908 inkılabına ne suretle müessir 
olduğunu her safhasında yaşamış 

bir adam sıfatile ben de söyliyece
ğim. Bayan Af et, bu mesut fırsatı 
bruıa verdiğinizden dolayı size tc -
_şekkür ederim. 

Mustafa Kemal Selônikte 

Ş amda Dr. Mustafanın evinde 
Atatürkün kurduğu "Va

TAN ve HÜRRİYET,, cemiyeti o 
havalide intişara başlamıştı. An -
cak bu büyük eseri bütün memle
kete yaymak, teşkilatlandırmak 

lazımdı. Artık onun muazzam de
ha kuvveti, taşacak yeni sahalar 
arıyordu. Sultanın zulum ve istib
dadına karın memleket ve ;milleti 
kurtarmak zamanının geldiğine ka 
tiyetle inanmıştı. Bu inanış, bu a
teşin ülkü, bütün mevcudiyetini 
sarmıştı. 

Şam ve Suriye onun düşündüğü 
geniş ihtilal ve inkılap hareketle
rine üssülharcke olamazdı. Kendi
sine en müsait muhit yabancı un
surların iftirak şurişleri içinde kay 
naşan (Makedonya) idi. Hem de o
rada m~ktep hayatındanberi sevdi
ği, itimat ettiği yüzlerce fedakar za 
bit arkadaşlan da vardı. Bunlar 
şurişçi unsurlarla Makedonyanın 

yeşil ve zengin ovalarında, orman
lı ve karlı dağlarında maksatsız çar 
pışıyorlardı. Orada yakın tehlikeyi 
anlamış olan Türk kütlesi daha u
yanık, daha olgun idi. Hemen ka
rarını verdi: Makcdonyaya geç • 
mek ... 

Fakat Mustafa Kemal Şamda hür 
ve serbest değildi. Oraya sürülmüş 
her dakika nezaret ve tecessüs al
tında bulunuyordu. Bu şartlar için
de büyük emelini nasıl tahakkuk 
ettirecekti? İşte bu kördüğümü 
çözmek lazımdı. 

Mustafa Kemal için bu hayatta 
müşkül ve gayri mümkün yoktur. 
Bir kere karar verdikten sonra o 
şey mutlaka ve behemehal olmalı
dır ve olur. 

Makedonyaya geçmek için izin 
almak veya mazeret dermeyan et
mek zaruri bir mecburiyetti. Fa
kat Mustafa Kemale kim ve nece
saretle izin verebilirdi? En meşru 
mazeretleri bile kabul edilemezdi. 
Bu vaziyet karşısında Mustafa Ke
mal kendisine hfıs olan karanın ver 
di: İzin almadan gitmek. Bu hare
ket firar etmek demekti. Ruhunun 
bu ilk isyan ateşile Akdeniz kıyı
sına indi. Oradan ilk vapurla Ak
denizin dalgalı enginlerine açıldı. 

Selônikte Faaliyet 

Mustafa Kemalin Yunanistan
dan yazdığı bir telgraf ar

kadaşları arasında hemen şayi ol
muştu. Bu telgraf kendi sınıf ar
kadaşlnrından Erkanıharp yilzba _ 
şısı Seliınikli Ahmet Tevfik'e (1) hi
taben yazılmıştı. 

Bir gün Mustafa Kemal Selanik 
rıhtımına yanaşan bir vapurdan 
çıktı. Derin mavi ı?ozlerinin kinde 

2. Huarev Sami 

ihtilalin şimşekleri çakıyordu. Rıh 
tımda kendisini bekliycn Tevfiğin 
ellerini hararetle sıktı. Kendisinin 
olan bu güzel memlekete ayak ba
sar basmaz duyduğu tatlı heyecan 
içinde yolculuğunun bütün zah -
metlerini, meşakkatlerini unutmuş 
tu. İskeleden, yıllarca çocukluğu
nun aziz ve ateşli hatıralarım ta
şıyan sokaklardan geçerek evine 
doğru gitti. O gün çok sevdiği an
nesinin şefkat ve hasretle tutuşan 
huzurunda aylarca sürmüş olan hic 
ranını dinlendirdi. 
Rıhtıma çıkar çıkmaz Ahmet Tev 

filden eski arkadaşlarından şair ve 
hatip Ömer Naciyi sordu. Akşam 
kendisini görmesini söyledi. Ömer 
N.arJ di:vP-bilir-im ki Mmrtafa Kn.. 
maldeki gizli kudret ve dehayı ilk 
keşfeden bir yiırıvcfakiın idi. Yük
sek bir halk hatibi olan Ömer Na
ci, Mustafa Kemalden sonra ordu 
ve memleket içinde pek çok sevi
len bir zattı. O gece Naci ile buluş
tular. Üçüncü ordu mıntakasında 
da (VATAN ve HÜRRİYET) cemi
yetinin teşkiline karar verdiler. 

ilk Cemiyet Kurul~yor 
E rtesi gün Naci Lembet'teki 

topçu kışlasına geldi. Bana 
Mustafa Kemalin geldiğini söyli -
ycrek bu akşam Selanik Askeri Rüş 
tiyesi muallimlerinden Bursalı Hak 
kı Bahanın evine mühim bir me
selenin müzakeresi için gideceğiz, 
dedi. Hiç unutmam, o taşkın ve a
teşin ruhlu Naci, fevkalade bir he
yecan içinde sarsılıyor, hiçbir yer
de oturamıyor, gecenin hululünü 

sabırsızlıkla bekliyordu. Naciye 
bu mühim içtimaın mevzuunu sor
dukça açık söylemiyor, yalnız (ü
mitlerimizin tahakkuk) etmek üze
re olduğunu söylemekle iktüa e
diyordu. Akşam olmuştu. Muayyen 
saatte Hakkı Bahanın Kulekahve
lerine giden yol üzerindeki evine 
karanlıkta girdik. Hakkı Baha ye
ni evlenmiş bulunuyordu. Güzel 
döşenmiş bir gelin odasında top -
lnnmıştık: Mustafa Kemal, Ömer 
Naci, Hakkı Baha, Mustafa Necip 
(2) ve ben. Kahveler içildikten, 
Hakkı Baha ile bazı latifeler yapıl
dıktan sonra Mustafa Kemal otur
duğu koltuktan doğrularak •ağır ve 
vakur bir sada ile: 

"Arkadnşlar, dedi. Bu gece burada sh
lerl toplamnktnn mnkımdım şudur: Mem 
leketin ynşadığı vahim anlan size söy
lemcğe lOzum görmQyorum. Bunu cüm
leniz mildriksiniz. Bu betbaht meml'e
kete knrşı milhlm vazlfelertmlz vardır. 
Onu kurtarmak yegO.ne hedefimizdir. 
Bugfin Mnkedonyayı ve tekmil Rumeli 
ıotasını vatnn caminsındnn ayırmak fs
tiyorlnr. Memlekete ecnebi nüfuz ve ha
kimiyeti kısmen ve fiilen girmiştir. Pa
dişah zevk ve salt:ınntınn düşkün, her zil 
Jeti irtlkfıp edecek menfur bir şahsiyet
tir. Millet zulüm ve istibdat altında mnh 
voluyor. Hilrrlyet olmıyan bir memle
kette ölüm ve fzmihltıl vardır. Her terak 
kinin ve kurtuluşun anası htlrriyettir. 
Tarih bug{in biz evUltlan."ıa bazı büytık 
vazifeler ttıhmil ediyor. Ben Suriyede 
bir cemiyet kurdum. İstibdnt ile mficnde 
l ve bnslndık. Buraya da bu cemiyetin 

Mustafa Necip, inkılabın o feda
kar cvlBdı, giıli hıçkırıklarla ya
nımda göz yaşlarını zaptetmiye ça
lışıyordu. Mustafa Kemal, tekrar 
söze başladı: "Arkadaşlar!,, dedi. 
"Gerçi bizden evvel bir çok teşeb
büsler yapılmıştır. Fakat onlar mu 
vaffak olamadılar. Çünkü, teşkilat
sız işe başladılar. Biz kuracağımız 
teşkilat ile bir gün mutlaka ve be
hemehal muvaffak olacağız. Vata
nı, milleti kurtaracağız.,, 

Bu hitabelerden sonra teşkilat işi 
görüşüldü . Nihayette Atatürk, ba
na bakarak: "Husrev, tabancanı çı
kar, bu masanın üzerine koy, kara
rımızı yemin ile de teyit edelim.,, 
dedi. Taşıdığım brovnik tabancası
nı masanın üzerine koydum. Hepi
miz ellerimizi bu tabancanın üze
rine koyarak ölünciye kadar bu 
mukaddes dava uğrunda çalışaca -
i>UIUat WJU l~UJ\. 

Bu tarihi manzara cidden muh
teşem ve ulvi idi. Atatürkün yuk
sek huzurunda o gece Türkün kur
tuluş tarihi doğmuştu. Bu suretle 
1908 inkılabını yapan Vatan ve 
Hürriyet cemiyetinin o gece Seltı
nikte de temel taşlan kurulmuştu. 

Yazının başında söylediğim gibi 
meçhul kalan bu tarihi hakikati 
milli tarihe artık vermelidir. Bu 
sırrı bilen hayatta ancak üç kişi 
kalmıştır. Atatürk, Hakkı Baha ve 
ben. 

Mustafn Kemali zalim idare tek
rar Şama inde etti. Selllnikte ka -
lan arkadaşları Mustafa Kemalin 
kendilerine tevdi ve emanet ettiği 
büyük eseri genişlettiler. Va -
tan ve Hürriyet Cemiyeti 
vatanın her köşesine dal bu
dak saldı. Memleketin en 
kıymetli, en fedakar evlat -
lannı sinesine aldı. Bazı küçük grup 
lar da buna iltihak etti, nihayet bu 
teşekkül az zamanda taazzuv ede
rek kahramanlarile 1908 temmu
zunda zalim sultanın karşısına di
kildi. 

HülcGmet Faaliyette 

ı 907 martında bir hadise ce-
reyan etti. Sultanın hafiye

leri bu gizli teşekkülü sezdiler. Ce
miyetin faal azasından iki kişi pek 
şüpheli görüldüğünden hükumetçe 
takiplerine başlandı. (3). Bunlar -
dan birisi Ömer Naci, diğeri de 
ben idim. 

Naci o sıralarda Selanikte inti
şar eden (Çocuk Bahçesi) gazete -

sinde filozof Rıza Tevfik ile çetin 
bir kalem münakaşasına girişmişti.) 

Bu edebi münakaşa nihayet mev -
zuundan çıktı ve siyasi bir şekil al

dı. Naci bir makalesinde (4) Rıza 
Tevfiğe karşı "Beş asırlık bir ta
rihi şanuşeref ebediyen topraklara 

gömülürken,, gibi o devirde söylen 
mesine cevaz vcrilmiyen taşkın söz 
lerlc vatanın içinde bulunduğu fe
laketi haykırarak ilan etmişti. Bu 
yazılar o zaman Seliinik muhitin
de büyük bir heyecan uyandırmıştı. 
Bu lisan münakaşasına ben de u
faktan karışmıştım. Bir gün cemi
yet arkadaşlarından Talat (paşa) 

B iz bu garip teklife karşı ev-
vela ret cevabı verdik. Bu 

gece düşiinerck kati cevabımızı ya
rın verebileceğimizi söyliyerek ay
rıldık. O gece Naci ile birlikte bu 
teklifi uzun uzadıya tetkik ve mü
nakaşa ettik. Bizim tevkifimiz bel
ki arkadaşlar arasında vakitsiz bir 
panik çıkarabilirdi. En metin san
dığımız arkadaşlarda bile o gün -
lerde saklanamıyan bir endişe se
ziyorduk. Bizi son taşkınlıklardan 
dolayı muahaze ediyorlardı. Hakika 
ten cemiyetin neşir vasıtası bir ga
zeteye de fevkalade ihtiyacı vardı. 
Bunu ancak ateşin knlemile Naci i
dare edebilirdi. Bu sebeple Parise 
gitmiye karar verdik. Bunu ertesi 
günü yalnız Talata söyledik. Baş
ka hiçbir arkadaş hareketimizi bil 
miyordu. 

İki nrkadas 1907 .martı snnın:ı
aa-=-parıste ouıunuyorouk. uraaa 
çalışan iki grupla da temasa gelmiş
tik. Ahmet Rızanın partisi ve pro
gramı bize daha uygun görünmüş
tü. Esasen ayn gazete çıkarmak i
çin mali kudretimiz de yoktu. Uzun 
müzakere ve münakaşalardan son
ra Ahmet Rıza ile bazı şartlar da
hilinde birleşmeyi muvafık gördü
ğümüzü dahildeki arkadaşlara bil
dirmiştik. 

Vatan ve Hürriyet· 

Ter akki ve ittihat 

Aramızda, Selanikte uzun mu -
habereler cereyan etti. Bunların 

mevzuunu iki cemiyetin birleşme
sinde alacağı isim teşkil ediyordu. 
Ahmet Rıza Terakki ve İttihat is
minin alınmasında anudane ısrar 
ediyordu. Sebep olarak ta bu ismin 
uzun znmandanberi birçok yerlerde 
tanındığını, yeni bir isim tanıtmak 
zamana mütevakkıf olduğunu söy
lüyordu. 

Mustafa Kemal, Beşinci ordunun Yafa 
mıntnkasında piyade stajı yapıyordu. Fa
kat ruhu, inkılfıp idealinin yfiksek flhnm
ları ile doluydu. Samda, bir gece, tüccar 
veya doktor Mustafanın C\1nde kurduğu 
"HÜRRİYET ve VATAN CEMİYETİ,. tes
kiltıtını Makedonyaya yaymnğı düşünüyor 
du. 

