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lngiltereıliiı. Siyaseti 
~Muhalefet '" Partisine · ·Göre: 

Hatay da 
Tecavüz 

·Başla.dı 
B 1• r Antakya, 25 (Tan muhabirin -

den) - Hatayda haksız tecavüzler 
devam ediyor. Kırık.handan gelen Tutiılan Yol; Sulh İçin 

Tehlike . Teşkil Ediyor 
lngilterenin 
Son Sözii 

1 Diğer Memleketlerde 

-0--

~hmet Emin YALMAN 

1 ngiltere Bqvekili son sö
zünü söyledi Dedi ki: 

-Siz auJbü severiz, ıu1h için ça.. 
lqacağız. Milletler Cemiyeti 
l>a.ktmm bize yüklediği vazife· 
leri yapacağız. Bu vazifeyi mü
tecavizlere karşı mütterek bir 
Cephe kurmak mi.naama alma
tnakla beraber Cemiyetin biraz 
Üalıa canlandırdacağına inanı
l'oruz. Fransa tecavüze uğrarq 
taahhüdümüzü tutacağız. F aıkat 
Çekoslovakya tecavüze uğrana 
Fra.nunm arkaımda otomatik 
•lirette harbe kanfmıyacağız.,, 

Bu sözlerin bir meziyeti vardır: 
.\paçık olmak.-

Uade ettiği manada tereddüde se
~P yoktur: Alınanlarla ltalyanlarm 
~~t prehsıbl ·ı:;ugun ıÇiıi uimanııie 
OldürUbnüştür. Tecavüze karşı ku
l'ıılduğu iddia edilen müşterek cephe 
dağılmıştır. Milletlerarası hayatta 
haıt n:ıeflıumu için müşterek. bir des
tek ve ölçü kalmamıştır. 

Dünyada yumruk hakkı hüküm 
~ecektir. Böyle bir dünya 
~~inde. her millete düşen kaygu, 
OJ&Ştnm çaresine bakmak olacaktır. 

Milletler Cemiyeti belki de yaşa
tllacaktır. Fakat kendisine ha
\>aJ.e edilen ikinci derecede işlerle 
llhaşır bir komisyondan fazla bir 
ınevkii olması beklenemez. 

~ Şunu da unutamayız ki bugünkü 
<lunya, devletlerarası bir hak ve ta
'1lllıüde saygi göstermek bakımından 
lıarpıen evvellerinden, batta bir asır 
~\'\>el hüküm süren şartlardan daha 
~etidir. Tecavüze karşı müşterek bir 

1
c!ealist mücadele mahiyetini de gös
ı.:ren Kırım muharebesi 1855 tari
·~de olmuştur. Tecavüze karşı in
~ca setler kurmağa uğraşan Paris 
~llahedesinin tarihi 1856 dır. 

A nıeiikanın gösterdiği örneğe 

1 • uyarak Ingilterenin Avrupa 
terıne karşı aldığı son kat'i vaziyet
; dikkate değer noktalar vardır. 
~unlardan birincisi Ingiliz fırkaları 
~asındaki rollerin tamamile değiş
q ·:sidir. Eskiden muhafaza.kir fırka; 
l Unya işlerinde müşterek mesuliyet
q~l." \re taahhütler altına girmeğe, ha
lt ıseıerin gidişini önliyecek tedbirler 
t-arn • . b d tı) _ aga, ıca ın a, harpleri göze al-
~ aga taraftardı. Liberal fırka ile a
Si ~le fırkası, buna karşı yalnızlık 
t;'~setine taraftar görünüyorlar ve 
tl'j gilterenin bir ada olduğunu, onun 
bı.ı~tıfaatıerinin Avrupanm haricinde 

Utıduğunu hatırlatıyorlardı. 

Çemberlaynın Nutku, ·Her Tarafta 
iyi · Karşılandı, Amerikada Hitlere 

Karşı Bir ihtar Sayılıyor 
Londra, 25 (Hususi) - İngiltere 

Başvekili Mister Chamberlain'in 
dün Avam Kamarasında İngiltere
nin harici siyaseti hakkında söy
lediği nutuk ve nutku tak.ip eden 
münakaşa bugün bütün dünya siya-
si rnahfellerini meşgul etmektedir. 

Mister Chamberlainin müdafaa 
ettiği esaslar 1 - sulhü korumak,2 -
Bir kimseye karşı otomatik taah -
hütlere girmemek, 3 - İspanyada 
ademi müdahale siyasetine devam 
etmek, 4 - Milletler Cemiyetini ih
yaya çalışmak, 5 - İngiliz silahlan
ma programının tatbikatını çobuk 
laştırm.ak ve genişletmektir. 
İngilter muhalefet lideri Mister At

le bu siyaseti şiddetle tenkit etmiş 

ve bunu menfi mahiyette görmüştür 
Çünkü bu siyaset, silahlanmayı ta -
n>_..,_tl'.:'-.pı;ılr i.q,İJ\, nzlr: ... '-"''%AJ'll'l'.])V;ı is, 
una eaıyor . .rıükumet, teeatruz~ 1Car-
şı gelmiye hazır olduğunu ilan etme· 
li ve İspanyada ademi müdahale si
yasetinden vazgeçmelidir. Yoksa hü
kumetin siyaseti sulh için bir tehli
kedir: 

Daha sonraki hatipler içinde bilhas 
sa Mister Çiırçilin beyanatı mühim
di. Çiırçil, İngiltere ile Fransanın te
cavüze karşı tedafüi bir ittifak yap
malarına sulhçü dev Jetleri, bilhassa 

[Devamı 6 ıncıdaJ 

Fransada Buhran Yatıştı 

Ayan. ·Meclisi, Milli 
Birlik ·Kabinesi İstiyor 
Hükumet 

Yerine Bir 
Reddedilen Layiha 
Diğerini Hazırlıyacak 

\>~ l3ugün muhafazakarlar, harpten 
~a l'rtesuliyetten kaçınıyorlar. Buna 
\>a. 'rşı liberallerle amele fırkaları; ya
l'ı.ı~ Yavaş muhafazakarların genç 
"ıtlt lu ~e inkılapçı unsurlarile bir ola-
lq,t rnuşterek mesuliyet prensibine B. Blum, Fransız Parlômentoıundcı izahat veriyor 
li~ aftarlık gösteriyorlar, yarınki te~-
~a ey: bugünden tedbir istiyorlar ve Paris, 25 <Hususi)- Dün şayi olan biyo rnüvazene sermayesinin elde et-
l~it-bın kat'i surette önüne geçmek kabine buhranı, haberleri bugün ya- tiği temettülerin muhtariyeti haiz 
aı n, nazari bir harp ihtimalini göze tışm.ış, ve hükumet ayanda reddolu- milli müdafaa sermayesine tevdi o-

1.t ttıak lazım geleceğini ileri sürüyor~ nan kanun layihaları yerine yeni ve lunmasına aitti. Ayan birinci layiha-
l:'. .~~a etraflı layihalar hazırlamıya ka yı kabul, fakat ikincisini rededtmiş, 

•

• qır. .. ·ştir. Hükılmet tarafından ve bir çok ayan azası karşılarında 
} ki~ei nokta ~dur:. ,s··ı .ihaların biri Fransa Dev- milleti daha iyi temsil eden bir hü-

nın son 1a~~~~~-~a; ~ın hükumete 6 milyar kfımet istediklerini ileri sürmüşler-

1 \ 

1 

1 

haberlere göre, birçok köyler, se -
bepsiz bahanelerle basümıştır. Ar
palı ve Kirazlıdaki baskınlarda, ev
ler aranc11ktan sonra, bir şey bulu
namayınca halktan birçok kimse
lere feci işkenceler yapılmış, kadın 
lar, çocuklar dövülmüştür. 

Bir h5.dise çıkarmak için yeni -
den alınan çapulcu alayından po
lisler ve siviller. toplu olarak Uzun
çarşıda dolaşmıya başlamışlardır. 
Halkı tahrik edici vaziyetler ha
zırlamıya çalıştıkları görülüyor. 
Meşhur şaki Koca, İskenderu -

nun Hacılarköyünden 110 kadar 
köylüyü önüne katarak ittihadıva -
tanl partisine getirmiştir. Bu zaval
lıların akibetinden de henüz hiç -
bir haber alınamamıştır. 
Şahin Cebbare, İttihadıvatan par 

tısı. klübünde bir nutuk söyliyerek ı 
meşhur hocalardan bahsetmiş ve 
şapka giyenlerin kafir olduğu -ı 
na işaret ederek daha birçok saç - 1 

ma sapan şeylerle din propagan -
dası yapmıya yeltenmiştir. Bu par- 1 

tiye ba kaydetmek ic;in Antakyada 1 

bütün vekalet memurları seferber 1 

vaziyettedir. Bunlar, kfilı para. kah 
şiddet kullanarak köy köy dolasmı
ya başlamışlardır. Partiye girmek 
istemiyenlerden birçoğunu da der
hal tevkif etmişlerdir. 