Kafnsını ve knlbini s.-ıran bu düşünce ile 
o, bir gün Ynfayı tcrkcderek Mısıra kaçtı. 
Hede!J SelAnlktf. Buraya girebilmenin yo
lunu hazırlıyordu. Mısırda çok durmndı, 
Akdenlzin dalgalı ve fırtınalı bir mevsi
minde bir vapura binerek Pireye çıktı. 

Omdan AUnaya gitti. Bumda vnziyeti ve 
SeUlniğc girebilmek esbabını tetkik ettik
ten sonrn kararını verdi ve Sellinikte er
kftnıharp yüzbaşı Ahmet Tevfiğe şu üç ke
limeli telgrafı çekti: 

"Parti bateau grec,,. Ve blr"I gün Pire li
manından SelAnlğe kalkan Yunan bandıra 
lı bir vapura binerek dol:duğu diyara yol
landı. Arkadaşı Ahmet Tevfik, vapurun is 

m~~Th'~nfJnTt1 ateh"'}{&~ tnn~Y1t.ı 
binerek SeUınik limanına giren Yunan va 
purlnrını birer birer ziyaret ediyor ve her 
deJn!llında aradığını bulamadnn, dönüyor
du. Nihayet Mustnfo Kemalin bindiği va
pur Selflnik öntlnde demirledi. Ahmet Tcv 
fik, hüviyetini gizlemek için nrkasına bir 
muşamba giymiş olduğu hnldc, bir sandal
la vapura ynnaştı. Biraz sonra iki arka
daş, ayni sandnlla gümrüğün rıhtımına çık 
mış bulunuyorlardı. 

Mustafa Kemal burada üç sorgudan ge
çecekti: GUmrük memurları, Polis memur
lan, askerl lnzıbat memurları ... Tıpkı ka
çan bir nefer gibi gelen bir Erkfınıharp 
zabiti için bu sorgulara cevap vermek mOş 
kül, belki de lmktıns11.dı. Fakat bir arka
daşı Selftnik merkez kumandan muavini 
mfimtaz yilzbaşı C<?mll (şimdi Tekirdağ 

saylavı, sabık Dahiliye vektu Cemil Uy
badın) onun imdadına yetişiyor. Mustafa 
Kemalin seynhatl tarzından evvelce malO 
matı olan yüzbaşı Cemil, IAz.ımgelen ter
tibatı almış, Pireden bir zabit gelip ismi 
Mustafa Kemnl olduğunu söyleyince ser
best bırakılması için iskeledeki inzıbat me 
murlarına talimat vermişti. Yüzbaşı Ce
milin bu tertibatından Ahmet Tevfik bile 
ha ~crdnr değildi. 

Annesile Karşı Karşıya 

Mustafa Kemal, Selllnlğe çıkar çıkmaz. 

ilk Teşebbüs 

Mustafn Kemalin Sdanikte ilk tescbb&' 
sü orada o devrin şohretll bir paşası .ıe 
mOltıkat oldu. Mustafa Kemal daha Şaınd• 
iken bu paşa ile muhabere etmişti. oıı0 

kendisine bir vatanperver ve ihtllfllci ol.B" 
rak tanıtmışlardı. Mustafa Kemnl, on!J1l 
şahsında bir inkıliip arkadaşı buhıcağı ıcıı' 
naaU ile bir gece vakti. onun evine gıtti
Kapıyı açarı adama ismini vererek pa~' 
ya haber gönderdi. Derhal kabul ('(iıle' 
ccğlnl zannetti. Mustafa Kemal: "Paşa tı~ 
retleri bir yere gitmek mccburfyetlnded:/ 
lcr, kendllcrlle şimdi görüşemlyecckl jl 
<'evabllc knrşılastı. Fnkııt y{lksek maks:I 
u urundıı yola ç_ıkmış olan Mustafa ıte
di. Kabul olunmak için ısrnr etti Nihayet 
paşanın yanına götnrüldU. Pnşanın 5;11~ 
nunda aynkta vukubulan bu mill!ıkat toY
topu bir kaç daklko süren Oç beş kelime' 
nln teatisinden ibaret kalmıştı. 

Mustafa Kemal sordu: 
- Pnşam, ben size Suriyeden meıctıfl' 

ya:r.dım, lnkıl!ıotan, lhtllAlden bahsetti~ 
Memlekette inkıl{ıp yapabilir bir adntfl ~ 
duğumu anlattım. Siz de bana: "'Her ne . 
ret ve vasıta ile olursa olsun buraya geli" 
niz, ben cllmdC'n geleni yaparım .. diye ~ 
vnp verdiniz. Şimdi halinizde bir lhtir:;; 
bir tereddüt görüyorum. Ancak ben 
dcfn gelmiş bulundum, şimdi ne yapııcl" 
ğım? .. 

Uzaktan şöhreti işitilen bu paşanın er 
vabı şu olmuştu: 

- Ben hiçbir şey yapamam. Yalnız ~ 
nln yapacaklarını hüsnü telftkkl etme~ 
iktifa ederim. Ancak benim de senden 
ricam var: Beni yakma! tı' 

Mustafa Kemal yakılmaktnn korkan~ 
paşaya kendlslrJ yakmıyacağına dair .N 

verdi ve gecenin karanlığında, geldiği Y 

bi evine döndn. .,. 
O gece Musttıfa Kemal sabaha kadııt 

yumadı. Ne yapacağını, işe nereden baş)>" 
yacağını dilşüncrek sabahı buldu. 

Onun Verdiği Karar 
Biz de mazide bu isim altında bir 

çok şantajlar yapıldığını bazı erka
nın saraya satıldığını ve ilerde mu
vaffakıyet halinde intisap davala
nnm başlıyacağını söyliyerek Va
tan ve Hürriyet isminin kabulünde 
ayni şiddetle ısrar ediyorduk. Mü
zakere bir aralık vahim bir şekil 
almıştı, iftirak derecesini bulmuş
tu. 

Sanayi mektebi karşısındaki cv:ine gidiyor. 
Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiş
tir. Ana oğul kıırşıloşıncn annesi, çocuğu
nun başına bir fcltiket gelebilmek cndışe
si içinde soruyor: 

Ortalık ağarıyor •.. Mustnfa Kemal f~ 
ilk aydınlığı ile beraber knrnnru vert11~ 
tir· Ünifomınsını giyerek ordu crkftnı ,,; 
biye dairesinin kapısı önüne geliyor ~e ~ 
rada bir ndamın cclmeslne intizar cdlY~ 
Beklediği ndam Erkftnıharblye mir.91;1 
Hasan Beydi. Çok geçmeden Hnsan (>' 
kılıcını şakırdatarnk geldi, makamınıı. ~,/ 
rcceği sırada... Mustatn Kemal kenclW 
önledi ve: 

Ekseriya vaki olduğu gibi, in -
sanlar büyük ülküler karşısında ha
zan feragatler yapmıya mecbur ka
lırlar. 

İnkılabın menfaatine uygun olan 
bu ittihadı, bir isim yüzünden kı
np atmamak ciheti iltizam olun
du. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 
Terakki ve İttihat adını aldı. 

Bu isim tebeddülü 10 temmuz 
1908 tarihine yakın bir zamanda 
vaki olmuştu. 1908 inkılabında ha
kiki rolü yapan kuvvet, sonradan 
aldıkları Terakki ve İttihat namı 
altında çalışan Vatan ve Hürriyet 
Cemiyetinin öz evlatları idi. 

İşte yakın milli tarih imizin bu 
meçhul kalan hakikatini kurumu
nuza bildirmekle memleket tarihi
ne karşı olnn vazüelerimi yapmış 
oluyorum. 

Atatürkün, eserlerinin köklerini 

- Ne cesaretle buraya gelebildin oğlum? 
Hem nasıl geldin? Devletin ve padişahımız 
efendimizin arzusunn mugayir bir is yap
mış olmıyasın? 

Mustafa Kemal : 
- Merak etme nnne, diyor, müsterih ol! 

Benim buraya gelmekllğlm lAz.ımdı onun 
idn geldim. Pndlsahımız efendimiz.in ne 

yalnız Şamda değil, onu bulmak i
çin daha derin mazifere inmek la
zımdır. Çünkü Atatürk, tarihin bir 
tesadüfü değildir. O başlıbaşına ma 
zi, hal ve istikbaldir. Milli tarihi -
mizin hepsidir. O tarihin, tarih de 
onundur. 

(1) Ahmet Tevfik Hürriyetin lltının
dan evvel ölmUştür. Cemiyetin eski ve 
kıymetli azasındandı. 

(2) Mustnfa Necip piyade millaziml 
idi. Balkan hnrblnde Babıfıll baskının
da sclıft düşmüştür. 

(3) Ömer Nııclnin tnktblne knnun z.ıı
bltleıinde.n yüzbaşı İbrahim, benim tnki
bime de silvaı1 mülfızlmi Ali memur e
dilmişlerdi. Her ikisi de 1908 lhUlfıllnde 
telef olmuşlardıı:. 
(4) O sıralarda Midflll adasının Fran
sız donanması tara!ından işgalini telmi
hen. 

- Beni tanımadınız mı? dedi. , 
Filhakika tanıyamamıştı. Mustafa J(t.,ıt 

malin Yilzilne dikkatle baktığı halde 
türlü hatırasını aydınlatamıyordu. 

- Tanıyamadım çocuğum! 

Mustafa Ke~al kendisini ttınıttı: d' 
- Ben SeU\nfk Asker! rUştiyesindC~ 

kurken slz birçok defnlar bize mnınc1~ 
llğc gelmlstiniz. Mektebi bltirdikteJl ~ 
nı İstanbula, Kuleli idadisine girecC1' 4' 
Siz buna mO.ni oldunuz ve "Manasttrd' f' 
ha iyi yetişirşin .. diyerek beni Manııs~ııd 
dndlsinc gönderdiniz. Şimdi hatırlnd 
mı? d~ 

Mustnfo Kemalin bu kısa izahatı ı:t~ 
Beyin hatıralnrını oydınletma~ıı kflfi 
mfştl . Mustafa Kemal devam etti: ti 

- Tahmin ve teşhisiniz doğru çıktı. iıl' 
hakikaten dediğiniz gibi daha iyi yeti~ ıf 
fakat simdi bir fel!lkeUe karşılt1sını-ş °I 
lunuyorum. Sizi namu~lu bir 'ldnıı'l 01fel 
tıınıdığım için bu({iınlrll vaziyctiııılr 
keUi cihetini de size anlatmaktan reıcıı 
YCC:Cğlm. 

Miralay HnBDn Bey, Mu!;tcıfa J{cJ1' 

halini nnlnmış olocnk ki ona: cltı' 
(Devam1 9 unrtı 
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Fa7tllllı 6ilder : 

Şaıılacak Bir Bukll 
Biz befaz1ar btlgtmizle iftihar ede

riz. Daima siyahları. v8hfilerl bor gö 
rürüz. Halbuki onlann da ne büyük 
bulUflan ve marifetleri vardır. 

Mesele, Ameribda Kolumblya de
nilen bir memlekette yerli Hintlile
rin f(iyle bir bulUf]an mevcuttur: 

Bu Hhitıoer, geceleri cbpn Çlkbk 
lan vült g6zJerlne bir nevi ,.al dam 
labYQl'lar. Bu y~ vuıtaalyle ...,. ne 

kadar lraranhk oluna olsun 6nlerln-

l 
deki büt6n eşyayı. arta1ık •J'dmhk
Dllf gibi görüyorlar. 

~ damlatbklan bu Jal, 
görme llnirleri Üzerine tellr ediyor 
ve &6dıı görme hanp11nı kaybetUr

DılyormUf-

Y ..... 6ii)ti ,.~ I 

Çine Dair 
- Cenubi Çinde bir adam btr ev 

yaptırmış. Fakat duvarlan aşağıdan 
yukarı değil, yukarıdan aşağı tnşa et. 
mit ve mükemmel bir ev meydana 
çıkannıf.. 

Çinliler hutalamnca tabii doktor 

çağırırlar. Fakat gelen doktora he

men para vermezler.Doktorlar hasta

lan iyi edlnclye kadar bedava tedavi 
etmlye mecburdurlar. Hasta ancak 

lyileşlne doktorun para alınıya bak· 
ki olabilir! 

(Bu . usul blslm memlekettmbde 

ele tatbik edilse ne iyi olurdu delil 

mi?. <TAN - Çocuk) 
Çtn111er serinlemek için 10ğuk feY 

delil sıcak feYler içerler. 

Alcbat Kaplan Kıhğllla Girince .. 

'-

t 
-

~~' 
~~ 

Solıalıta n.War ,ocd oana lae,,.mi larmadafan etti. 

YAMYAMI NASIL KAPANA KOYDU 7 

No. 72 

Çoadllcaw hJırolıır I 

BUGONON BOYOKLER1 ı 

. Tayyareci 
Mikael Gromov 
.Mlbel Gromov Sovyet B1117aıun 

en btlytlk tayyueclsidir. Bqfba ota 
dom )'apH9 balunu1or. 

Sayma mavaffakıyetlerl vanbr. 
Bunlar saymakla bltmes. En aon ve 
büyü manffakıyetl Ud arbdql1le 
beraber kutup )'OIU)'la Amerika)'a 
seçmesidir. 

Gromev asıl pilottur. Mablm Gor
kl tanareshıl )'9pulana iNapadll p 
lir, bu ltilyft ta11are HU te btlytik 
bir kasa neticesinde parçalamnq 7an 
mqtır. 

Fakat bereket venin, ki Gromov 
o aralanla rahatsalanmıı ve lefere 
lftlrak etmemifti . 

Dtba7• mesafe rekol'UDa lannqtır. 
Yere lnmeblala btettljl meale 
H.MO kilometredir. Dln)'P mesafe 
relron HJZ tle bir Fnmu ta)'J'U8-

eisl tarafuulu ıoeoı kilometre ela
rak tesis edllmlftl. Ve ldç kimse bu 
rekora sepae-•ftl. 

Grom.v MIJll bir farkla Jeal bir 
rekor kurmllfhu' 

Geçen lluhuıla iç arbütl1le 
benber llOlkea - Su l'nnsl8ee 
seferini mavaflakı19tle J•PDlll ft 

,ahreti bmleabire Mlttba •flDya)'P 
yayılmqbr. 

Bu :rol• 19re lnmebtsla J arluulat 
ız saatte ~ltlenllr. Bunun lçla 

birfOk mtlfldll " sor prtlarla ~ 

plflllltlarm. 
Kanadatlaa pterkea · HH metre 

)'ilbekllllndekl tlall91'111 •tanden 
apn'flar, riiqhlarla, futmalarla sa
vapnıflanlll'. 

B.,a. tayyareel Gromov en btl

)'flk ve kahraman adamlar SU'Ullla 

PÇJDİftir. Ba bly(lk bhnmanm 19 
... ,. ..... , bir otla var. Oilu da babuı 

slbl tanarecl ·~ pilottur. 
Ba pnç tayyareclnln de babamın 

1erine ~mesl beklenir delil mi? 
F B. 

Kekeme•ten 

Kurtulmak için 
Eğer kekeme iseniz kurtulmak için 

11J basit çareyi deneyin: Hergün beş 
veya on defa: 

"Kralın kunduraları kunıdur . ., 

cümlesini tekrar edin! Bunu on. · on 

bet giln tecrübe edin; kekemelikten 
kurtulursunuz! 

~- ·---T · -
~N . 

.. K~,·-o·cuıc 
~P1.E CMUAS 1 

19 Mart 1938 Her Cumartesi Çıkar 

Bobi Polisi Nasıl Kafese Koydu? 
llf I 

' , l1J 
"'-;,., ~ 

.\ lor. ' ... • ·~.., c. 

1 - Bobl aokaia "burunluk., sus çılmııfb. 2 - AbWk olacak; hemen onu bir polis gördü. 

' 

il: 

qı, 

-
• .;J 

~ 

,. " 
4 - Bobl bir evin içine girdi; mutfakta, telden yu. 

murta eepeU görünce rahat bir nefes alarak •'Jmrtul. 
dum!., diye ıöylendL 

' 
n '"'""0

" lr-•faan1 !leDettn içine daldırdı. 8 - Artık korku yok: Burunluk tamamdı flmdl 
.... 21111 -· 1. . ·- -

·ıı 
__,,.. 

,-:-'? 
C...ıo:t 

-~ 

7 - Polis gelince Bobi'nln bunınluğunu görerek şaşırdı. Şimdi ona blrşey yapamazdı. Bobl istifini 
bormadan yavaş ac:hmlarla yoluna devam ettL 

Annesi dtln Necllyı 
O Kflzel. parlak ayı, 
Oturtup kucatına 
Baktı rflller batma. 
Dedi: "'Çok çalqınan; 
Mektebe ahpnan, 
Give yllkselecebln, 
Her .. ,. •u.ceuln." 

Neck1 
Necil da, annecliim, 
Dedi, bir tanecllim; 
Daha uyurken sen, 
Her sabah erken erken 
Denlerime b9fl&nm 
Sever arkada,ıanm. 
Gtllle, bülbül eşimdir, 
Kitaplar ıtbaefİllldir • 

işte küçük yavrular, 

Kalmum kafanız dar. 
Neclinua sözlerini 

lnsanbk özlerini 
Kafamsa itleyin, 
Denizden ıenitleyln! 

A.R.GenctıYtlın 



Çocuklara hikayeler : 

KAPLAN 
Bay Ömer adında genç bir adam, için çadırları kurdular. O zaman ka

karısı ve çok sevimli çocuğuyla be- rısı: 

raber para kazanmak ümidiyle Hin- - Geceyi burada mı geçireceğiz? 
distana gitmişti. ıDiye kocasına korkuyla sordu. Ya, 

Bay Ömer orada umduğunu bula- yılanların kaplanların hücumuna uğ 
rnadı. Bütün ümitleri boşa çıkmıştı. rarsak ne yaparız? 
Fakat bir gün tanıdığı büyük bir a- Kocası: 
dam ona uzaklarda bir iş buldu. - Sıkılma, karıcığım diye onu te-

Bu haberden, kendisi kadar sevi- selli etti. Ne yapalım; mecburiyet.. 
nen karısıyle beraber yol hazırlığı- Sabaha kadar ateş yakar ve vahşi 
na başladılar. Yolculuk zorluydu. < hayvanların üzerimize saldırmasını 

Ç .. nk.. "d kl . önleriz. u u gı ece erı yere araba. otomo .. .. .. 
bil, tren işlemiyordu. Ancak yerlile- Genç kadın kuçuk yavrusunu o-
.. · bir ·ı b 1 . 1 1 luk püp okşadıktan sonra onu beşiğine • ın çeşı ara ıı arıy e yo cu ya 

. . yatırdı. Sonra kocasının yanına se-
p~~ileceklerdı. Yollarda otel ve han yahat elbisesile uzandı. 
gıbı şeyler bulunmndığından yanla- Çadınn dışında, Hintliler ormandan 
rına çadır ve lüzumlu şeyler aldılar. topladıklari kuru odunları yakarak 

Bir kaç Hintli de bernberlerindey- . güzel bir ateş meydana getirdiler. Ve 
di. nöbet beklemiye başladılar. Fakat 

"t ~""" ~'-. ,,~ ... .-'\ 

lar. Ve snrhoş olnrak sızdılar. Küçük yazıcılar için: 
Ateş tazelenmediği için hızını kay-

bederek yavaş yavaş söndü. Atık or- YAZI MÜSABAKAMIZ 
talıkta ormanın hışıltısından başka HAFTAYA BAŞLIYOR 
bir ses duyulmuyordu.. Hani bir ata sözü vardır: "lı-

Gece yarısına doğru anne havkı- lemiyen demir paslanır!,, derler. 
rarak yntağından kalktı: B d v ...__ ki x l 

Y 1 d
. b ğı dı u ogruuur çocu ar .• vy eze-

- avrum. ıye a r . ... .. • • • 
Kocası uyanarak: kôlar, oyle kabilıyetler vardır kı 
- Ne oluyor? dedi. işlemezse, çalıfmazaa körlefir. 
- Müthiş bir rüya gördüm. Çocu- Yazı yazma kabiliyeti de öyle-

ğumuzu bir kaplan kapmış götürü- dir. l,lemezae söner, gider. Bu-
yordu.. günün küçük okuyucuları ara-

- Kabus geçirmişsin, hnydi yat d b.. "k l , arn a, yarının uyu yazıcı arı 
uyu... kl ( 

Fakat bu sırada genç kadın daha •a ıdır. Tan • Çocuk) onları a. 
hızla ve dehşetle haykırdı. Çocuğu rayıp bulmak, dikkatle titizlikle 
beşikte yoktu. yetiştirmek iıini büyük bir vazi

Bir sıçrayışta ayağa kalkıp dışarı l f e biliyor. Küçük yazıcılar, bu 
fırladı. Ay ışığının altında, ormanP maksatla sizin için bir yazı mü-

1,~;···.?!::)~ /. ı· . '"j ıabakaaı açıyoruz. Bu hem sizin '7f '1 ~~ '- ·./ // ' I; ! kalanızın işlemesine, fazla oku-
/1 JJ ')~:/ . manıza yardım edecek, hem de 

' j { / ,} .,..........._-,., sizlere küçük hediyeler kazandı-
." f / -. '/ İ!ı l). ~acaktır. Müsabaka üç kıarmdan 
~ ıbarettir: 

!/ ~- r.:J-ı 

~-

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

2 - Çocuk fiirleri müaaba. 
kcuı. 

3 - Karakalem, sulu boya, 
yağlıboya resim müsabakası. 

Bütün bunlar, (Tan - Çocuk) 
·• adresine gönderilmelidiT. Arala

rında bir •eçim yapılarak, mu· 
t# _ - ..__ · J vallak olanlar kendi lotoğrafla-

0 rile birlikte bu sütunlarda bası
Seyahatin ilk günü sessiz ve hadi- nöbet sırasında beraberlerinde getir

sesiz geçti. İkinci gün vahşi ve karan I dikleri pirinç rakisından birer yu
.ık bir orman kenarında gecelemek dum içelim diyerek şişeleri boşalttı- doğru giden yolda bir kaplan gördü. lacak ve nihayette ayrı ayrı he. 

diyeler verilecektir. il _ --_ Kaplanın ağzında bir sargı vardı. Bu 
r ıl! çocuğundan başkası değildi. 

" 

Alpla 
Babası 

1 Bay Ömer de dışarı fırlamış ve 
Hintlileri uyandırarak kaplanın pe
şine düşmüştü. 

Kaplan önde, onlar arkada geniş 

bir meydana geldiler. Ellerinde tü
fekler vardı. Knplan orada durdu ve 
ağzındaki paketi yere bırakarak avı
nı yemeden evvel gerindi.. 

Küçük bnğırmıyordu. Annesi koş
mak atılmak istedi. Fakat Bay Ömer 

_ W j karısın1 kolundan tutarak: 

-- - Böyle çılgınlık ynpma!. Küçük 
bir gürültü ve ihtiyatsızlık çocuğu

muzun ölümüne sebep olur! dedi. 

Bay Ömer silahını çekti. Nişan al
dı. O zaman kansı: 

- Aman Yarabbi, çocuğu öldürür 
sün! diye bağırdı. 

Fakat silah pntlamış ve kaplan 
yere serilmişti. Genç kadın bayılmış 
tı. Hintliler fırlıyarak çocuğu kucak
layıp getirdiler. 

Kendine gelen genç kadın çocuğu
nu kollarına aldı ve kah gülerek kah 
ağlıyarak onu kucaklamıya başlndı. 

Ertesi gün yolculukları sona er
mişti. 

Bay Ömer knplanın derisini yüz
dünnüştü. Şimdi küçük, canı istediği 
vakit kaplanın pöstekisi üzerinde yu 
varlanıp duruyordu .. 

Yıllar geçti. Küçük büyüdü, evlen
di, çocuk sahibi oldu. Fakat kaplan 
pöstekisini yanından ayrımamıştı. 

Çok zaman pôstekiyi işaret ederek 
çocuklarına küçükken başından ge
çen korkunç mncerayı anlatır, kü
çükler de onu tatlı, tatlı dinlerler-

Tam Saatinde 
Kalkmıyan Koca-

~ 

--l 
l 

di.. V. B. 1 Karısının emeği boşuna gitti .• 

""t "'""" ~oc:.-"~ ..... '\ 
..........,, 

Kahkaha~ 

Haberin Yok 
Galiba 

Küçük Afacana 
bir gün babası 

kızarak sırtına 

bir tekme savur
du. O zaman A-

~ @f,'J 
facan hiddetle: . 

- Baba sen ne kadar bilgisizsin! ( 
Diye bağırdı. Sırtımın etten yapılmış 
olduğundan haberin yok galiba .. 

-o---

Ninesi 

Yeniden 

Evlenmiş 
Patron çırağı

na - Dört sefer 
dir dedem öldü 
diye izin alıyor
sun? Bu defa da 
ayni mazeret; o
lur mu hiç? 

Çırak - Ne yapayım efendim. ni
nem yeniden evleniyor da ondan. 

-<>-

Aslan Payı 
Anne - Pasta 

dan kardeşine 

R, ~ .. aslan payı vere-
f\' L?.'~ ::ğini vadetmiş 
1'' f;i. ıın amma, pasta

ıın hepsini ye-
:-. mişsin! 

Çocuk - Ne yapayım anneciğim! 

Aslanlar pasta yemezler de ondan .. 

-<>---

Talihsiz 

Adam 
,.. 

~ 
- Benim hiç 

taliim yok: 
- Neden, ne 

oldu? 
- Anlatnyım 

da hak ver. İki 
komşum var. Biri şarkı söyler öbü
rü de piynno çalar. Geçen gün bir 

kazaya uğradılar. Piyano çalan se

sini, şarkı söyliyen kolunu kaybetti. 

Aksiliği görüyor musun? İş nasıl ter
sine oldu! Talisiz değil miyim? 

Yazısız hikaye : 

(i) 

.... 

iI.TE BUNU 
BİLMİYORDUM ! 

Oyun ve eğlence : 

Bu Resmi 
Tamamlayınız ! 

Acayip Bir Güreş 

Bu gördüğünüz pehlivanlar iki kar 
kardeştir. Babaları Japonya İmpara
toruydu. Kendisinden sonra hangi 
oğlunun İmparator olmasını bir türlü 
seçememişti. Nihayet iki çocuğun a
rasında bir güreş müsabakası tertip 
etti. Bu güreşte galip gelen İmpara
tor olacaktı .. 

Müsabakayı İmparatorun küçük 
oğlu kazanarak İmparatorluğa geç

miştir. İşte resim iki İmparator nam

zedinin büyük güreşlerini gösteri
yor. 

-0---

'Uzak 
Akraba 

~~i 

Talihsiz 

:._Bu genç a
dam akraban mı 
oluyor? 

- Evet uzak 
bir akraba. 

- Ne kadar uzak .. 
- On beş derece uzak .. On beş kar 

deşin en büyüğü o, en küçükleri de 
benim. 

Kurnaz Talebe 
Anne oğluna - Vazifeni neden bu 

kadar küçük yazı ile yazıyorsun?. 
Çocuk - Öğretmen yanlışları gör

mesin diye. 

Abide 
Yerine 
Geçen 
Ağaç 

Bu ağaç Ame
rikanın Kallior
niya yerlilerin-

ısın namına ey · . _ . -
?:n bir Hintlih' re,. ~ 
kel olarak dikiJ- : · '.i~ 
miştir. Bundan 
güzel, tabü ve .mütevazi bir heykel 
tasavvur etmek imkansızdır değil 

'? mı ..... 
-o--

Elli Senelik 
Şapka , 

Bu adam Ame 
.ikalıdır. Başın:.. 
daki şapkayı elli 
senedir giyiyor. 