* Ankara, 25 (Tan muhabirinden)-

! 
. Antakya başkonsolosumuz Firuz 

Kesim buraya geldi. Hariciye Ve
kaleti ile temaslara başladı. 

Çekoslovakyada 
n; -M hale el. 

Cephesi Kuruldu 

B. Beneş 
[Yazısı. üçüncü sayfada] 

Viganadaki 
Elçiliğimizi 
Kapatıyoruz 
Berlin, 25 (A.A) - Türkiye Büyük 

Elçisi, Almanya Hariciye Nezareti
ne, Türkiye hükfunetinin Viyanada
ki elçiliğini kapatmıya ve Viyanada 
bir başkonsolosluk kurmıya karar 
verdiğini bildirmiştir. 

Bertin, 25 (A.A) - Şimdiye kadar 
Lahi'de bir maslahatgüzar ile temsil 
edilmekte olan Türkiye, Holandada 
bir elçilik ihdasına karar vermiştir. 
Türkiyenin ilk Lfilıi elçiliğine, şiın

diye kadar Viyanada Türk elçisi bu
lunan B. Ahmet Cevat Üstün tayin 
edilecektir. 

'Valiler Arasında 
Ankara, 25 (Tan Muhabirinden)

Valiler arasında yakında geniş mik
yasta değişiklik yapılacaktır. Uzun 
zamandanberi Şarkta bulunan vali
lerden bir kısmının Garbe alınacağı 
ve Garptekilerin Şarka gönderiJece-

r 
Çocuk Ansiklopedisi 

Bu iki büyük ciltlik eaer her evde bulunması 
zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan nı 
rum bD"akmaymız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

iSPANYA HARBi 
Cümhu:İ-iyetçi Ordu) 
Katalonyayı Şiddet' 
Müdafaaya Hazırlan 

Bir Hava Çarpışmasında Hükiir 
çilerin Altı Tayyaresi Düşürül 

Fransa ispanya hududunda nöbetçiler 

Londra, 25 (Hususi) - Barselo
nadan Milli Müdafaa Bakanlığı tara
fından bildirildiğine göre, Aragon 
~ephesindeki muharebeler son gün
lerde çok şiddetlenmiştir. Hueska'nırı 
şimalinde düşman tazyiki artmış, ve 
cümhuriyet kuvvetleri Hueno ile 
Araskues'i boşaltmağa mecbur kal-

imıslardır. ~ 
Ebre nehrinin cenup kıyılarında 

.asi taarruzti tamamen durdurulmu~
itur. Frankistler bu mıntakada yal-

ruz Akorisa bölgesinde ehE 
siz surette ilerilemiş bulunu 

Lorida - Saragossa yolu 
ilerilemekte olan 100 kamy< 
düşman nakliye kolu, saat 
iki cümhuriyet hava filosu 
dan bombardıman edilmişti 
kamyon yanmış ve birçok öl 

Diğer iki hava filosu da i 
yaresine hücum etmiş, fak~ 
rada meydana çıkan 100 kac 

[Devamı 3 ü 

Almanyaya Karşı; 
İngiltere ve Amerikada Bü~ 
Nümayişler Yapıldı, Mareş 

Göring Viyanada 
Nevyork, 25 (Hususi) - Madison nelmilel bir konferans topl 

Skuar Parse'de, binlerce talebenin istemişlerdir. 
iştirak ettiği bir nümayiş yapılmıştır. Londra, 25 (Hususi) - I 
Nümayişçiler,totaliter memleketlerde. Almanya aleyhinde yapılm.~ 
demokrasi ve mezhep hürriyetlerinin nümayişler devatl). ediyor. ı 
ilgsmı protesto etmişler, ve cihn sul-. birçok nümayişçiler, Vester 
hünün tesisi için, Almanya, ltalya._ lanmışlar ve; "Londradaki 
ve Japonya hariç olmak q.zere bey- (Devamı 3 ü~ 

Kaybettiğimiz Arkadaş 

T h. ,. . h _ a ır ·ın cenazesı~ a~ 

Merasimle Kaldırıl« 
Bütün Meslekdaşlar, Törende 1-
Bulundular, Cenaze, Gözyaşları Aras 

Şehitlikteki Ebedi Medfenine Bırc 

Tahirin tabutu, İçinde çalıştığı matbaanın "önünae 
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~ Ankarad i . . . . 
~ Telefon ve Telgrafla ! :........ ········· 

No. 11 Yazan : M. SIFIR 15 

Çöpcü, Karargihta 
ir Hidise Çıkarıyorlar 

e MÜTEFERRiK . BELEDİYEDE : " 
Yeni Bir Et Mecc ı 

Amerika Ticaret Eminönünde Ahna 
H t. o·· K urumu istimlak Ankara, 25 (Tan Muhabirinden~ 1 eye 1 un 1938 - 1939 ders yılı içinde 1500 ld tok 

A k G•tt• /şe Baş/adı B f ti meccani talebe alınacaktır. Bu tıı· b n araya 1 1 aş ıyor lebelerden bir kısım müsabaka ileı l:t:t 

ngiliz çavuşları, iki çöpçüyü 
kımıldatmıya muvaffak o-

lamayınca boks tecrübesine girl -
şir ler. Çöpçüler yumn1k faslına kı
zarlar, kükriyen birer aslana döne-
rek İngiliz çavuşlannm üzerlerine 
atılırlar. Az bir boğuşmadan son
ra çavuşları pestil gibi knrargfilı 
koridorunun taşlan üzerine serer
ler ve ellerinden tabancalanm a
lırlar. Bu sırada dairenin hademe
si ile tercümen Mehmet Ali ve No 
mikos namında diğer bir tercüman 
kapıdan içeriye girerler.. Tabii 
ııraya girerler .. Bin zahmetle çavuş 
)arı çöpçülerin elinden alırlar. Fa
kat tabancaları almak değil ya, is
temiye bile cesaret edemezler. 

Mehmet Ali Bey, hadiseyi ça -
vuşlardan ve ayrıca çöpçülerden 
dinler, sonra tatlılıkla tabancaları 
çöpçülerden almıya uğraşır. Bu a
ralık grupun ikinci kısım amiri yüz 
başı (Herben Vatson) çıkagelir ve 
i~ kanşır. Çöpçülere ~ıkışır. Fa
k t neticeyi kestirdiği için taarruz 
teşebbüsimde bulunmaz. Yalnız ku 
mandan gelincire kadar odalardan 
birinde hapis edilmesini emreder. 

Eder amma, bu emri yapabilecek 
babayiğitler nerede? Çöpçuler elle 
rinde tabancalarile vaziyete hiı -
kim ... Mehmet Ali Bey çöpçü on -
başısının çağırtılmasını veyahut 
postane hademesinin araya girme
sini teklif eder. Dairenin bade -
mesi gider ve çöpçü onbaşısı Halil 
ağayı bulur, getirir. Mehmet Ali 
Bey Halil ağayn; çöpçülerin yap
tığı hareketi anlatırken kuman -
dan {Kom vold) ta bu vaziyetin 
üzerine geliverir. Halil ağa çöp -
çillerin cahaleti yüzünden meyda
na gelen hadisenin kapatılmasını 
diler ve tabancaları alıp kumanda
na teslim eder. 

Ortada bir hadise var. siliıhlı iki 
İngiliz silfıhsız iki Türk karşısın -
da mağllı.p düşmüş, silahlarını ver
mişler. İngiliz kumandanı, bunun 
duyulmasından çıkacak mahcubiye 
te meydan vermemek için işi mese 
le yapmaz. Çöpçüleri affeder ve 
serbest bırakır. 

B u vakadan iki gün evvel de 
kumandan casus S. i sıkış-

tırmıştı. Gördüğü tazyik üzerine 
iki postacıyı raporunun doğruluğu 
na şahit gösterir. Çağırılan şahit -
ler ne boyle bir şayia işittiklerini 
ve ne de $. e birşey söylediklerini 
söylerler Kumandan da S. in bir 
külah kapmak için hayalinden böy
le bir vaka uydurduğuna hükme
der ve grup ile olan alakasını ke
ser. 