Hala eskitmeınıştir. Halbuki karısı 
aksine olarak her mevsim dört beş 

şapka değiştirmektedir. 

-o--

En Süratli Kuşlar 

Bu resim eksik yapılmıştır. Onu 
tamamlıyabilir misiniz? 

Yumurta Yarışı 
Odanın bir ucuna küçük kahve fin 

canlan sıralayın. Şimdi her oyuncu 
elleri arkadan bağlanmış, yere bağ
daş kuracak. Ağızlarına da bir kaşık, 
bu kaşığın içine de bri yumurta kona 
cak. "1, 2, 3,, sayılınca oyuncular hiç 
ellerini çözmeden, kaşığındaki topu 
düşürmeden ·'karşısındaki fincanlara 
gidecektir. Yine hiç ellerini filan çöz 
meden eğilip kaşığın içindeki yumur
tayı düşürmeden fincanın içine koy
mıya uğraşacak. Bunu ilk yapan 
oyuncu oyunu kazanır. 

---<>--

RESiM BOY AMA 
En süratli kuş, kuşlar kralı kartal-ı :~'· \Of~,,.~oA"'ll:J 

dır zannetmeyin; hayır.. Kırlangıç I•~ 
bile kartaldan daha süratli gider. 
Mesela kırlangıç saatte 45 kilometre 
katediyor. 

Dolaşıcı güvercinlere gelince onla- ı ıı 

rın sürati saatte 72 kilometredir. 
Keklik te çok süratli uçar. Halbuki 
'"" " t y h tald fkt 111 

gorunuş e agır ve an ır; a a o-
nun da hızı saatte 80 kilometredir. 

Şahinin vasati sürati saatte 95; ya 
bani kanaryaların ise 135 kilometre- ı n 

dir. 
En süratli kuşlar bu yabani kanar 

yalardır. 

-o--
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iki Kuyruklu 
Buzağı 
Amerikada, bir 

çütlikte bir inek 
iki kuyruklu bir 

-~buzağı doğur-
. nuştur. 

.buzagının resmı budur. Kuyruğun 
biri arkada biri de öndedir. 

1 - Açık mnvi. 2 - Mor. 
3 - Siyah. 4 - Kırmızı . 
5 - Kahve rengi. 6 - San. 
7 - Yeşil. 8 - Beyaz. 
Çok güzel bir liivha meydana çı-Bu iki kuyruk ok işarctlerilc gös

terilmiştir. kacak. 

' - - . .. . .-----------

,...----~ 
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Mukaddes Tabanca 
(Btlf' 6 mcıda) kert butahewlnln mua)'elle ochısmda, 

_ BQroma bU7\mmUZ. orada ~ıe- birtakım pnç doktorlar aruında. muaye-
llm. dedi. ne edilmektedir. Ondan baatahlmı aoruyor 

HaAn Be7in m-1 oclumda Mwıtafa lar. Fakat o arih bir cevap veremb'or. 

İZTİRAP~ •••• 
Sonra; Şayanı 
Hayret Tedavi 1 

Kemal ona vııziyeti, nasıl ka~lını, nuı1 Yalnız arada llU'ada hutıılılımm mahiye-
pyrikanunl bir w.rette ıeldltlnl. nDıa1et ttnt t.kerıder Pqa Hazretleri bWr diyor. la lf d d 
maksadı ne oldutunu, hiçbir nottQı Ak- hkend• Pqa hakikaten Basan :ae,den Kelimeler, unu a e en 
lamakawn tep1h etti. tavsiye alnuf. fakat bunu hastanedeki dok iclzdtrler 

amil Mücadeleye Girdiği 
ıllarda Şimali Kafkasya 

Mustafa Kemali dikkat ve sllkanetle din tarlara ~lernell unutnnqtu. Nlba7et Pa-
li7en Hasan Bey: 18 me9eleyl babrlıyor ve Mustafa Kemale Bayan M. A.,, ... Zevcimin ne yaptl-

- Çocutum, ded1, Mil hel'18)'1 Jl)ctıktan bir rapor.la d6rt ay Selinlkte tebdilihava l lmı bilmiyonım diye anlatıyor : 
a1tQst ettikten aonra buraya ıehnlt bulu- kararı veriJ.b'or. Bu rapor btanbula l6n- y akılamm olmadan sırt ~aındaa 
DWor8UDt ben şimdi una ne yapabOtrlmT derWyor. eon derece iztırap çekiyordu. Bir çok 

Mustafa Kemalin cevabı: Kazandan Zaman tesirsiz ve ucuz illçlara baş vurd~ 
- Ne yapacağınızı ben delfl. 1117 takdir V~t ve par!l k~ybetmekten bqka b~ 

ed ksbı1 QarQ ki ben illeti oetioe vermedi. Nıhayeı ağrıyan yere bır 
ece z. y~uz m - M ALLCOCK yakıaıru koydu. Yaptiği ani 

me faydalı olabilecek bir hale ıelrnlş bu- uırtafa Kemal. artık pklanmala ve t.eııiri ve temm ettiği pyanı haYI"" 
lunuyonım. Siz bu ftkirde delillenlz ve bu hQvlyetlnl llzlemete lQzum S6rme- tedaviyı sözle üade etmek gayn kabildir.,. 

-.ıırun, yirmi yaşına kadar 
geçirdiği bedeni ve ah1iki 

"'"llllllal~Pi· anladık. Şimdi biraz da 
tahsil bayatını tetkik edelim. 

.. hayatı iyice anlamak için o 
ilim ve irfan vuıtalan 

~~- küçük bir fikir edinmek 

"-azlarımıman öğreniyoruz 
9llnaıı Kafkasya. uırlardanbe
... en çok kıymet ve ehemmi
..._ bir yerdir. Zaten Şark
lll6nevver bir kafa ile gelen 

• buraya yerleştikten son-
tıaf '\Ye sade medeniyetlerini bu

da iiretmek iatemiflerdir. ll'a 
hadisat. göz açtırmıyordu. 

_,,.... rahat vermiyordu. Pek 
lılınan)arı, mütemad! harpler 

~elelerle geçlyorclu. • 
;:~ Arap lstil'8ı batl•mı~ 
.. bf1yük c:lalga. Kaf dajlarm& 

dayaDllllfb. 
'ttkaa bu COfkun dalp, oralarda 

tok zaman kaJam•mıftı. ll'abt 
kuvvetli bir rflsup bı

,,,,_...,. O da, Arap dili ve Arap 

btt bir fekilde 
olaJNnuftı. Ancak fU var 

kalan Arap hocalan, dini 
için bu lisanı her köfeye yay 

Şqla Şamilin mlc:atlelelerine 
-'ane olan earp lııqalılılanla 

6ir ~ 
lundulu köyün himayesine glrmlf 
tir. 

Köy, kendi mektebine tevdi • 

orta tahsil mektebine yerleştirdi. 
Şamil, bu mektebe geldiji için 

çok sevindi. Çf.inkü, (Mohammed) 
isminde çok candan bir arkadap 
vardı ki; o da bu mektepte idi. Mo
hammed'in bir adi da (Gazi) idi. Bu 
isim, A varlatanda çok sevilir.. Ve 
büyilk enerji gösteren çcpk1ara 
verilir. 

Gazi Moh•mmed, Şamll'ln üç ka 
pı apn kOIDfUSU leli. Kendisinden 
dört yq büyilk olmasına ratmen. 
Şamil ile onun arasında. derin bir 
umimiyet husule gelmifti. 

Gazi,Mohammed de, bafka ço
culdara benzemiyen garip bir ruha 
malikti. o da. tıpkı Şamil gibi, aü
kfuı ve inzivayı severdi. Bu iki ço
cuk, iflerinin olınacbjı zaman d_.. 
hal birl8flrler.. Köyün kenannda 
sakin ve pirane bir kö.,eye çekilir
ler .. Orada; çok az, fakat çok temiz 
konuprak saatlerce vakit geçirir
ledi. 

Gazi Mohammed; lüzumsuz bir 
tek kellme aöylemeyi bile 

aevmezdl. Çocutluluna rağmen. 
aözlerine tamamıyle hAldmcU. Ve 
ayni zamanda, tok aözlü leli. Fa
kat; söylerken kelime seçmekte .• 

( DeNmı fXlf' J 

azmimde bana yardım etnıezııenfz ba.ntım den 1&7esl ujurunda çalışabilecektir. Der- . • 
tehl.Uı:qe lfrer. O vakit ben de bqka çare bal tşe kQJU!uyor ve arkac:laşlanndan Ha- Neden am ~aınm .tevlid ettı.ği 
dilJ(lnmek mecburiyetinde kalınm. Kendi tip ömer N-'_. ._. bltlerind Hüs acıklı darbelenne, veya myatık ve il· _.,,.., .... ..,,u za en tibabi '8&bın sonsuz aancılarına t&-
bqıma dQf(lnQp bulacatım bu çare beni revi, sınıf arkadqı ve o tarihte SelAnlk hammdl etmeli 1 Hemen bır delikli 
belki mavattak edebilir, fakat edemezse Askeri ROştfyeıd Tarih ve Edebiyat mual- ALLCOCK yakıaile butun bu ıztırapla.ra 
o vakit ben. bu yetifmll adam, hiç olu- Uml Hakkı Babayı buluyor, bunlann de- nihayet veriniz. Siz de bu yakıla.rın 
nım. Beni hiç olmaktan kurtarmak fU da- lAletlle SelAnik Muallim mektebi mQdQn1 pyanı hayret tesınıu tecrube ediniz. 
klkada ıdzin ellerinizdedir. Size söz veri- Hoca Mahir ve SelAnik Askeri RQftiyesi Baçtı~ ııhhi ııcaklık, OTOMATİK BİR 
rim be)'efendi, ö1le hareket ederim ki size MQdQrQ Bunıalı Tabirle tanışıJ'Ol'. Bunlar MASAJ gibi hemen ağrıyan yeri kaplıy
zerre kadar mesullyet terettüp ettirmem. Mustafa Kem.Un huırladıtı lnkılAba Ma- arak btit.ibl ağrılan defeder. Delikli 
l ~ Qd d kedOD78da ilk lfrenlerdir. ALLC0CK yakısı, kanın cereyanını muayene asın a Ev sahlbl Hakkı Baba 7eni evJ.eıımlltir, t&hrik., ağrıyan ma~ııallar.kanın ıera.kii. 

Mustafa Kemal, arkadqlarlle burada top- mün6 men ve tam bır aük(in ıemm ed•. 
Huan :e.,. yObek namusa ne Tarki- lanmata karar veriyor. Bakla Baharım e- ALLCOCK yakısının terkibinde 

vlne ıtdflbror. Hakkı Baha. arkasına lb'- Capeicum, Frank.inııeme, Myrrhe veaain 
:Jede lnkıllp olmamı lstlym,,. o- ınlf oldutu aQs1il bir Japan pljamulle ken- gibi kıymetli maddeler vardır. 

nu :yapacaklan J'etiftlrmetl ve onlarm 79- dUerinl karfıb7or. Hakkı Baha o zaman 
tlJUrUmealnl isUJ'en ve bununla ulnlan mn..ıı.ı- meraklı 1 .... , .,Qt .. alardı. Bu _ _._ Hakiki ALLCOCK yakılarındaki 

ema1 Se1lnlk ___.,,.., uı u " .. vlll kırmızı daire ve kartal markasına dikka' 
bir adamdı. Mustafa it onun tarihi bir la7mett ve manuı vardır. ÇQn- edinis. Buttln eczanelerde 29,6 kunlfl 
Askeri R(lştlyesl talebesi oldutu l(lnden kO Mutat& :ıtemaun Samda tem ettlll lh tılır 
bert ctikkat nazannı celbetmı, olan bir ço- tl1A1 komlteelnln Mak~ tef)dlAtı bu • • 
cuk oldulu için bQtQn tavsiyeleri o l(lnQn evde kurulmu,tur. -------------
kanun, nizam ve •hlAk kaidelerinden 0.- Mustaf Kemal .. ark ___ , __ -- icra Mu··.a.-hassısı Ankarada 
Uln olan lnkılApeılık dQfQncesile hareket a _... • uıc mua TW 

ediyordu. Onun içindir ki Mustafa Kemale etrafında toplanıJ'Ql"lar. Mustafa Kemal ce 
ta·'""-ed b 1 d • binden bir kartvizit Çlkarıyar, bunun cıze-

IU ... y e u un u. rinde :18Zl1ı Clç bet maddeyi arkadqlanna 
- Vwet hakikaten dedfl1nlz llbi fena okuyor, arkadqlar Mustafa Kemalin tuav 

ve tehllkelldlr. Su dak1ka hatırıma ıeıen wr ve tekliftnl aynen kabul ecliyorlar. 
ÇIU'e:JI size ııeyu,.e,tm: 'MQfirlyet makamı- Şbncti hafif bir merulm ili kalmıştı: 
na bir latlda ile mOraeaat ediniz, butalılı ıtomfteye udakat yeminlf 
lllZdan b.mederek tebdWhava talebinde 
bulununuz. Fakat udece !lrklnıbarbl,-e Mustafa Kemal. bu yemlnln sDAh Qzerl
J'Ozbqım Mustafa Kemal diye lnıza1aymız. ne :yapılmumı teklif etti; çQnkQ, lnkılAbm 
Ben bu istidayı Heyeti Sılıhl1e1e havale ~ tem icabında mQracaat ecli
ettlrir. Sıhhiye Reı.I İakencler ~ ay- 1ecek vuıta sene alWıtı. SUAh 8GzQ Ozerl
nca l6rerek lhımıelen vesayada bulunu ne pijamalı J:debbrat Hocası cebini ;,oklar
rum. Pek 6 veremem amma umanm ki ken Mustafa ltemat topçu zabiti Btısreve 
muvaffak olunnmuz. danerek allAhın var mı? dedi. HU8rev "var 

Ertesi l(1n Mu.tala Kemal. Se1lnlk .M- efendim.. eevablle tabancuım çıkardı.. Mus 
tala Kemal ~ aldı ve muanm O.

Adliye Vekileti tarafından davet 
edilen Zühir üniversitesi profesörle
rinden icra mütehassısı B. Leyman, 
dün akşamki trenle Ankaraya gitmif" 
tir. Kendisini istasyonda müddeiumu 
mt Hikmet Onat, icra reisi Hamdi. 
tefyi etmişlerdir. 

Yok Yere Su~ Uydurmaı 

dilençoculdan yedlrmekle.içir- --------------------------_.;..------------------------------------- tane koJdu. 

Feshedilen Dilsizler cemiyetinin 
reisi Süleyman, polise müracaat ede
IJ!k cemiyet merkezindeki eşyaların 
çalındığım iddia etmiştir. Fakat, bu 
etyala.nn Süleyman tarafından Ca
laloğlu yokUfWlda başka bir binaya 
nakledildiği anlapldlğı için, şikiyet
çi hakkında suç uydurmaktan takiba
ta baflanmıştır. 

mekle, mükelleftir. Mektebin en 
kıdemli bir taıebeli, hoca namına, 
mektebin idare Amiridir. Köyi en 
iyi tanıyan çocuklardan. yarduncı
Jan vardır. Bunlar. muayyen za
manlarda köyün evlerini dolapr-
Jar. - ---~ ... -
mektebin muhtaç olduğu fa~ mad 
deJednl toplarlar. 

Biç bir evden biç bir ldm8e. bu 
ta1ebeJere brp m kilçilk bir müt
killlt ve en hafif bir 1mırpnma 
göetermez. Her ev. istenilen f8)'i 
8ft1ne levine verir. Böylece de 
TOrldillfin içtımal bayata olan hür 
metktrhtı ptertllr. 

Yemekler, mektepte pişer. Ptfi
renler de, talebelerdir... Yemek 
saatleri. m~dir. 

0 IUt geldi mi, talebeler tara
flndan IQfralar kurulur. Yemekler 
ortaya konur. Talebelerin en bü
yütcı: 

-Vaha!..; 
Diye balım'· B118esl lflten çocuk 

ı.r, derhal llC)fra batına plir; ber
ba--bndlne "'il,,_ olan yeri abr. 
Yemek vaktini JJmıal eden, bu da
vete icabet etmiya talebe o g6D, 
eçtlr. 

i lim kudNtl yGbek ola ho
halann mekteplerinde. tah

.n dereceleri de ytllmelir_ ı.ıam 
fıkıhı, laıam fellefesl. taJAm tarihi 
ve edebiyat ölretillr· Fakat bmıla
nn hepd; AJ:ap lilanı Oedlr. Zeki 
ve bblllyetll talebeler. tabslllerlnt 
bWrdik1sl uman, Adeta hocal•nn 
b8tihı Dlm kudretine t.evaril ebnif 
libklir. 

l!ocalar, ~· megul ol 
maktan. bıkıp mpnma!lar. Ne blli-
10l'lana. bunun hepalni talebeleri
ne öiretmeyi ... Ve oJıun bir talebe 
yetiftinneyi, kenc:Hleri için bilyilk 
bir teref sayarlar. 

,Bazı bilyük köylerde yapyan i
lim hMıılvuı mektepleri. Adeta bi
rer faldlltedir. Burada o Alim hoca, 
yalnız kendi lhtJsaıana dair den1er 
verir. Bu hal, 10D Bua lnlDJAbma b 
dar böylece ananevi bir pkilde de
vam etmipir.) 

İfte; Kaf clalJannm .... ... 
JDpn. ve düııyanm her ldiı dndm 
ayrı yapyan (Avarlar illkeli) ncleld 
irfan ve ta}Wl listmd... 

• •• 

Ş amil de, ..o...bilt6n o havallnin 
münevverleri libl-bu ana

~ llltem içinde 1etittL 
tık o.kumamnı. bDdt kayiinde bi 

tlrdlkten aonra, bir IÜD babuı onu 
aldı.. (Betliha) töyOne götürdü. 

(Suh CeWe~ "'"'* *---

LOkMAN 
t· .. ··- ·: vf$: M&KIMIN 
<!?>Gl!!JTLER i-

Melteplerde Kurı• Kalem 

K••• kalem •l11l111lnl ••lctepllnl11 
on ltau111ıu, ondan dolayı pek kıy111otll 
111ahd1r. Onunla yar yuaoalc, h-p ya· 
paoalc, rool111 tlao•lc. Klltdı, doftwf bu· 
lunm- itini yine .. roblflr, boyaa du· 
wırlare11 ınrtno k•PfU" laılo111ıe ı ... 11 

yam da yasar. h-p bı yapar • ....ı111 do 
flnr• Zat9ll hoplllllz blllrtz ki, fOOUklUk• 
ta, duvarlart11 berin• ,..,...k katıt be
rine yauıalcta11 daha keyifti al-. 

Ku,..11 lcalo111le yanıak, tlsnlek iti• 
...... tllat1111711 lln111 yolmlr a111&, kur 
fUll lcalollıln loat odlldlfltıdoll ltorl ldot 
01111.., fOOllklar Hnla ,... yauıatlalt 
ltıoo atmartna eolc•p uoun• 181atnııayt 
pak •verlor. Hela h•p vadf ... 111 ya· 
P8rkon, 1cu,.... kal9"'l11 HUtıu alma 
eolc111adan, itle betin •kla ottlll lneatıı• 
•khna bir tarıa .. ıntoır- Kul'f'ltl kalo-
111l11ln bir 1)'11111 ilaha wın Çlrlk dlflo
rl• ar•n• ltlf'IO)' •kttnıoe on• •karn11-
ya da,.. ...... 

K•rp11 lcalo111 111l1tlntlııl ••1ctepll11la 
•11• tlrlp ftkarkalı ylld11a, yanakla"• 
11a da •r011ır. Glslorl11detı ytldne 181ak 
htc-au.11 ti• ...................... Olllar
.. da ...... r. 

loMe. 11111111111111 •ektoltn11ı11 c1e. ....... 
el vaya ....... tlbl ..._.. lculaldart11111 
iti k&ttnır. Cebinde kibrit lcııtueu yak ki 
011•1t lflndatı bir kibrit ttlcarep lallakla· 
""' Hıı1tla katlatn. Kulaklart111 da tllbft 
ku""n laılemlyle kaftyaoaıc... Çooutu11 
batit da lcatttıablllr,ı o wıklt ylno kUl'fU• 
kalo111lnl bllfna altlroeok-

Ml11l111 .. I ftltktopll 1a1,.... ka .... lyte 
bDtDn bu 1t1orl11I tardllD vakit kl111eo-
11l11 bir f8Y dontlyo hakkı yoktur. Kal•• 
OflUll lcowdl 111ah, ellUftla lltecllllal ya~ 

yarama. O vakit kurtuıı lcalemaiıf Q.. 
lan kD9Dk mektepli, acele 111111 girmek 
itin, arkadqlannın birinden ku ...... lca• 
lemlııl latemlye mecbur olur. 

ltta o vakit kendlelne hangi al'lcad• 
kurtun kalemlnl verll'M o al'kad., iti• 
yDk bir kabahat lflemlı olur. Ç01tkl

Kızamık hMtahlı alıadaıı b .... ııda11 
,,. taıılerde1t tıkaıı t81akhkla bul••· 

Ktaıl haetalılı ylııo lturuııda1t. ltola
dan Ye .. tadan gol .. Mlkroplula b•• 
ı ..... 

Difteri. •aetahlınııı mlkroplart ltıl .... 
bUNIMla bııtu11dulu11u goouklart1t kM· 
dllorl bflo blllrter. aır fOOUIH .... . 
...................... to11l110e ..... k 
ltuı ..... 

..... ._ llaılrOIDnD1t de Mncr.,lan 
)'iM ....... ve. burunda bulunur. 

Kna lallak hatalıltnt11 •lkreplar1 
da l)rle. Qftp haetahlın111 Nlkroplart da 
............... ,,. ........... ı ... .... 

9• _....lklerlM .... k h .... ltkfullltll 
bol"' • Nflfl .... aa)'llır. AIUlllan. ...... 
da11 ••••• '81ıa at• haetaltklar da 
wrdır: M_.. •• .... k 1M11e11,Jlt ha.tal .... 

Bir fl08fct. H h ..... ıklardaıı Jıltbl· 
Anin Mqdalla t1ktna•11 ....... -.. 
lcale11tl11 ltlr laalltallk b•llıfttNMIYMllitM 
ıı.pu at111-. Ol11kl ltfto ı ... 11111 -Ota• 
............. kadlel11de ........ k •llcrolt• 
yokdetlıelcdollldlr. 

... lart laalltahk MlkNplanllt ahhkta• 
" halde, vllMtlarl Mlkroplare '-:re111r, 
lıatalallMular.H .................... . 
ltklart pek lıaflf. belll bollNla ....... Hal 
bukl kendllerl ha.ta el .... datt Mlkroplare 
bqluıları11a ............. ve onlan lııuta •· 
dorrer. 

Alıaclan al• dol• .. n bir tnr ..... lca· 
,.,. la111 bu fOftaltklal'HI hepelnl. hattl daha 

l'almt, abl tlltl. lnntlltt lmleM polc.. Meluılarutı M. Meldeplordo onlara, .. . 
pbıık kapol•r. Kaybohnw da .. bo '*""'• ... Jtlllr ltllto • IMe ...... . ..................... ~.._ ............. ..... 

- Arlaıdatlu. dedi. İıılaJlp ldn bu ... 
Wı tlzertne ,...m ecll)'Ol'UZ. unutmayuuz 
ki burada birlblrbnbıe verdltbnls • ln
kılAp sözüdQr ve onun olmuı leln ica
bında, slWı kullanmaktan da cekirımb-e
celb:I 

Arkadaflar, birer birer bu siWu alıp 
apem.. " amm a...m. 79ftlln ettiler. Bu 
.meralın blttlktm 9Dftr'a MU8tata Kemal 
~ Bilnw dGnll* "'Al .tlAhmı, dedi. 
ba ıdJlll mu'aıt .. 1* dhtlr; oma bf ak 
la! Bir .an ................ v. ftJlyılrhgı 
a,.Je obnu,tu. 

* Firuzağada oturan Ekremin ida
resindeki otomobllle tofor Fahrinin 
kullandığı 2640 numaralı taksi, Tak
simde ÇR!'pı!ftl~· * Anadoluhiaarında oturan tbra
hhn. bir para meselesinden arbdap 
Hüseyini yaralamıştır. 

ldro Elektrik Santrali 
Maraı lelecllye Riyasetinden : 

Marqta yapılacak tdro Elektrik Santralı Malzemesi yapılması ve mev
cut tehir febekealne bajlanma11 t§i kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılım§tır. 
1- İfln muhammen bedeli 41738.33 liradır. 
2 - İatekliler bu ifa ait prtnanfe1eri, projeleri ve sair evrakı 209 ku

rut mukabillncle Ankarada Belediyeler İmar Heyeti fefliğinden alabilir
ler. 

3 - l!:biltme 21 Nll8n 1938 Peqembe ıünü saat 4 de Maraşta Beledi
ye Dairesinde kendi octamncta toplanacak Daimi Encümen huzurunda yapı
lacaktır. 

4 - Bblltmeye girebilmek için •l&lıda yazılı teminat ve vesaiki ayni 
gün ve saate kadar Encümen lllyuetine teslim olmuı lizımdır. Aksi tak
c:Urde hiç bir sana iddia .. önüne alınmaz. 

A - 2490 ayılı kanunun 16,17 nci maddelerine tevfikan 3130,37 lira
lık muvakkat teminat. 

B - Kanunun istedill vesikalar. 
C - Kanunun 4 üncll maddesi mucibince eksiltmeye glrmeğe bir mani 

bulımmadllma dair imzah bir mektup. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat üçe kadar makbuz mukabilinde 

Encümen Reialilh>e teslim olunmalıdır. Posta ile gönderilecek teklif met 
tuplannın iadeli taahhütlü o1muı ve yukanda yazılı saate kadar Encümen 
Riyuetiııe &elmesi IAzımdır. 

Proje n it hakkında fazla izahat almak lstiyeııler Belediyemiz namım 
Ankara BeJediyeJer İmar Heyeti Şefliiine müracaat etmeleri. (1344) 

Saç w-ı, Pzelliibı en birinci f&l'bdır. 