Amerika ile imzalıyacağımız kar- Belediye, et piyaıı;asına müda· Eminönü meydanının açılma işi- bir kıs~ da lise olmıyan vil:yc~!c: )'lise; 
şılıklı ticaret muahedesinin müzake- 1 hale etmek ve et ucuzluL-runu ve ne fiilen başlanmıştır. Valide Ham- den imtıhanla alınacaktır. mti n ~tın t 

ed k et bollug~ unu normal bir hale ge nın tapusunu belediye namına çevirt evrakı neticesinde, her vilayete tale- lıı . relerinde Amerikayı temsil ece o- b . b t t .. . ... d t t 1 aı-· gılt 
lan iki murahhas dün akşamki tren- tirmek üzere, şehir meclisinden mek için icap eden formaliteler yapıl e ısa e e me goz onun e u u ne ot0111 

1 Ank h rek t t "şlerdir Ev aldığı salahiyeti bir nisandan iti maktadır. Bu ışı· 'n ay başına kadar bi- tır. ti., .... 
e araya a e e mı · - Önümüzdeki sene pansiyoner talC' ~ .. ııJ 

velki gün Amerikadan dönen Ameri- haren kullanmıya karar vermiş - tirilmesi kararlaŞtırılmıştır. .1 '""alil 
t . D"ğ t aftan b han ktınl beden alınacak ücret te tesbit edı · lıı ... 11 ka sefareti ticaret ataşesi B. Gillerpie ır. ı er ar u ın yı - miştir. Galatasaray lisesinden 240, i• .. ~ t 

P ar akşamki. ekspresle Ankaraya Bu mak"'. atla is. Bankası, ka - ması için icap eden şartname de ha- "ısun 
az " mir kız ve erkek liseleri ile Buca ol"' ı. . 

gı.decektı"r saplar c:irketi ve beledivenin isti zırlanmıştır. Verilen son karara gö- ~gıJt 
• -s " • tamektebinden 225, Ercnköy kıtı. tost Müzakereler Pazartesinden sonra · rakile ve 250 hin lira sermnye ile re Han 26 Nisan sabahı tamamiyle 11 0 

. Ankarada başlıyacaktır. Amerikan yeni bir teşekkfil meydana geti- boşaltılmış olacak ve 27 Nisanda ha- Kandilli kız, İsmet Paşa . Joz liscle~ ~lia 
h t . f t l · h t - B rı"lmı"ş-·tı"r. Ancak, ilerde lüzum ha nın yıktırılmasına başlanacaktır. ile Üsküdar kız sanat ve Istnnbul kt fak t 

yan) a verilen bir rapor suretin! 
bize göndermişti ve Mehmet Ali 
Beyin Agop Tellruyan tarafından 
takip edildiğini bildirdi. Bu rapor 
da şu sözler vardı: "Beyoğlu ve 
Şişhane inzibat yi.ızbaşıları Sait ve 
Şevket Beylerle Mehmet Ali Be -
yin Tünel birahanesinde teliıki ve 
temasları, dostluk mahiyet ve 
icaplannın hudutlan haricine çık
mıştır. İngiliz muhipleri nrasında 
bu yüzden fena fena düşünceler u-
yanmıştır.,, 

Aldığımız bu haberi Mehmet A
li Beye doğrudan doğruya söyleme 
yi münasip görmedik, Yalnız Ana
dolu lokantasındaki açık temasla
nn dikkati celbedebileceğini baha
ne ederek bir müddet için hafta 
toplantılarından başka temasları 

kesmeyi teklif ettik. Mehmet Mi 
Beyi Agop Tcllalyanın takibinden 
korumak için de arkadaşlarımız -
dan Zekai Beyi tayin ettik ve ken 
disine icap eden talimatı verdik. 
A_ynca bu cnsus n~erı~ ~~,_va-or 
masını (V.} den rica \;!ttik. Meıımeı. 
Ali Beyin kendi kk:lnaa yapılan 
tezvirlerden, haberi yoktu. Tekli
fimizi samimiyetle kabul etti. 

eye ıne se are mas a a guzarı . • öğretmen okulundan 200, Çannkkıı• tr·ı~·a 
Kelly riyaset edecektir. sıl olursa gerek belediye, gerek Valide Hanı yıkılır yıkılmaz arka-

1 
k . l' C'., ·ışe 

H" •t lht"f ı· 1 • kasaplar şirketi iki yüz ellişer sında meydana çıkacak binaların ye- le ortaokulundan 190, Bn 1 esır ıs )okt 
amı 1 a 1 çın sinden 175, Trabzon lisesinden t70ı '°" '{ 

B .. ""k ş · Abd""lhak H " "d' ·· bin lira daha koynrnk bu şirke - ni meydanın şerefiyle mütenasip ol- .. ı1 
uyu aır u amı ın o- Sıvastan 185, Adnnn kız ve Erkek li~·· ı~-

1.. ·· ·· ld"" ·· ·· ·· b ı· l tin ermayesini artırabilecekler- ması için de derhal icap eden tedbir- ""'lla umunun yı onumu munase e ıy e seleri ile Bursa erkek ve Balıkes 
üniversite talebesi 13 Nisanda bir ih- dir. lerin alınmasına karar verilmiştir. erkek liselerinden 165, Af'-·on ve fi M 

·· · Yeni teşekkül, derhal çalış - Bu hususta bir formül tesbit oluna- " 
tifal merasimi yapacaktır. Ogün unı- dirne liselerinden 160, Gaziantcl'ı;h· 
versite konferans salonunda toplam- mıya başlıyacak ve bir nisandan caktır. l\ . K r 1 ·n lt h 

itibaren, hariçten, kasaplık hay- C h • p• 1 t 1 Kastamonu, tanısa, ars ıse erı l 

l lacak, büyük şairin hayatı ve eserle- ye rı 15 e en e r den 150, Muğln ortaokulu ile Kon~~~ \tt'd 
nf 1 .1 ek vanlnr valnız bu teşekkül tara - C G"" k r,_ ri hakkında ko crans ar verı ec - " eza orece lisesinden 155, Bolu ve Niğde orta "lll 

fından getirtilecektir. l t.ı 
tir. Şehrin pis bir halde olduğunu gö- kulları ile Yozgat lisesinden 140, Et'\. ea 

Müteakıben, gençler, Hamidin me- ren belediye, sokak ve meydanların zurum lisesinden 170, Bilecik orta tJ'. l &lef 
.zarına giderek bir çelenk koyacak- temizliği için bazı yeni tedbirler al- kulundan 130 lira pansiyon ücreti ~ atıtn 
lardır. POLİSTE: mıya başlamıştır. Dün belediye şube- Jınncaktır. dar 

Tramvay Şirketi Umumt a· K d 6 T 1 !erine ve emniyet müdürlüğüne gön- Kasaphk Hayvanlar için ;~İl: 
Heyeti Toplandı ır a ın op u derilen bir tamimde, bundan sonra, Ankara, 25 (Tan Muhabirinden} ..... ~ dı. 

Tramvay ve Tünel şirketleri sene- lg"" neyi Yuttu temizlik memur ve amelesinin, han- Istanbulda et bolluğunu ve ucuzlu~ ~Ya 
lik umumi heyet toplantıları dün ya- gi evin önünde ve kimin tarafından nu temin mnksadiyle, alınan tedb~ le a 
pılmıştır. Tramvay Şirketi umumi Kadı köyde, Yeldeğirrneninde Ya- atılmış olursa olsun, her rastlana- ler arasında, bir defaya mahsus O!j t l'c 

heyeti, Halit Ziya Uşaklıgil'in reisli- vuztürk caddesinde 20 numaralı ev- cak pis maddeler hakkında derhal mak üzere Bulgaristandan TürkiYCJitlQ· v 
ğinde toplanmış veNafia,Iktısat Veka de hizmetçi olan Havva bahçede ça- zabıt tutulması ve bu binalarda otu- ye ithal edilecek kasaplık hayvanlsl': 1.dıt 
Jetlerini, Nafia Şirketler Başkomise- maşır toplarken, çamaşırlann üzerin ranların bu bakımdan ceznlandırıl .. dan alınmakta olan gümrük resrnYıuıt n 
ri Süruri temsil etmiştir. Toplantıda, den çıkardığı iğneleri nğzına koymuş ması bildirilmiştir. nin beş kuruşa indirilmesi Vekille.: ek 
idare meclisinin kararlan ekseriyet- ve dalgınlıkla bunlardan altı toplu Buna riayet etmiyen memur ve Heyetince kararlaştırılmıştır. Bu lcS' ?ır 
le kabul edilmiştir. iğneyi yutmuştur. Havva, hastaneye müstahdemlerin mesul edilecekleri rarın tatbiki yolunda alınan tedb~ı!-na 

Tünel Şirketi toplantısı da yine kaldırılmış, tedavi altına alınmıştır. ilave edilmiştir. lerin tasdikini hükfunet Meclisten iri l~ca 
Halit Ziyanın reisliği altında yapıla- * Kadıköyde bir aşçı dükkanında Yenibahçe Stadyomu temiş, bunun için Meclise bir kanı.J1' tııe 
rak bilanço ve meclisi idare raporları çalışan Rıza, iş yüzünden çıkan bir Yenibahçede yapılacak stadyom liıyihası vermiştir. dal 
tetkik ve kabul edilmiştir. Yapılan kavga neticesinde beraber çalıştığı sahasının bazı parçalan maddi zor- Ba~vekilin Gezintisi d~vı 
intihapta, müddeti dolan bir aza ye- arkadaşı Necatiyi başından yarala- luklar yüzünden istimlak edileme- Ankara, 25 ('ran MuhabirindenYI · 
r_i~e. General ı:_sat Hal~l C.:e~ik, mec- mıştır. mişti. Belediye, şehrin nazım planı Başvekil Celal Bayar, dün öğle· vı 
lısı ıdare azalıgına seçılmıştır. . * Sirkccider-lfazım isminde bir ço Şehir Meclisi tarafından asdik edilir doğru refokat\nde İktısat 'Vek..~ 
"M:-;~~tle yeni Şekflde bi~~ neticesinde arkadaşı Vasili taşla ba- timlak etmiye karar vermiştir. ôe, bır at gezınmff1?::.nasıntfa""1iarb~ .,.. 
caret antac:masırtı müLikdte elmek u- şından yaralamıştır. 938 yılı içinde stadyomun yapıl- okulu mıntakası~d~n geçerk~, ~ ~ 

lı'... · · · · · k 1 ld ğı d ı~ tebi ziyaret etmıştır. Başvekıl me 1· e zere Birleşik Amerıkndan gelecek he- * Hasan ısmınde bırı, bir alacak ması arar aştın ı n an, ttZUD g: . . . ek"l 0 ır iı 
yet azasından Bay Burns diin İstan- yüzünden Beyoğlunda Hakkı ismin- len para Belediyeler Bankasından o- tep bınas~n~ gezmiştır. Bedaşv 1

1 
'bcl ari 

·· ı ak lın aktı le yemeğını yemekhan e, ta e ı Tam o sıralarda hem kuvvetimiz bula gelmiştir. de birini başından yaralamıştır. dunç o ar a ac r. ' . . tırı 
_:....:• d t ek h k t f 1 · · ·· . G.. .. arasında yemıştır. 

den..ı.:ıı..u.a e e m em arşı ara ın Burns diğer azanın ge mesını mu- * Sabri isminde bir şoför Taksım- umuşsuyu • ... . • ~ • 
1 gizli teşebbüslerini anlamak mec- teakip Ankaraya hareket edecek ve de bir para meselesinden çıkan kav- Dolmabahçe Yolu Bu9day Ofısı La~ı~as Vı 

buriyetinde idik. Rum ve Ermeni müzakerelere iştirak edecektir. ga neticesinde Fehmi isminde birini Gümüşsuyundan Dolmabahçeye Ankara, 25 ~(Tan ~~h~bı~ınden~ah 
patrikleri ile bazı müslim hainler * General Franco hükUmetinin yüzünden yaralamıştır. inen yolun düz kısımlarının g met- Kurulacak bugday ofıs~.lay1ıhası 1J t 
tarafından millet ve memleket aley mümessili Margi dö Prat dün sabah d 14 t e mu··nhani kı- zırlanmıştır. Bu teşekkul, ktısat "'J il 

. re en me reye v ·· 1 d h""kıni §"r Ok 
hinde beslenilen haince tnsavvur- Ankaradan şehrimize gelmiştir. Mü- MAARiFTE : sımlarının da 17 metreye çıkartıl- kalelinin kontrolu a tın .. a u . lfı:t t 
lar, çevrilmek istenilen haince en- messil bugünlerde Bükreşe gidecek- ------ ması kararlaştırılmıştır. siyeti haiz bir devlet muessesesı 0 ~ r 
trikalar vardı. Bunlar hep teşeb - tir Doçentler Ankarada .. k d d"" 1 caktır. 
büs halinde idi. Mesela Vahdetti- . Yol, Gümuşsuyuna a ar 0~ u Merkezi Ankarada olan ofisin J>a 
nin akıl hocalarından R.nin teşviki Konferans Verecekler parke ve Gümü~uyundan Taksım sermayesi 10 milyon Tiırk lirası oli lı:ıi 
ile Sapancalı H. Ç ve Gönanlı F. a

dında iki hain birer çete teşkili te 
şebbüsü üzerindclerdi. İngilizler 

sureta bu tcşebbiislere taraftar gi 

bi görünmek istemiyorlardı. Fakat 

Sinan Ihtif ali meydanına kadar asfalt 01arak yapı- cak ve silolar da ofise verildiği ~ ~" 
Ankara Halkevinde iki konferans lacaktır. " dirde sermaye 15 milyon liraya çıl' 1t t 

Programı vermek üzere davet edilen Istanbul * Birçok yerlerde·hamalların ha- lacaktır. Ziraat Bankası tarafındı ~ 
Universitesi lktisat doçenti Muhlis lfı gizli olarak sırt veya küfe hamal- ;örülen buğday işleri, bu ofise de ilıe 

Hazır andı Eğe Ankaraya gitmiş, konfe- lığı yaptıkları anlaşılmış, buna mey- redilecektir. !!~, 
ransını vermiştir. Muhlis Eğe- dan verilmemesi için şubelere bir 1 a-

1 
ldtı 

Büyük Türk miman Koca Sinan 
için 9 nisanda yapılacak ihtifal me
rasimi programı, dün, kati olarak 
tespit edilmiştir. Programa göre, sa
at 13 te Süleymaniye camii bahçe
sinde toplanacaktır. Ihtifale üniver-

den sonra yine Hukuk fakül- mim yapılmıştır. BI RKAÇ 5. A Ti RLA :~rı el altından silah ve cephane veril-

mesini saraya karşı vadettikleri 
işitilmişti. Bu çetelerin nerelerde 

ve ne vakit faaliyet ve marifetle

rini gösterecekleri henüz belli ol-

mamıştı. 

1 stanbulda Ermeni ve Rum
lar tarafından çarçabuk ya 

pılan bir izcilik teşkUiıtı vardı. 

Bunun genişlemesi, Rum ve Erme 
ni gençlerinin silahlandırılmalan, 
askeri bir dissiplinle talim ve terbi 

site, yüksek mektepler talebesi, mi
marlar ve halk iştirak edecektir. Bu
rada büyük sanatkann hayat ve e
serleri hakkında izahat verilecektir. 

Bundan sonra, $inanın mezarı ba
şında İstiklal Marşı çalınarak ihtifal 
başlıyacnk, sıra ile mimarlar, Güzel 
Sanatlar Akademisi ve Üniversite ad 
!arına birer hitabe söylenecektir. 
Muhtelif teşekküller namına Sinanın 
meznnnn çelenkler konacaktır. 

tesi doçentlerinden Hıfzı Veldet ile "11: 

Yavuz Ankaraya gideceklerdir. DENİZ ve LİMAN : ~t h 

Muallimlerin Kıdem 
Zamları Yer ilecek 

Muhtelif vilayetlerde, muallim
lcrden ekscrisine kıdem zamları yıl
lardanberi verilememiştir. Maarif 
Vekaleti bu suretle düyuna kalmış 
olan kıdem zamlarının toplu olarak 
ödenmesi için tedbir almağa karar 
vermiş ve bu hususta tetkiklere baş
lanılmıştır. 

Ayrıca her vilnyctin yeni sene 
bütçelerine buna karşılık olacak tah
sisat konması kararlaşmıştır. 

Ş oförler CemiyeUnin istifa eden i~ll'-
re heyeti yerine pntb.rtesi günO 11:y 

5 Bin Kişi mlyet merkezinde yeni seçim yapılncalt ~ti\ 
'f. ın 

iş istiyor u· • sküdnr Halkevl Dil, Tarih ve Ed~ 
ynt şubesi bu aksam için bir ~{ll 

Deoizbank teşkilatında vazife al
mak üzere, umumi müdürlüğe ve İs
tanbul şubesine şimdiye kadar 5000 
müracaat yapılmıştır. Müracaat sa
hipleri arasında, yüksek tahsil gör
müş, llsan bilen gençler ve tekn.is,_i
yenler de vardır. Denizbank teşkıla-

gecesi hazırlamıştır. 