PETROL N I ZAM 
KepekJerl 98 199 d6ktllmmbd tedavi eden tesiri m6eerrep bir iliçtır. , 

Grip, lclf ve Dit Ajnlan. 
N•vr4 Altı llknl. Romatizma 
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Avuturyanın ilhakını yapan Alman ordruandan zırhlı otomobiller laaJada g~tilrten sonra 

TAN 

lngiliz 
Kabinesindeki 
ihtilaf 

SPOR: 

Milli Güreş 
Takımımız 

19. 3. 938 

BAŞMAKALEDEN 

Litvinof'u 
Teklifi 

<Baıı 1 incide) H l 
!erdir. Bu karar smetinde toplantı- 8Zl1 anıyor ze varmak. Lehistana cazip 
nın tahrik eseri olmıyan bir tecavüz 23 Nisanda Estonyanın merkezi miye baflamıftır. Baltık 
tehdidine maruz kalan küçük devlet- (Talin) 19hrinde yapılacak olan Av· yoldan VU'lft Danzig davasmı 
1erin hürriyet ve haklarım muhafaza rupa greko-romen Fel miiubaka- dan kaldıracak ve ı.eııı.tan1a 
~ için diğer devletlerle bilitillf !arma gireeek gürefçilerimlzin ba • ya)'l bhibirine blrkat daha 
zaruri görillebilecek her türlO tedablr zırlanmakta olduklanm bundan ev - racaktır. Lehistanın Almanya 
ittihaz etmek hususunda hükiımete vel yazmıştık. yadan bu istikamette 11111:1 
ve bafVekile müzaherette bulunacağı Bu işi yakından tetkik etmek be- düjünfl anlatan alimet1er 
teminatı verilmekte ve müsUhane tes re Istanbula gelmif olan IÜftl lede- D1jer taraftan ispanya 
vtye suı'etleri bulunup tatbik edilme- ruyonu reial B. Vehbi ile &öıilltük. kapkara bulutlar toplanmıştır. 
si için hükfunetçe hale uygun beya- Kendisi bize fU maltimatı verdi: dra kanfmazlık komitesine 

Al H d 1 d B natta bulunulacalı ümidi izhar olun- "- Milli takım namzetlerini suretile bir müddet 

manya u ut arın a azı m:=;•;,,..,,.Uere göre Chamber- :""'!ı.r .. ;:.ı. -:--:: = = = _... 
T h •hı y k ı Ed • ' lain ancak gelecek hafta haric1 siya- le bugün ve yarın a)qam saat ye- Bütün bu çeflt çeflt as 1 er apma Cap ermlŞ set hakkında beyanatta bulunacak ve dide Beyolla Ba1bvl salonunda 88Ç'- pımda. banp lltlyen dft 

• İngilterenin Çekoalovakyaya karşı a- me millabakalan yapılacaktır. l'edıe- araya plmeleri ve müparek 
[Baıı 1 ifıclde] tarlık göstermekte, diğer bir kısmı karp Fransız hük1imetinin aliık•sını lacajı vaziyeti izah edecektir. Bqüıı ruyon rel-'nin bmat bulunacalı bu ler düfflnmeJeri alda yalan 

1etti. Ve Lehistana Avusturya hadi- ise buna muhaliftir. ıebarüz ettirmiştir. Avam Kamarasında Çurçilin bir nut aeçmelere Ankaradan 8• hmirden '· dir. Ne çare ki, aklın icap 
ku sırasında dinleyiciler: "Chamber- Babkelirden 2 ve Iltanbuldan H ıtl- dit ile Avrupedald amell 

aeleri karşısında aldığı vaziyet yüzün Londra gazetelerinden, Daily He- Ameriia Hariciye Namn111 lain gitmelidir!" diye bajlnfmışlar NfÇi iftl.rak edecektir. Bu mO..baka arumda büyük uçurumlar 
den teşekkürlerini bildirdi. Her Hit- rald, Sovyet hareketini alkışlıyor ve aöyleJifi natuk ve sonra mukavemet göstermeden 88 1uda l6ref tarzı ve kablllyetl dik· 
ler Mussoliniyi de ayni şekilde teşek B. Chamberlain'e şiddetle hücum e- Vaşigton, 18 .(Hususi) - Amerika lonu bırakıp çıkmışlardır. tate çarpanlar aJTllank antnn6rfln Milletler Cem1yetl. mlll811 
kürle yadetmiş ve Roma - Berlin mih diyor. Liberal gazetelerden Nevs Hariciye Nazırı Mister Kordel Hul B Hlıil maltalJ t nezareti alanda form çalıfbrmalan- mndald üşterek 
verinin kuvvet ve kıymetinden bah- Chronicle, İngiltere, Fransa, Sovyet- matbuat klübünde Amerikanın dış li Cif • e na baf)anacaktır. m olan 
aetmiştir. Hitler daha sonra Almanya ler Birliği, Bek:oelovakya ve diğet yasası hakkında bir nutuk söylemif Paris mahafW Wise ile derinden GGretçilerlm1zl çalıpmı 'ft lcl _ tin, enmlJet ve banpetnflı btr 
nın müstemlekelerini istirdat edeceği sulhcü devletler arasında askeri bir ve "Dlf siyasetimizin esas hedefleri alöadar olmaktadır. Mama Tabui man llstemlerlnde böyle mWıim bir al6kanm • açık ft :a 

ni anlatmıştır. Hitler, Milletler Cemi- ittifak akdi lüzumunu tavsiye etmek memleketimiz için banşm muhafaza övr gazetesinde diyor ki: müsabaka arifesinde bir g6na dellflk ddir. ~t bu müJremme 
yetinin insan zaafının, korkaklığının tedir. 51 ve milletimizin ekonomik, sosyal 'COörünil§e göre İngiliz kablneslnde lik yapılmak mevmubabll delildir. ma a&'üt " menfu~ 
ve hodgimlığının her çeşidile malul Diğer taraftan, buna şiddetle muha ve moral refahının inkipfıdır. mühim bir değişiklik olacaktır. :ffoa- (Talin) müsabakalarına her alD' - dnden bir tarafa 
olduğunu, ~illetler Cemiyeti ahlikı- lefet eden gazetele!den Times, Sov- Maalesef, bu hedeflere eripnek l- re, Bellşa, binbafJ Elliot, Merrison ve bkta ift1rak edeceliL u1ra::ı=ine malrada 
nın d8:118 ~- ~"!yel~e bulun- yet beyanatının müdafaa ettiği bey- çin lüzumlu olan vasıtalar bugün o Ormusbi, yani Bahriye, İskoçya, Zi- Ayni amanda 1nikat edecek olan lu! b mat KeJlOI 
ması lizımgeldiğını soylemış ve Fran nelmilel bir konferansın toplanması- kadar kanşık amilleri istilzam etmek" raat ve müstemleklt nazırları BafVe beynelmilel greko-romen IÜl'et kon mı!:, ölü~ kllıt 
1a - Almanya hududunun değipnez na halen ihtimal verilmediğini yazı- tedir ki bunların gerçek maJası sık kile karp cephe almışlardır. Altmış greetnde de Türkiyeyi fedenqon l- yan ' üfterek 
bir halde olduğunu ilave etmiştir. yor. sık ·ı:nehhüml anht tefsir- kadar muhafazaklr mebus Chamber- zuuldan, kafile reial Bay Ş1nul tem- Uzak u!:'t~ l'" ... 

Her Hitler Almanyanın hududun- suı ere ve Y lain'dan iki şey istemektedirler: ecekt1r menfu ...-
dan bahsederken bugünkü tebeddül- Deyli T~l~.af, Avru~daki son va- lere yol açmaktadır. Memleketimiz, 1 - Hüktimet, Fransa Çekoslovak sil ed . nm da iftirald1e aeçenı.de 
lerden sonra daha başka tebeddüller him ve muşkül vaziyetı, muhalefetin fıtri ve an'anevf bir surette, bütün a a --1·-· gittiM zaman Alınan- ı:aan konferana, bir IÜD een bir 

istismar ettiği kanaatini izhar ederek tarihi da b davasma dai y y .JGAU.UUCll I§& F ' ulann name azmıt, erteli IÜD 
de beklemek lizungeldiğini ima et- diyor ki· "İngilterenin Avusturyada esnasın arış - yanın taarruzuna uğrarsa bu memle- 18DC0 C 1 ~•-·..._ 
miştir : . ma samimi bir f8kilde bağlı bulun - keti mfldafaa edeceğini taahhüt etme d Uilnden ürkerek daa~-· 

. eski vazıyet! iade ıçın, hiç bir teşeb- Za ahval _, Bombar ımanı Demek ki, her yapılan 
Hitlerin nutku bittikten sonra Ran büste bulumnıyacağı muhakkaktır." ~uştur. manın ve ve~- - 11dir. btr cephe 

tal fesholunm111 ve Avusturya da da- Faşist Daily Mail, "beynelmilel bir tin m~bur ett~ği h~dutlar dahU!n - 2 - Hükfımet, İtalyan. Alman ve (Bap 1 tftctdeJ nt ~:-oldu 
bil olmak üzere yeni Almanyada ye- konferans akdini istiyen B. Litv.ino- de, milletler ailesinin azası ııfaüyle ecnebi kıtalan İspanyadan geri alın- ve Vatikana bu yolda teşebbüste bu- yol IUnU 
ni umumi ~imin .1~ Nisanda yapıl- fun beyanatı, harbe yol açmak için en olan vazifemizi .yapmak için barıfm madıkça İtalya ile hiç bir itiW akdet- lunmak için -~ tarafından mü • 

111't:rlıa. ve lngilterenill 
ması takarrur etmiştır. - iyi bir yoldur!" diyor. Deyli Ekspres; muhafazasına aıt esas prtlann ta - mlyecejinl taahhüt etmelidir. racaat edildilfni soylemiftlr. korkuw. din anm Od at 
Lioinolan telılilinin l,.Ptereıle liyasl mahfellerde, Çekoslovakya bü hakkukuna hararetle çalıftık. Buna Frarua Mediaincle aalı günü Londra, 18 (Husual) - hıgiltere ve a.,nlm•mdır. ~ Anaı.aJmaD 

uyandırdlfı aJrüler tünlüjünün İngiltere tarafından ka- binaen, muahedelerin tahmil ettili Aarid 9İ7Uel •irii,alecelr Fransa hükfunetlkt İspanyadaki IOD 1elr.etlnin, LltviDofun yeni 
Londra, 18 (Hususi) - Sovyetler yıtsız ve şartsız te~.~t altın~ a~- mecburiyetl=m~:addeslijine ~ Paris, 18 (Hususi) - Başvekil B. bombardımanlar dola~e muharip 1Mı zaviyeden aörmeleri ib 

birliği Hariciye Komiseri B. Litvino- masının muhtemel gorülmediğini bil- dık ve bu in yabancı mem e Blum bugün Mecliste l8tizahlara kar- ild tarafa birer nota göndererek açık vetlidir. Amerika, uaktan 
M dirmektedir ketlerle olan münasebetlerimizin fW biri rln bombardınwımdan vazge- ""- ...l'"-ı..- _ ... _t 

fun, henüz vakit varken, dunya sul- • t da da tatbike .... ı • ..+ık §1 söz alarak, mali meseleler hakkın- şe e duacı roauuü uaua ~ 
hflniln konınması ve küçük devlet- Paride temaaltn ya~ ~· .,, da hükfunetin pek yakında izahat ve- çilmesini teklif etm1flerdlr. Iqllteredeld dablll kar'U'SlmlJjll! 

ı..ın istikWlerini tehlikeye düşüren Paris, 18 (Hususi) - Havas Ajan- Mister Hul Amerikanın ild ifr*- rece~ maamafth 'daha ~diden d•kl1!ada m~ kararlar 
•• b. • ·l!J" 1.unı .. ...u.--w..ı-..ı-. ... ut rra vazıye''--ın 'l:.~ır t..:-ayli u·ze:ımı·ş~- L fil f: n sını illnlt ettırecek gıoı ae llOft iısUlacı VC: hcu ~ ~-vüaJ.c:& IC kcu IJI IJltihabh 1ntn \J1tC1& 11tglııe gQre l.Ul U ll :l 1 s a 

p müfterek harekete geçilmesi hak- sız Hariciye Nazırı, B. Pol Bonkur lak infirat, diğerinin bafıalarıu ait olduğunu söy~ hariel siyaset hak e Buciln ifbel8H'a balumllt 
kında sulhçü ve demokrat devletler bugün Sovyetler Birliğinin Paris bü işlere takılmaktan içtinap olduğunu kında uzun bir müzakerenin zaruri- L•t e· h hük<Unetinin düfüDceleri. 
neminde giriştiği son teşebbüs, Lon- yük elçisi B. Suriçi kabul etmiş ve söylemif ve Amerikaııuı Uzak Şark· lilf üzerinde ehemmiyetle durarak 1 Van ya ll r&DJ ve esaslı bir bant yolundan 
dra gazetelerinde lehte ve aleyhte B. Suriç kendisine B. Litvinofun be- ta sözünü dinletmek için teslihatım bu müzakereler için. Hariciye Nazın- (Bap ı incide> nuna kadar ptmiye UJguD 

muhtelif tefsirlere yol açmaktadır. yanatınm metnini tevdi eylemiştir. takviyeye karar verdiiln1 anlatmıf - nın önümüzdeki sah gününü teklif et- tefvikten &eri kalmıyor ve Lltnnya- yor. Inciltere. çok elU1ı bir il 
Bir kısım gazeteler, Lltvinofa taraf- B. Pol BonkUr, Sovyet tekliflerine tır. t1llnl bildirmiftlr nm Lehistan tarafından igall mub- Dl W karana.zbk devreli 

Blum, daha sonra, Meclisin büyük bilinde Danzina'l iltlrdat için t.efeb- lnaWa an'wı.rl. böyle va1cl# 

TURKİYEİŞ 

GUVEN 
ANITI 

" . 

• bir eberiyetine llt1nat ederek kuv- biillerde bulunuyordu. ballan l'91ini IOrma)'1 icap 
vetll bir bflk1imet teklinde iktidar Fakat sonunda İngiltere ile Pran- Belld ele it yaJnnda oraya 
mevldine geldiltnl, geçen hafta, Fran sa tarafından vukubulan tefebbo.le- ntn 
llZ milletini birlepniye davet ettiği rln muvaffak oldulu 'ft buhranın 6- A mıpa banf cephesi 
me1eleainl tekrar batırlatmq ve d~ ü alındığı an1aplmaldaclır. Sovyet rmı elinde tutan.a.1t.-."" 
m1ft1r ki: "O vakit, sizden isteyip te ~uayanm da Lltvanyayı sulh lehinde nd.clüt ve taranızbk 
muvaffak olamadığımızı bugün yap- te ik etti.ıw haber veriliyor. • ıepbbüa, lptidaden .,a 
mü ururldir. Size diyorum ki barice fV && Ur. Çünki1 Amerikuıs bir 
brp ~ bugün W1 clerecede Bugün Fransa Hariciye Nazın Pol h..t yanmdlr. lnllltere 
mflttehlt &6rilnmilyor." Bonkur ile Sovyet Blrllltn1n Parla benim-mene C9J>'-''n -..-... 