.\ 
G Ozcl Snnatıer Akndcmislnln ınt 

kısmında modem bir resim atll 
yapılmıştır. Bu salonda 90 talebe rntı' 
çalışa bilecek Ur. 

* İ stanbul öğretmenlcn yaro.ım eent 
ti, dün snat 16 da Tokatllynn s:ı ti! 

lnrındn bir danslı çay tertip etmf"tı.r,;) ~1 
EMINÖNÜNDE iSTiMLAK HAZIRLIGI : 

tı için şimdiki halde fazla memura 
ihtiyaç görülmemektedir. Bankaya 
bağlanan deniz müesseselerinde de 
bir memur tasfiyesi veya ltadro da
raltılması mevzuu bahsolmadığı için, 1 T A KVIM ve HA v:aı, 

Karargahın gizli bir taarruz te
şebbüsüne maruz bulunduğu hak
kındaki şüphesi ortadan kalkınca 
karargtıhta muhafız bulundur
mıya lüzum olmadığına karar 
verilir. Ve dayak yiyen çavuşları 

kıtalarına gönderilir. 

ye edilerek yetiştirilmeleri için pat 
rikler müttefikler nezdinde hum
malı bir yolda çalışıyorlardı. İşgal 
kumandanlığı erkaniharbiyesin -
den tayin edilen büyük rütbeli bir 
zabit ile Hayik ve Sarafidis ismin
de iki adam, bu teşkilata ait plan 
ve programlan hazırlamakla uğra 
şıyorlardı. Her iki unsura mensup 
izci teşkilatının birleşerek bir gün 
müslümanlara knrşı İstanbulda bil 
yük bir nümayiş yapacakları ve 
bazı taşkınlıklarda bulunacakları 

ancak umum müdürlük bürolarında 
çalıştırılmak üzere mahdut miktar
da memura ihtiyaç olduğundan bu 
müracaatlara müsbet cevaplar verile 
memektedir. 

Yalova Kaplıcaları Bürosu 
Şimdiye kadar Akay idaresi tara

fından idare olunan Yalova kaplıca
ları, Denizbanka bağlı müstakil bir 
müdürlük haline getirilmiş ve mü
dürlüğüne de doktor Nihat Reşat ta
yin olunmuştur. 

~it 

26 Mart 1938 tı 
CU MARTESi 

3 üncU ay GDn: 31 
Arabf: 1357 

Muharrem: 24 
Güneı: 6,55 Öljle: 
ikindi: 15,60 Akıam: 

Bu hadise bize şunu öğretti: Çöp 
sandığını yoklamak- işinde daha 
tedbirli davranmak ve başka çare- \ 
ler aramak lazımdı. Zaten Meh -

t Ali Beyin hariçte bizim ile şah 
:; temasından da bazı tehlikeler 
belirmişti. Bunlara göz yummak 
mümkün değildi. 

Siyasi mümessillik istihbaratın-
daki gizli adamımız (V.), Mehmet 
Ali Bey hakkında İngiliz casusla -
nndan G. tarafından Mister (Ra-

söyleniyordu. 
(Devamı var) 

Nisan""'"' 
Çocuk bayramı haftasının ~ 

ilk günüdür. Yavrulannı.zı ~ 

bayram için hazırlayınız. ~ 
,_,__,__,_~~"""~ 

'· 
Belediye, Eminönfi meydanındaki istimlaklere bnşhyacağını muhtellf 

iliinlar asarak alakalılara haber veriyor .. 

Yalova kaplıcaları miidürlüğü 
için, Merkez Rıhtım Hanında hususi 
bir büro açılmış ve bu suretle İstan
bulda da bir merkez kurulmuştur. İ· 

1 darenin kadro eksikleri vesair ihti
yaçları tamamlanmaktadır. 

Vntaı : 18,58 lmslk: 
tı 

YURTI A HAVA V AZtYf: qli 
Yurdun Trnkyn ve Kocfleli mınt:ı"K.V 

da hava bulutlu diğer mıntakalard1lıt 
geçmiş, rO.Zgflrlar umumiyetle şirnn 
kametten hnfif kuvvette esmi§tlr. 

Diln istnnbuldn hava ckscrlyetle 
11 

~ 
çmi riizgAr şimalden snniycde ı-~ 

r hızla i?SmlşUr. Snat 14 te barometrC 
mlllmetrc idi. Hararet en çok 13,4 'c 
'14 tim-. t olnrnk knvdprlılrnldlr 
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Chamberlain'in 

Nutkundan Sonra 
Omer Rıza DOGRU L 

Ingiltere Başvekili Mister Cham 
berlain'in dünkü nutku, şüphe 

k ki, yaşlı bir devlet adamına, ve 
Pten sakınmayı ve uzaklaşmayı 

belli başlı prensip tanıyan bir si
Sct erine yaraşan bir nutuktu. Nut 
ll temeli, diin de anlattığımız gibi, 
iltcrenin Çekoslo\'akya yüzünden 
hlatik herhangi bir taahhüde gi-
rniyc hazır bulunmadığı idi. Gerçi 
arnbcrlain'e göre bunun manası, 

giltercnin her ne pahasına olursa 
Un harbe girmemesi değildi, belki 

t:ilterc Orta A vrupada, hatta Çe
slovakya yüzünden kopacak mü-
ilah bir mücadeleye iştirak ederdi, 
at onun mutlaka bu mücadeleye 

tişeceğine söz vermesine imkan 
ktu. İngiltereye şimdilik düşen bir 
ife ·varsa silahlanma programını 
anı lam aktı. 

ister Chambcrlain'in söylediği 
bu sözleri muhalefet liderleri 

l' hayli hırpaladılar ve Mister At-
'den ha lıyarak Çur~ile kadar hü

et siyasetini tenkit edenlerin mü 
leaları bir hayli kuvvetli idi. Mu
lefct liderine eöre hük6met, silah-
ına programını tatbik edincyie ka 

l' \'akit kazanmak siyasetini takip 
İYordu. Fakat bu siya5et doğru de
ldi. Çünkü karşı taraf ta boş dur-
ll)•or ve emrivakilerle maksatlarını 
hakkuk ettiriyordu. Nihayet İngil
te hükumeti faaliyete geçmiye ka-
Verdiği zaman her meseleyi hal

dilrniş bulacak, ve bir iş yapmak, 
l' harekete ge~mek için bir hadise 
il karşılaşamıyacaktı. 
l'tlister Çurçil ise daha kuvvetli be

lltıatta bulunmu tur. Çurçile göre 
caviize karşı gelmek için İngiltere 
il Fransanın tedafüi bir ittifak yap-
ları, bu ittifakın etrafında diğer 

tvletıeri toplamalan lazım geliyor
lt, !\fister Çurçil Balkan Antantı 
VletJerinin de böyle bir ittifaka il
~ ~dcc_cklerini ve çok te i · 

1"akat bütün bo mUlihazalar, İngil 
l'e . 
. tıın Avam Kamarasında kuvvetli il'. 

•
1z bırakamamış ve umumiyet iti-

arıyfo hükümetin siyaseti tasvip o
tırnuştur. 

Q halde bu siya!\etin tasvibini ta-
kip edecek olan hadiseler ne 

llhiyctte olabilir? 

!~giJizJerin mühim bir kısmı da bu 
ll11;t •• 
a .~ uzerinde bedbindirler. Bunla-
i ~0re, Almanya. evveli İspanya işi-

alledecek, yani İtalya ile birlikte 
l>arıy a ·ı · · k • •tı· a sı erının atı muvaffakıye-
i 

1 
ternin edecek ve bu suretle Gar

i ~kdeniz nıethaline hakim olarak 
t taraftan Fransanın Şimali Afrika 
~ 

111 ?tıtıvasalasını, diğer taraftan fn-
t~ erenin ticaret yollannı tehdit ede 
lcı' hundan başka Ren hududunda 
t ll~u gibi Perene hududunda da 
t~llsayı tehdit edecek, daha sonra 
t bosı?~akya işiyle meşgul olacak, 
-~ 1.1 ışı de kan dökmeden, Çekoslo-
-c hyı i~in için karıştırarak ha a-
')'~k, \'e daha sonra müstemleke 

e ıneşgul olacaktır. 
lı 

1.1 rnehafilin diişünüşüne göre, Al 
~Yanın bütün Orta Avrupaya hi
'l' Olacağı devredeyiz ve bu haki

•t llt Britanyanın menfaatlerini teh 
edecektir. 

Çijtık.. 1 
t h· u A man~·a bugünden bilkuv-

tr J\kdcniz memleketi sayılır. Ve 

t devlet Akde:izde bilhassa İngil
llye k 
~· arşı gelecektir. 

11 
•lıayct biitün İngiltere efkarı u-

lltiy,.r• y 

-•ne herşeye ragmen silih
llıa 

t Programını ~abukla tırmıya 

ll~rıişletmiye karar vermiştir. 
~ karar, belki de İngilterenin 
tıfaat· 
b ıne uygundur. Fakat hadise-

!\' 1.1 siya etin isabet ve isabetsizli-
~ l> • 

"'08terecektir. 

-~~!'!!"'"----90"!"--------~~ .. ~ 
~avnada Yangın 

bı.ıı:ı 
gece saat yanm sularında, 

~te 13 <I : alıkpazan açıklarında açık 
t b~ır}i bulunan Liman Şirketine 

ır 
~I ll'lavnadan yangın çıkmış ve 

~ bulunduğu pamuklar yanmış
lc. ll\'na, sahile ~ekilerek, ateş an-
80lldürülmüştür. 

TAN 3 

lHI & lRı Ü ~ ô lHI LA lID l§ lRı lb l§ lRı 
l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

UZAK ŞARK: 

Çin Kuvvetleri· 
Hertarafta 
ilerliyor 
Hankeo, 25 (A.A) - Çin tebliği: 
"'Tsinpunin Şimalindeki Çin mu

kabil taarruzu üzerine, Luşengin ce
nubuna kadar ilerlemiş olan Japon 
kuvvetleri ricate mecbur edilmişler
dir. 

Demiryolunun garbinde Şianşian

fin üzerine taarruz eden Çin ordusu 
keza düşmanı geri atmış ve düşman 
Şişiangmdan 7 kliometre mesafede 
olan bir köye çekilmiştir. Çin kuvvet 
leri ileri yürüyüşlerine devam edi
yorlar. 

Diğer taraftan General Mahanşa

nın kumandası altındaki Çin kollan 
Suitanın seksen kilometre cenubu 
garbisinde ve San Nehrin şimalinde 
bulunan Tokotoyu zaptetmişlerdir. 

Japon ordularında görülen hara
retli faaliyet, bunların Pinghan cep
hesini boşaltmıya hazırlandıklarına 

bir alamettir. 
Anhoienin cenubunda Hurvglinsi

ao'da Çin kıtaatı kati bir muvaffakı
yet elde etmişlyer ve Japon kuvvet
lerini ağır zayiatla geri atmışlardır.,. 

İngiltere hükumeti hasara ugnynn 
gemileri için tazminat istemiştir. La· 
dy Bird adlı İngiliz topçekeri için de 
yakında tazminat iste'necektir. 

ALMANYA: 

Bir Alman Gazetesi. 

Lehlilere Çatıyor 
Berlin, 25 (A.A) - Berliner Tageb 

lat gazetesi, geçende Polonyada Al
manlarla Lehliler arasında cereyan 
eden bazı hadiseleri kaydetmekte ve 
tehditkar bir lisanla Polonya hükü-

Terc· nihayet vermiye ~·avei etm~kt'e-
dir. • 

Hitler, Königsberg'de 
Gönigsberg, 25 tA.A) - Hitler, bu 

akşam tayyare ile buraya gelmiş ve 
Hitler gençliğine mensup erkek ve 
kız 20 bin kişinin arasından geçerek 
eski şatoya girmiştir. Hitlerin şere
fine şatoda büyük merasim yapılmış 
tır. 

Af manyaya 
Karşı 

(BG.§1 1 incide) 
kovunuz!,, "Chamberlain gitmeli
dir!,, diye bağırmışlardır. 

Viyana, 25 (Hususi) - Mareşal 
Göring tayyare ile ve Tuna yoliyle 
buraya gelmiştir Kendisine Iktısat 
nazırı Fı.ınk ile diğer birçok askeri 
ve iktisadi mütehassıslar refakat edi
yorlar. Bu seyahat, Avusturyanın 
Alman iktisadiyatına ithaline ve dört 
senelik planın A vusturyada da tat
bikine ait meseleleri hal maksadile 
yapılmaktadır. 

Avusturya pilebisti için açılan mü 
cadelede herşeyden fazla Şuşnig, Ya
hudiler. ve Habsburglar aleyhinde 
şiddetli sözler söylenmektedir. 

Eski Avusturya Başvekili Şuşnig, 
istediği hududa kadar kendisinin gö
türülmesi hakkında yapılan resmi 
teklifleri kabul etmemiş ve memle
ketinde kalmak ıstediğini bildirmiş
tir. 

Amerikanın bir teklifi 
Vaşington, 25 (A.A.) - Amerika 

hükumeti Fransa. Ingiltere ve Ital
ya dahil olmak üzere yirmi dokuz 
millete Almanya ve Avusturyalı mül
tecilerin muhaceretini teshil için bey 
nelmilel bir komite ihdasını ve bu 
komiteye iştirak etmelerini teklif 
etmiştir. Her memleket, muhacirlara 
yardım etmek için bir para toplıya
caktır. 

M ev kullar bırakılıyor 
Viyana, 25 (A.A.) - Viyana poli

si ihtiyaten tevkif edilmiş olan bk 
çok kişileri bugün serbest bırakmış
tır. Bunlar arasında meşhur kulak 
mütehassısı profesör Noyman da var 
dır. Profesör döviz kararnamesi hila
fında hareket etmekle suçlu olduğun
dan mahkemesi mahakimi adliyece 
yapılacaktır. 

Macar 8tıfvekili 8. Daranyi 

MACARIST AN: 

Yahudi 
Düşmanlığı 
Karşısıada 

Peşte, 25 (Hususi) - Macarista
nın en tanınmış devlet adamlarından 
olan Kont Betlen bugün beyanatta 
bulunarak Macaristanın Alman usu
lü dairesinde Yahudi düşmanlığı yap
masını şiddetle takbih etmiş ve bu 
hareketin Macar endüstrisini yıkaca
ğını ve er geç Macaristanın istiklali
ni de kaybettireceğini söylemi~1ir. 

IRAK: 

Basrada Bir Hava 

Limanı Açlldı 
Bağdat, 25 (Hususi) Irak kra-

lı birinci Gazi buırün Basrada bir ha-
• .. uu.ıo.uuu uçuıfŞur. Lluıaıuu ~c ... ,,~ 

6 sene devam etmiş ve liman deniz 
tayyarelerine mahsus bir karargahı 
ihtiva ettikten başka her çeşit tay
yarenin inmesine müsait · bir sahayı 
muhtevidir. 

Fransada 
Buhran Yatıştı 

(Başı 1 incide) 

B. Blum bugün meclisin maliye en 
cümeninde ayan ile mebusan arasın
da çıkan ihtilafın sebeplerini izah et
miş ve ayanda kabul olunan tadila
tın mebusan tarafından kabulünü is
tiyeceğini anlatmış, maliye encüme
ni de Başvekilin sözlerini tasvip ede
rek muaddel layihayı kabul etmiştir. 

Muaddel layiha. daha sonra mecli
se sevkolunmuş ve meclis tarafından 
kabul olunmuştur. 

Başvekil Blum. bu metinlerin ka
bulünden evvel söz alarak bunların 
kabulünü istemiş ve maamafih aya
nın tiıdilen kabul ettiği layihanın ve 
bu tadil için ileri sürülen sebeplerin 
hükumet otoritesini kıracak mahiyet 
te olduğunu kaydeylemiştir. 

Blum önümüzdeki hafta hükume
tin ayanca istenilen umumi maliye 
kanununu meclise tevdi edeceğini. 
vaziyetin bütün çıplaklığı ile anlaşı
lacağını ve müsbet tarzı haller teklü 
eyliyeceğ"ini sövlemistir. 

Grevler büyüyor 
Kabine buhranı ihtimal bugün ber 

taraf edilmiş olduğu halde Fransız 

endüstri aleminde huzursuzluklar 
başgöstermiştir. 

Sitroen fabrikalarında dün başlı
yan grev. Paris civarında bulunan di 
ğer fabrikalara sirayet etmek tehli
kesini göstermektedir. Bu sabah, 
Sentuan'da iki maden fabrikasında 
çalışan 800 amele ile Gnom-e-ron fab 
rikaları müstahdemlerinden 6500 ki
şi grev hareketine iştirak etmişler
dir. 