Blumun bu 10D eözlerl, IOl cenah- sefiri Suriç görilpntlfler ~neticede fır haline lmr. 
Wı fldd•tll elkıflarla, fakat sallann iki hQldllnet V8110VB nadinde tefeb- Bununla beraber 8.,.-
malennden mınltılarla karplammf- bilslerde bulunmtlflardır. bÜIÜDOn fekli, ~ 
tır. ıözdeıı bütün bütün uak 

Blum, Fransız kabine buhranının BULMACA dıiım göılteriyor. Ş1zDdl7e 
Avusturya h&diaelerlni tacil etmiş ol- Df1nkO bulmacammn balll ima Milletler Cemiyeti lWl'I!~ 
dulu haldmıdald fikrin yanlış bldup 

1 2 8 4 1 8 1 8 1 10 de lf pmlJ9 çahpn 
nu ve Delbosun bu hususta ellı)den bu çerçeve bariclnde bir 
gelen herweyi yapDUf bulundujunu lantwna ruı olUfOl'. Demek 
beyan etmiftir. le bir toplantıyı bir ham'hk 

Bqvekil, nihayet umumi müzakere diye kaqı1amak caizdir. Atd 
ler1n sah gününe bıraJnlmasını l8te- safba7ı, tlç devletin de 
mif ve itimat meselesine temas ede- yapılacat daba pnif bir 
ret demiştir ki: aramak 1AmnaeJecekttr. 

"-Eler bu itimadı bizden esb"ger Qer, mabat, Avrupanm 
leDiz, memleketten daha büyük bir çare bulımıba bir tenflı 
kuvvet ve otorite lltiyeceğiz. Bu bü- vugeçmekten bafb çare 
k1imet, memleketin iltedilfdir .,, re1 oldutu slbi aörillmell. A 

Bu içtimada beyanatta bulunan B. iki zıt cephe tefkll edecek dd. 
l'luaden, bir ittihat hQldllnetinin te- tutulmamalıdır. BanfDl 
19kkiilünde banfa korumak hUIUaUD- BUOUNK1J BUUIACA d6nya4a ~ istikrar, 
da tereddüt etttAt noktaları anlatmıf ı 2 a t e e ., a ı ıe kuracak ~ toı.ı,,.... 
bu meyanda, sol cenah partiler1niıı, tacat • r1u, genlf 
btlhasaa komünistlerin, İspanya hu -

1 le ve aramaktadır 
dudunu açmak ve cümhuriyet kuv- 2 Emin Y 
vetlerine erzak ve mühimmat ver- 8 
met lateklerini ileri liirererek bunun ı-t--t-' 

dotrudan doğruya harbe mflncer o
Jaeaiu» söylemlttlr. Daha sonra n
landen bu anlattıklanna muhalif bir 
politika takip edecek bir hükllmete 
müzaheret edemiyeceitnf ~ 
tir. B. Flanden'den 80Dl'a, muhalifle
dm mebus Pol Reno, tstlzahlarm ı. 
hirl lehinde olduğmıu ft her feYdeıı 
evvel itimat 1DeJ1el...tnln halli 1Azım.. * SOLDA!I 8Aiaı 
geldilini söylemtftir. 

Pol Reno, Alman t.ehlfkeslnt ehem
miyetle kaydetmlf. Avusturya vatan
peı ver.iminin intihan bAdtselerint ba 
tırlatımfbr. 
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lstanbul Emniyet 
( lkametgCihlarını 

Sandığı 
değiştirmiş 

Direktörlüğünden: 
olan borçlulara ) 

Af&iıda yazdı borçlular gösterdikleri ikametgihlanm terketmit ve yeniai meçhul bulunnıuf olduğundan haklarında 

bqlanacaık takibe dair :. 
1 LAN .Y.OLILE 

H aklp dosva 
No. 

Hesap 
Na. 

Borçlandı

Oı tarih 
Aldıı7ı 

borç 

Takibe baş
lanmak için 
yapılan he -

Işbu hesap 
tarihine gö
re borç mik 
tarı Lircı K . Barçlunuft adı Gösterdiği ikametgdh Lira K. Teminatın ne oldugu sap tarihi 

AZlZE 
(Atıf km) 

Şişli Osmanbey Cabi so
kak Rumeli cad. No. 75 

37/291 63284 22/ 6 /933 16 00 Bir elmaslı saat maa 17 / 1 / 938 19 62 
kolye 

GULSUM MAKBULE 
(Ismail kızı) 

Anadoluhisar Yenima -
halle Küçüksu caddesi 
No. 77 

37/293 66172 14/11/933 85 00 Bir çift roza küpe 17 / 1 / 938 71 64 

BmIYE Haseki Nevbahar Baki 
Bey sokak No. 10 

37/295 66743 26/12/933 27 00 Bir çift roza koldüğmesl 17 / 1 / 938 33 5-l 
( Abdurrefi kızı) bir e~ash saat üç altm 

düğme bir altm kolye 
bir gümüş tepsi 

RUKIYE 
(Seyit kızı) 

Taksim Cümhuriyet cad 
desi No. 6 

37/299 67372 8/ 2 /934 18 00 Bir roza yüzük bir altın 17 / 1 / 938 22 69 
saat 

NlKOLA 
(Yani oğlu) 

Yeşilköy Bademli sokak 
No. 4 

37/318 • 73953 7 / 3 /935 15 00 Bir pırlanta bir roza 17 / 1 / 938 21 15 
yüzük. 

ffiKMET 
(Reşit kızı) 

Pendik Dr. Kapamaçyan 
hanesi. Bili No. 

37/328 74196 25/ 3 /935 12 00 Bir roza gül yüzük. " 17/ 1 / 938 16 85 

NAIME 
(Tahir kızı) 

Şişli Şair Nigar sokak 
No. 14 Nigar apartıman. 

37/330 74241 28/ 3 /935 15 00 J3ir pırlantalı yüzük bir 17 / 1 / 938 21 02 
taş noksan bir roza 
madalyon 

UMUMİ HEYET DAVETi 
Antalya Umumi Nakliyat T· A· Şirketinden: 

ELENl 
(Kostantin Jazı) 

Beyoğlu Bekar sokak 
No. 10 

37/332 72535 1/12/934 24 00 Bir altın bilezik beş yil7 17 / 1 / 938 24 02 

' 
gram gümüş. 

RASiM 
(Mehmet oğlu) 

Beşiktaş Akaretler Kap
tan sokak No. 14 

38/25 '784 24/ 8 /935 60 00 1ki adet beşibirlik. 31/ 1 / 938 72 33 

Şirketimizin senelik hissedaran umumi heyeti aşağıda yazılı ruznamede
~ ınevaddın müzakeresi için 28 Mart 1938 tarihine müsadif Pazartesi gü
llü saat 10 da İdare merkezinin bulunduğu İstanbulda Sirkecide Yalıköş
~ caddesinde Antalya Hanında adiyen içtima edeceklerinden hissedarla 
t'lıı ınuayyen gün ve saatte teşrifleri rica olunur. 

HACER 
(Bekir kızı) 

Laleli Koska caddesi 
No. 5 

37/289 63072 15/ 6 /933 50 00 Bir roza kravat iğnesi 17 / 1 / 938 56 38 
dört altın bilezik bir gü-
müş kutu 

RUZNAME: 
1937 senesi İdare Meclisi ve mürakıp raporlarının okunması, 
1937 senesi bilanço kar ve zarar hesaplarının tasdikı ile İdare Meclisi-· 

bin ibrası, 
1937 senesi temettüünün tesviye şekil ve tarihinin kararlaştınlması. 
1938 senesi mürakıplerinin intihabı ve ücretlerinin tayini. 

Yukaraa sırasile isimleri ve sair lüzumlu tafsilAtı yazılı bulunan her borçlu vadesinde borcunu vermediğinden dolayı takibe başlanmak 

için yapılan hesap tarihinde borcunun faiz, komisyon ve masarifi ile baliğolduğu miktar kendisine ait sırada gösterilmiştir .. Her borçlu yazılı bor
cunu vermediğinden 3202 No. lu kanun mucibince hakkında sandıkça takibe başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelede 
göstermiş olduğu ikametg8.ha gönder ilmiş ise de işbu ikametgahı değiştirildiği anlaşılmış ve yapılan tahkikata rağmen nerede olduğu da öğrenile
mediğinden ihbarname kendisine tebliğ edilememiştir. Bu sebeple ilanen tebliğata lüzum görülmüştür. Yukarıda isimleri yazılı her borçlunun iş
bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde borcunu ödemesi lAzımdır. Ak si takdirde verdiği rehin mezkur kan un hükmüne tevfikan satılmak üzere 
sandığımızca doğrudan doğruya hakkında takip yapılacaktır. Bu hususta isimleri yazılı borçlular tarafından bilinmek ve her birine ayn ayn ih-
barname tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (1486) 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: Gayrimenkul Satıı !.l~nı. 
Parsel Kıymet Parsel Kıymeti Nev ı cınsı 

No. Lira Nev'i cimi Kapı No. No. Lircı 

44 

• GB 

ıo 

12 55 

13 56 

14 57 

11 

14 41 

l 62 

900 

750 

750 

750 

750 

900 

750 

1100 

2000 

Karglr üst katta bir 
odanın tamamı: 

Kirgir üst katta bir 
odanın tamamı: 

Kirglr üst katta bir 
odanın tamamı: 

Kargir üst katta bir 
odanın tamamı: 

Kargir üst katta bir 
odanın tamamı 

Kargir üst katta bir 
odanın tamamı: 

Bir odanın nısıf hissesi: 

Kargir orta katta: 
bir odanın tamamı: 
Ahşap alt katta bir oda ve 
dükkanın tamamı. 

1 13 

14 

3 15 

4 16 

5 19 

6 20 

7 21 

8 22 

14 27 

1050 Kargir alt katta bir 
odanın tamamı 

1036,D Klrgir alt katta bir 
odanın tamamı 

1036,5 KArg1r alt katta bir 
odanın tamamı 

1087,5 Kargir alt katta bir 
odanm tamamı 

1150 Kirgir alt katta bir 
odanın tamamı 

950 Klrgir alt katta bir 
odanın tamamı 

1000 Klrgir alt katta bir 
odanın tamamı 

1000 Kargir alt katta bir 
odanın tamamı 

1000 Kirgir alt katta bir 
odanın tamamı 

karabet sıvacıyanm uhdei tasarrufunda olup Fatma Bedriyeye ipotekli borcundan dolayı paraya çevrilme
llfne karar verilen Mahmutpaşada Hobyar mahallesinde Yeşildirekte karakol karfWDda Hoca hanı ismin
deki handa mevcut odalar meyanınd da yukarda kapı ve parsel nümarala rı ve kıymet ve hisse miktarı gösteri
len odalarla oda hissesi ayn ayn şart namelerle açık artırmaya kanulmUf olup 21-3-938 tarihinden itibaren 
lartnameleri dairemizde herkesin görebileceği mahalle talik edilerek 20-4- 938 tarihine müsadif çarpmba günü 
&aat 14 den 16 ya kadar dairemizde birinci açık artırma ile satılacaklardır. Ve en çok artıranların üzerinde 

~lrakılacaktır. Şu kadar ki, işbu birinci açık artırmalarında verilen bedeller muhammen kıymetlerinin " 75 
tini bulmadıkları taktirde en son art ıranlarmın taahhütleri baki kalmak şartlle artırmalar 15 gün daha tem
dit edilerek tam 15 inci güne rastgelen 5-5-938 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine 
dairemizde ikinci açık artırma ile satılacaklar ve en çok artıranlarının Üzerlerinde bırakılacaklardır.. Ar
tlrınalara iştirak için muhammen kıy metlerinin % 7 buçuğu nispetinde pey akçesi veya bu miktar üzerinden 
ltülu bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Müterakim vergilerle belediye rüsumlan vakıf 
~~esi ve tellal.iye rüsumları satış bedellerinden tenzil olunup yalnız 20 senelik vakıf taviz bedelleri müşteri
~e aittir. 

2004 numaralı icra ve ifl.As kanun unun 126 ncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alaka -
darıarınm ve irtifak hakkı sahiplerin nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 20 gün 
içinde evrakı milspitelerile bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış be
dellerinin paylaşmasından hariç kala caklan cihetle alAkadarlannm işbu maddei kanuniyeye riayet etmeleri 
\te daha fazla malumat almak isti yenlerin 934/ 2971 dosya numaralı ile memuriyetimize müracaat ederek 
'atış gününden evvel istedikleri mailmatı almış bulunmaları lbımgeleceği ilin olunur. (6045) 

- ihtira llCinı -
"Tek şekilde mermi,, hakkın -

da alınmış olan 13 Nisan 1936 
günlü ve 2083 sayılı ihtira beratı 
bu defa mevkü fiile konmak üze
re ahere devrüferağ veya icar e
dileceğinden talip olanların Ga
lata'da, Iktısat Hanında, Robert 
rerri'ye . müracaatları il!n olu -
nu.r. 