Pol 8onkurun beyanatı 
Paris, 25 (A.A) - Hariciye Nazırı 

Pol Bonkur bugün mebusan meclisi 
hariciye encümeninde yaptığı beya
natta, Fransanın Çekoslovakyaya 
karşı olan taahhütlerini katiyen az
metmiş bulunduğuna dair geçen gün 
ayan encümeninde verdiği teminatı 
tekrarlamıştır. 

Çek osl ov akyada Yeni 
ve Kuvvetli Mu halef et 

Cephesi Kuruluyor 
Slovak Partisi de Ekalliyetlerle iş 
Birliği Y apmıya Karar Verdi 

Prag, 25 (Hususi) - Çekoslovak- ı da değildir. Parti müstakil kalac8:1t 
yadaki _Alman. e~all~!et~erini ~em~il ve yalnız Haynla~'cılarla tek bır 
eden dört partının dordu de bırleşık cephe teşkil edecektir. 
bir cephe vücude getirmek için biri- Bu yeni vaziyete göre, Alman 
birine katışmış bulunuyorlar. Eski- kovalisyonunun 53 mebusu vardır. 

den bu dört fırkanın her biri diğerin Buna karşı, en kuvvetli Çek partisi 
den ayrı çalışıyo'Jidu. Avusturyanın olan Çek köylüleri partisinin mebus
işgalinden sonra birleşme hareketi ları 44 kişiden ibarettir. 
başlamış ve bugün bu hareket tam;\m J.lovak paTtm 
lanmıştır. Birliğe iltihak ederniyen Bratislava'dan gelen ve Çek ajan-

insanlar mı Hayvani? 

Hayvanlar mı l!'lsani? 
[Yazan: 8. FELEK] 

Ben bundan yirmi sene e'\'Vel bir 
yerde bir ata binmiştim. At sıska bir 
şeydi. Lakin - ürktü mü, ne oldu bil· 
mem • beni kapınca kaçmıya başladı. 
Fakiriniz de pek iyi sü\•ari olmadı -
ğım için attan düşüp helak olmıya ~ 
yun, diye hay'\•anın boynuna sanl· 
dım ve o zaman farkına vardım ki: 
hayvan dursun diye çektiğimi san -
dığım kayış, hay'\•anın dizginleri de
ğil, benim boynumdaki fotoğraf ma• 
kinesinin kayışı imiş. 

O gün bugündür hayYana binme.= 
dim. Bundan sonra da pek kuvvetli 
bir zaruret olmazsa binmek niyetin
de değilim. Çünkü idar~ etmesini bil 
meyince, insan hayvanı idare edecek 
yerde hayv~n insanı idare ediyor. 

Bu mukaddimeden sonra seyrUse.= 
ferin bir nokta üzerine dikkat nazarı· 
nı çekmek istiyorum. fırka, parlamentoda altı mebusu bu- sı tarafından bildirilen haberlere gö

lunan sosyal hıristiyan partisidir. Bu re Slovqk Halle partisi muhtariyet le
f ırka da hükumet kovalisyonundan hinde bir karar vermiş ve Macar, Al
çekilmiş ve hükümete karşı cephe al- man ekalliyetlerile teşriki mesaiyi 
mak üzere Henlayn partisine iltihak kabul ederek mebus Tiso'yu bu teş
etmiştir. riki mesaiyi temine memur etmiştir. 

Ayni zamanda parti, kabinedeki Prag mahafiline göre bu hareket kıy 
mümessili devlet nazırı Zajicek'in is- metsfzdir. Çünkü muhalefetin kuvve
tifasını kararlaştırmış bulunmakta- tini artırmamaktadır. Slovak meb
dır. usların ekseriyeti hükumetle bera

Fakat bu, partinin Haynlayn par- berdir. Ve Başvekil B. Hodzo bunla
tisile tamamile birleşmesi manasın- rın başindadır. 

Bizde sokaklar dar, kaldınmlnr 

tümsekli ve yollarımız eğri büğrü .; 
dür. Bundan dolayı kimseyi tenkit e
decek değilim. Babalarımız bize bu
nu bırakmı . Lakin yollar böyle iken 
bu yollara uymıyacak şeyler yapma 
nın da manası yoktur. 

Meseli, Balıkpazarı, hele Unka ~ 
panı köprüsü vefat edelidenberi ak· 
amları geçilemez bir hal aldı. Eğer 

iki taraflı dükkanlar olmasa insanın. 

YUNANiSTAN: 

Elen istiklali 
Yıldönümü 
Kutlandı 

Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Elen istiklalinin yıldönü
mü bugün bütün Yunanistanda pek 
parlak bir surette kutlanmıştır. 

Atinada, kralın, başvekilin, hüku
met azalarının. koı:diolomatirtln ve 
uutun yuksek devlet memurlarının 
iştirakile bir ruhani ayin yapılmıştır 

Bunu bir askeri geçit resmi takip et
miştir. Ayrıca milli gençlik teşkilatı
na bağlı 25 bin genç kız ve erkek de 
bu geçit resmine iştirak etmişlerdir. 

Bu tezahürler, milli hükumetin 
her sahada aldığı parlak neticeleri 
bariz surette ortaya koymuştur. 

Atina şehrinin misafiri bulunan 
Yugoslav Universitesi talebeleri de 
bütün tezahürlere iştirak etmiş ve 
çok alkışlanmıştır. 

Ruhani ayine ve askeri geçit res
mine, kordiplomatik refakatinde Pi
rede bulunan yabancı harp gemileri 
kumandanları da iştirak etmişlerdir. 

AMERiKA: 

Kumpanyalar için 

Tazminat isteniyor 
Vaşington, 25 (A.A.) - Salahiyet

tar mahafil, Amerika hükumetinin 
Meksika hükümeti tarafından is
timlak edilmiş olan petrol kumpan
yalarına nısfet dairesinde tazminat 
verildiği takdirde protestoda bulun
mıyacağını teyit ediyorlar. 

Meksikanın iktisadi ve mali vazi
yetine işaret eden Amerikan makam
ları, Meksikanın zarar ve ziyanları 
tediye kabiliyetinden endişe etmek
te ve evvelce istimliik edilmiş olan 
arazi bedelinin bugün kıymeti pek 
düüşkün olan birtakım esham ile c;. 
denmiş olduğunu hatırlatmakta ve 
bunun Amerikan kumpanyaları için 
bir ihtar teşkil etmesi lazım geldiği
ni ilave etmektedirler. 

FiLiSTiN: 

Yeni Bir Çarpıım~ 

YUGOSLAVYA: 

Ayan Meclisi, 
Harici siyaseti 
Tasvip Etti 

Belgrad, 25 (A.A.) - Avala ajan
sı tebliğ ediyor: 

Başvekil B. Stoyadinoviç, dün 
ayan meclisinde evvelce mebusan 
meclisinde kullanmış olduğu ayni i
fade ile hükumetin harici siyasetini 
ızaıı ve teşrih etmiştir. 

Ayan meclisi, mebusan meclisinin 
yaptığı gibi, uzun allcışlarla hüku
metin harici siyasetini tasvip etmiş
tir. 

Hükumet reisinin kürsüye çıka
rak beyanatta bulunması büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Gerek meclis 
sıraları, gerek diplomatlar ve gazete
ciler tribünleri dolu idi. 

Yugoslavya • ltalya 
Belgrad, 25 (Hususi) - Belgrad 

gazeteleri Italya - Yugoslavya anlaş
masının yıldönümü münasebetile an 
laşma lehinde makaleler yazmakt:ı ve 
Italya matbuatı da ayni şekilde ha
reket etmektedir. 

LITVANYA: 

Kabine istifa Etti, 

Yeniden Kuruldu 
Londra, 25 (Hususi) - Litvanya 

hükumet merkezi Kaunas'dan alınan 
en son haberlere göre, Polonya tara-

fından verilen ültimatomu kabul e
den kabine tamamile çekilmişse de 
yeni kabine eski azalardan teşekkül 
etmiş ve vazüesine başlamıştır. Fa
kat yeni kabine de muvakkat mahi
yettedir. 

Paristen haber verildiğine göre, 
Polonya sefiri bazı Fransız gazetele
rinin Polonya - Litvanya hadisesi 
hakkında yaptıklıırı tefsirleri Fran-

sız hariciye nezareti nezdinde pro
testo etmiştir. 