ı-_ 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

Urnumi Neşriyatı İdare Eden: 

S. SALİM 

~azetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 

lrketi. Basıldıltı ver TAN Matbaası 

lstanbul Barosu Başkanhğından: 
Dahili nizamnamemizin 12 nci maddesine göre baromuz heyeti umumi

yesi 20 Mart 1938 Cumartesi günü saat 14.30 da İstanbul Ağırceza mah
kemesi salonunda toplanacaktır. Arkadaşlann gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME: 
ı - Man rapor ve nesap müfett:i§leri raporunun okunması, 
2 - Müddetleri biten beş azanın )Wrine yenilerinin seçilmesi. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza ör~tündekl kadın muhafaza memurlan iç.hı, 
11 adet manto ile 13 adet kostümün 25. 3. 938 cuma gilnü saat 11 de acık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınnanın tutan 604 Ura 80 kuruı ilk teminat 46 liradır. 
3 - Şartname komisyondadır, görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ile birlikte 

Galata eski İthalAt gümrüğü binasındaki komisyona eelmeleri (1285) 

JSTANBUL GAYRIMOBADtLLER KOMiSYONUNDAN : 
D.No: 

1567 

4:062 

4576 

4679 

4702 

7403 

7992 

8122 

8254 

8613 

Semti ve Mahallesi 

Heybeliada 

Heybellada 

Heybellada 

Büyükada Yalı 

Galata Şahsuvar 

Büyükada Meşrutiyet 

Arnawtköy 

Arnawtköy 

Samatya Mirahor 
Ilyas Bey. 
Eyüp Süleyman Subaşı 

Sokağı 

E.Bostan 
Y. Düzayak 

Emlak No: 

E. 7 
Y. 5 

E. 2 E. Manastır Y. lmıet 
lnönü ve Ki.1avw: Y. 34-2 

E. 13, Y. 11 
Ada: 17 

E. Dolap 
Y. Yüzgeç 

E. Istavrinos 
Y. Çınar çıkmazı 

Şim§lı 

E. Protestan 
Kilisesi 
Y. Çamlıbel 
Yenimahalle 

Büyük Ayazma 

E. Hacı Manol 
Y. Hacı Manav 

Münzevi kışla 
Cad. 

Parsel: 15 

E . 63-65 
Ada: 12 

Porsel: 4 
E. 9-9 Mü. 

Y. 17-19 
E. 13 Mü. 
Ada: 139 
Parsel: 7 

E. 16-16 Mü. 
Y. 60 

E, 15 

E. 56 
Y. 54 

E. ve Y. 
25 

Cinsi ve Hissesi Hisseye göre 
Muhammen K. 

Ahşap hane 

Bahçeli ahşap hane- : 
nin i His. 

Ahşap hanenin 
10/ 30 His. 

Arsanın 14165/-
15360 His. 

Arsa 

Arsa 

Mahzenli arsanın 
5/ 8 His. 

\ 

Bağyeri ve Kulübe 
ile tarlanın 1/ 4 his. 

Bahçeli ahşap 
hane 

Içinde meyva ağaç
lan bulunan bosta
nın 3/ 4 his. 

350 Açık ar
t.ırma 

420 • 
130 .. 
180 .. 
620 • 
300 • 

500 " 

450 
" 

1050 Kapalı 

zarf 

2500 " 
Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 28/3/ 938 tarihine 

düşen pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bono siledir. 

iNt<IBAZl 
HAZIMSIZLI Gl 
' MiDE 

IKŞILİK V1 VANMALAltlNI 

MAZON 
MEYVA TUZU/ 

elo•ll•• 
MİDE VE &AQ5AKLARI ot\LIŞT•RMAZ . 

içh.MUI. LATİ' TUiRL KOLAV 
VE MULlVİMOillC . . . 

YERİNi H\Ç 8iR HUMASIL 
• MUSTAHZAR TUTAMAZ.f 

MAZOfıl ısı" ve HOROS 
MAAK•••NA oi•KAT( 

.. UT\.AllA lVUtlZOE 111 
SiSE IUWHDURU"Ul 

• Istanbul 4 üncü icra dairesinden: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka -

rar verilen baht alı ve tpsi 31-3-
938 pa!'fembe günü saat 12 den 13 e 

kadar Balıkpazarında Peynirci IO -

kak H numaralı dilkkln önünde bi

rinci açık arttırmasile satılacağın -

dan ~eklilerin mahallinde hazır bu

lunacak memuruna müracaatları ilin 
olunur. '6043) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

Talebe ve Muallimlere Mühim Tenzilat 
Talebelere her zaman ve muallimlere mayıs başından blrinciteşrin 

sonuna kadar umumi tarifeden yapılmakta olan yüzde 50 tenzilit 30 
mart 938 tarihinden itibaren umuma mahsus tenzilli tarifeler üzerin
den dahi yapılacaktır. Yeni ücretler, seyahat mıntakasmda meri tarife
lerin tenzilat nisbetlerine tebaan mütehavvil olmak üzere mühim nisbet
lerde tenzillidir. Talebe, ve muallimlerin, umumi tedrisat dereceleri dahi
linde bulunan resmi ve maarifçe musaddak hususi bir mektep veya üni
versiteye mensup olduklarına dair kendi mektep ve üniversitelerinden 
veya Maarif Veklletinden ve yahut maarif müdürlüklerinden tasdikli 
ve fotoğraflı bir hüviyet varakasını hamil olmalan ve bunları talep vu
kuunda göstermeleri l&zımdır. 

Ayni şartlarla ecnebi memleketlerdeki mektep ve üniversite talebe 
ve muallimlerinin himil olacaklan hüviyet varakalarının, Türk konso

losluklarından veya Türkiyede Maarif idaresinden de tasdikli olması icap 
eden biletlerin, trenlere binmeden evvel alınması lAzımdır. Fazla taf

silat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (719) (1462) 

* * * 
Muhammen bedeli (352722) lira olan muhtelif bakır ocak malzemesi

le bakır ve pirinç boru, çubuk ve levhalar 2. 5. 938 pazartesi günü sa
at 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacak 
tır. Bta işe girmek istiyenlerin 17858.88 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifle
rini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler 1764 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (1439) 



Çil 

Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Burusukluk 

Pörsüklük 

ihtiyarlık 

Çirkinlik 

izale eder. 

Beyaz bir 
çehre 

Latif 
bir cild 

Parlak 
bir ten 

Gergin bir 
vücud 

Cazibeli 
gençlik 

Güzel 
bir yüz 

Paluze 
gerdan 

Temin eder 
HASAN yağlı ve yağsız acı l>atlem, yağsız liar ve yamn yağlı gece ve gündüz kremleri çil
leri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzellettirir. 
HASAN ismine ve marka.ama dikkat. Hasan Depo~ 

MAFSAL AGRILARI 

Çok'. müdhiı anlar geçirtir. 
Fakat bir tek kaıe GRIPIN 
almakla, bütün §İddetlne 

rağmen romatizma ağrısını 
çabucak sindirmek kabildir. 
Çünkü hususi bir tertible yapı
lan GRIPlN kafeleri en muan
nid ağnla.rı kua zamanda geçi
rir. 

GRIPIN 
Hızır gibi imdadmrza yetifİ'I', 

ağrılarınızı, acılarınızı def eder. 
icabında günde 3 kafe alma
bilir. Taklidlerinden sakınınız 

ve her yerde nrarla 
GRIPIN isteyiniz. 

Levazım Amirliği ilanları ı 
Tophane ve Davutpaşa Fırınların

da birikmiş olan 1500 kilo kadar fı-

--------------------------------------- nn ekmek kırıntısı 22 Mart 938 salı günü saat 15,30 da Tophanede sa-
tınalma Komisyonunda pazarlıkla sa 

ı tılacaktır. Tahmin bedeli 2250 ku -
1 ruş teminatı 340 kuruştur. isteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(461) (1455) 

1 LAN FRANSA'da: Surete nasıl çahtır? 
1NGILTERE'de: Secret Service nasıl ça

htır? Bütün dünyadaki 
Umumi Harpten bugüne kadar bü· 

tün dünyayı birbirine katan en meı· 
hur casusluklar. 

1 Şifa, Moda, Kalaıntf ve Suadlyeye 

l 
kadar olan kısımda üç veya dört o
dalı deniz kıyısında satılık bir ev a
Taıll~amıaıt lmyemetm :ımKa-

İngiliz cuualan. 
AMERiKA' dat Cizl\ Mtih'ba.rat ~Ju. 

ve bütün dünyadaki A
merikalı casuslar. 1

1 rada Yenişehir Posta kutusu 1018 e 
müracaatları. 

1. M. K. K. nasıl çalıfır? Tuna memleketlerindeki gizli istihbarat bürolan - Almanya' da: 
Gizli istihbarat tetkilatı casuslarla nasıl mücadele ediyor? - Rusya'da: Çeka, lno ve Komin
tem - Sırbi&tan'da: Gizli iatihbarat - Avusturya ve Macariıtan'da: Gizli istihbarat büroları 
nasıl çalıfıyor? Bugünküler nasıl? Cephe gerisindeki casusluklar, siyasi, ticari ve sınai ca
susluklar - Umumi Harpteki: Verdun, Galiçya ve lzonzo'da yapılan en methur casusluk
lar- Umumi Harpten sonraki muhtelif memleketlerde yapılan casusluklar ve propagandalar ... 
Bütün bu kıymetli vesaiki 22 Mart tarihli " Modern TÜRKiYE Mecmuası,, 

Ne,re bQflıyor. O günü .abınızlıkla bekleyiniz. -

BOYALARI JUVANTIN 

KUMRAL 

1 

Istanbul 4 üncü icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesine karar verilen 

bir adet Amerikan sistemi duvar ka
sası 28-3-938 pazartesi günü 12 saat

ten 13 saate kadar Beyoğlunda Altın 
cı daire karşısında PSALTI mağaza
sında birinci açık arttırması icra kılı 
nacağından, isteklilerin mezkôr gün 

ve saatte yerinde hazır bulunacak me 
muruna müracaatları ilan olunur. 

(6044) 

RADYOLIN ile dişleri niçin 

fırçalamak lazımdır? 

Çünkü unutmayınız kl : 
Bakımsızlıktan çuruyen dişleriO 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenz8• 
ve hatta zatürreeye yol açtıkları, U· 
tihap yapan diş etlerile köklerlnSB 
mide hümması, apandisit, nevresteni, 
sıtma ve romatizma yaptığı fenneJl 
anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağla!11 
dişler umumi vücut sağlığının en bi· 
rinci şartı olmuştur. Binaenaleyh dit 
lerinizi hergün kabil olduğu kadat 
fazla (Radyolin) diş macunu ile fırça· 
lıyarak sıhhatinizi garanti edebllirsi· 
niz ve etmelisiniz. Bu suretle mikrop
lan imha ederek dişlerinizi korumu1 
olursunuz. 

KAN. KUVVET 
iŞTiHA ŞURUBU 

. Vücude dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık •fi' 
ren bu kuvvet ilacım günde 3 defa yemeklerden bir çeyrek ,.;. 
evvel yanın bardak ıuda kantbnp afiyetle içiniz. Her ec;zanecl• 
bulunur. 

~ 
tf'~ 
~ 

Türkiye kadın ve yeti.,kin kızların tek gazetesi 

MART SAYISI ÇIKTI 

SiYAH 
lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 1 

24-3-938 tarihinde kapalı zarfia münakasası yapılacağı gazetelerle 
ilan edilen 17385 lira muhammen bedelli muhtelif cins ve eb'atta 5 kalem 
fond boru şartnamelerinde yapılan bir değ~ik dolayısile eksiltme 
22-4-938 tarihine müsadü cuma günü saat 15 de müdürlük merkez bina
sında toplanacak alım satım komisyonu huzurunda kapalı zarf usulile ya
pılacaktır. 

100 den fazla resim ve kliıe • 4 reni< • 1 büyül< ör
nekler paftası • 8 sahifelik ekle 48 sahife olarak 

Bugün siz de bir EV - iŞ ahnız. 
15 Kuruı ~ 

Saçlara gayet tabii IUl'ette is

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev-

safı haiz uç boyalan arumda bi

rinci gelmi9tir. Saçlan ve cildi 

kat'iyyen tahrif etmeden istenilen renkte bo

yayan yegane sıhhi saç boyalandır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOOLU - 1STANBUL 

;.. .............................. ~ ............. ... 
Havayolları Umum Müdürlüğünden : 

HAVA SEFERLERi 
ANKARA - İSTANBUL arasında 1Nisan1938 den itibarea başlıyacak

tır. (733) (1500) 

Şartnameleri her gün levazım dairemizde görülebilir. İstekliler mezkıir 
tarihte saat 14 e kadar 1304 liralık muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektubu ile beraber müteahhitlik vesikası ve tekili mektubunu muh
tevi kapalı zarflarını komisyona tevdi etmelidirler. (1154) 

SÜT MAKINALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulatından 

MIELE SÜT MAKINALARI 
çok hassas ve çok dayanıklıdır 

M 1 E L E 
Süt makinalan 

nm bütün aluamı pulenmaz 

Miele Süt Makinaları 
diğer makinalardan daha 
sağlam ve daha ucuzdur. 

Satış deposu: Tahtakale, 51 No. Ju Poker traş bıçaklan deposunda 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
ı -Ankarada Gökçe oğlu mahallesinde ve İstiklal caddesinae 70(°/J 

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

2 - Artırma müddeti yirmi gün olup ihale 31 mart 938 tarfb\f'I' 
tesadüf eden perşembe günü saat l 6 da ikinci vakıf apartmanında 
kıflar umum müdürlüğü varidat ve tahsilat müdürlüğünde müt; 
kil ihale komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teklif mektuplan ikinci maddede yazılı ihale günü saat 15 e _, 
dar ihale komisyonu reisine verilmiş olacaktır. c 

4-Taliplerden 4750 lira teminatı muvakkate alınacaktır. Bu terıı~ 
ya banka kefalet mektubu ve yahut Vakıflar veznesine makbuz muit• 
linde yatınlmış nakit olacaktır. ıtJ 

5 - Teklif mektuphlrında satış şartnamesinin görülüp okunduğ\J 
rih olunacaktır. r1' 

6 - Satış şarbm görmek istiyen taliplerin ikinci vakıf apartmanı 
Vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğüne müracaatları. 

(655) (1381) _/ 

\t: ~b~ç! ~e ı~L;en lk=t~r~ ~' 