Varşova, 25 (A.A) - Litvanya ka

binesinde yapılan değişiklik Varşo

vada ihtirazlı olmakla beraber mem

nuniyetle karşılanmıştır. Yeni kabi-

ne azasının da Polonya ile normal 
münasebatının yeniden tesisini ka

bul etmiş olan partiye mensup olma

• üstüste, yanyana gelen otomobil, kam 
yon ve arabaların altından kurtul .: 
masına hemen hemen imkan yok gi
bi. Bu arada en hiiyük tehlike yük ~ 
rahalanndan geliyor. Çünkü bu n.rn• 
baların sahipleri - dolu olsun, boş o~ 
sun - hayvanları arabanın üzerinden. 
terhiyelerle idareye kalkıyor. Kala -
balık yerlerde ani surette zuhur eden 
engelleri görüp, terbiyeleri çekerek 
arabayı durdurmak, mii kül ve çok 
defa tehlikeli oluyor .. 

Onun için hiç değilse kalabalık 
yerlerde araba \'e hayvanların mutla
ka fCdeğe alınarak scvkedilmesi hak 
\uuda ~c~ rüselerce bir k rar eritir
se görünür kazalardan birinin önüne 
geçilmiş olacaktır. Böylece bil yük 
arabalarını hayvanların değil insan
ların idare etmesi temin edilecektir. 

:::s 

lspanyn Harbi 
(Başı 1 incide) 1 

ko tayyaresile de muharebeye tutu~ 
mak mecburiyetinde kalmıştır. Bu 
f aikiyet, hükumetçilerin aleyhine ne
ticelenmiş ve altı cümhuriyet tayya
resi düşmüştür. 

Asi kaynaklan da ayni haberleri 
aşağı yukarı, ufak farklarla teyit e
diyorlar. 

Diğer taraftan Saragossadan Roy
ter ajansı muhabirinin verdiği bir 
habere göre, Franko kuvvetleri git
tikçe artan bir süratle Katalonya hu· 
duduna doğru ilerilemektedirler. 

Bu mıntaka cümhuriyctçiler ta.: 
rafından kuvvetle tahkim edilmiş bu
lunmaktadır. 

'Ademi Müdahale tekrar 

çalışmalarına baılıyor 
' Havas ajansı muhabirinin Londra 

dan verdiği bir habere göre, ademi 
müdahale komitesi, Ispanyadaki ec
nebi gönüllülerin geri alınması hu· 
susundaki çalışmalarına ynkında tek 
rar başlıyacaktır. 

Ingiliz mahfelleri, iyi bir netice 
alınabileceğinden emin değildirler. 

Bununla beraber, müzakerelerin tek 
rar başlamasına ehemmiyet verili
yor. 

Çünkü, gizli gizli yapılan bu yar~ 
dımların açıkça yapılması takdirin
de A vrupada doğabilecek netice ve 
gerginliklerden korkulmaktadır. Mü 
zakerelerin bu neticenin önüne ge
çebileceği kanaati vardır. 

Ingiltere hükltmeti Frankoya bir 
nota göndererek Endimiyon'un tahri
bi hakkında yapılan tahkikat netice
sinde Frankist makamlarını hôdise-
den mesul addettiğini ve bu husuc;ta Kudüs, 25 (Hususi) _ Bugu" n A- sı dolayısiyle Polonya hükumeti yeni 
tazminat istemek hakkını muhafaza 

raplarla vukubulan bir müsademede kabineye karşı hattı hareketini kati- eylediğini bildirmiştir. 
bir Ingiliz askeri maktül düşmüş ve yen değiştirmiyecektir. 

biri de yaralanmıştır. Mısır ile Filis-

tin arasında işliyen demiryolu hattı 
nı tahrip için konan bir bomba infi
lak etmiş ve Mısırdan gelen bir tren, 

güçlükle büyük bir kazadan kurtul
muştur. 

Mut Yolunda Bir Kaza 
Silifke, (TAN) - Mut yolunda bir 

kamyon, 17 yolcusu ile beraber ır

mağa uçmuştur. Yolcuların hepsi, 
kurtarılmışlardır. 

Franaadan yardım 
Paris. 25 (A.A) - Lö Tan gazctcsı

nin yazdığına göre Fransa hukünıcti 
İspanya i lerine resmen karışmayı es 
kiden olduğu gibi rcddetmekl~ bcrn
bcr hususi teşekküllerin Barse lona 
yardım etmesine mani olmıvacaktır. 



• 

4 

~· ... ' - 1-.ı.'ı '•ı ·ı ··. . ; ' ' • • • 

M .P .:hke.melerde· 
\ . . ·~ . . : ' 

Mahkemeden Kaçan· 
Suçlunun Biri Bulundu 

Müddeiumumilik Hastahaneden 
Zorla Alınması için Emir Verdi 

Firuzağa mahallesinde 20 numara- başlamış ve nihayet dün Ahmet Ri
lı evde oturan Bayan Şerüe Kame- fatı Bakırköy akıl hastanesinde bul
rin hile ve desise ile elli bin liralık muştur. Polis hastaneden suçluyu is
apartımanını üstüne geçiren ve ken- temiş, nöbetçi doktoru polise: 
disine Halit Paşanın mahtumu süsü- - Suçl,u, buraya doktor raporu ile 
nü veren Konyalı Ahmet Rüat, iki yatmıştır. Kendisinde asabi hastalık 
gün evvel Asliye Birinci Ceza Mah- vardır. Verilemez, cevabını vermlş

kemesinde duruşması yapılırken, tir. Bunun üzerine dün saat 18 de em 
mahkemenin bir ara kararı verme fa niyet ikinci şube müdürlüğü müdde
sılasından istifade ederek kaçmıştı. iumumiliğe vaziyeti anlatmış ve ya
Mahkemc, bu kaçak hakkında tevkif pılacak muameleyi sormuştur: Nö

TAN 

HALKEVINDE ı 

Güzel Sesliler 
inkişaf 
Ettirilecek 
Beyoğlu Halkevinin bu seneki fa

aliyet programına soktuğu ses mü
sabakasına devam ediliyor. 

Musiki ve sanat heveslilerinin 
istidatlarını inkişaf ettirmek gayesi
le tertip edilen bu müsabakalar hak 
kında, kendisile görüşen bir muhar
ririmize Ev başkanı Ekrem Tur şun
ları söylemiştir: 

- Evimize müracaat eden yüzü 
mütecaviz güzel sesli hevesli arasın
dan muhtelif toplantılarda elemeler 
yapmak suretile yirmi bir kişi seçtik. 

, SAKARYA SiNEMASI ' 
Bu Pazartesi akta.nnndan itibaren: Methur Franaız rejisörü 

MARCEL HERBIER'nin büyük ve emsalaiz eaeri 

NAMUS LEKESİ 
filmini takdim edecektir. Ba, rollerde: 

VIÇTOR FRANCEN, LiSE DELAMARE 
SESSUE HAYAKAWA ve LOUIS JOUVET 

Biletler evvelden alınabilir. Telefon: 41340 
................ ııiıım ........................ . 

Bu akşam ve yannki Pazar gündüz gece 
Dünyanın en güzel sesli san' at karı -

LOTE $ÖNE 
Şehir Tiyatroau ıan'atkarlarile beraber 

''YARASA,, operetini oynıyacaktır. 
Biletler timdiden tiyatro gi,elerinde satılmaktadır. 

Sinenıacıhğın, Filmciliğin 

26 - 3 - 938 

İstanbul radyosu: 
Öille neırlyatı: 
Saat 12,30 Plflkla Türk musikisi 12,5~.ı 

vadis 13,05 Pllkln Türk musikisi 13,30 ıu. 
telif plı\k neşriyatı 14 SON. 

Akpm nqrlyatı: 
Saat 18,30 Emln!SnU Halkevl göıterlt ~ 

lu tarafından bir temsil. 19,16 Konfer• 
Ünlverılte nAmınn Doçent Nusret (Zarı'. 
nedir) 19,15 Borlft t?aberlerl 20 Sadi Ho 
ve arkndnıları tarafından Türk muılklsl 
halk ıarkıları 20,30 Hava raporu 20,33 
mer Rıza tarafından arapça söylev 20 
Semahat Özdenaes ve arkadaıları tarafır 
dan TUrk mualklal ve halk ıarkıları ( 
ayarı) 21,15 Klblk TUrk musikisi: Nuri 
111 ve arkadaıları tarafından 21,50 Orke 
1 - Verdi: Travyata Fantezi 2 - Tll: 6 
vlt ajlpılyen 8 - Lopez: Gallto paaode 
4 - Pusln: idil çlgan. 22,45 Ajana hober 
rl 23 PIAkla ıololar, Opera ve operet pa 
ları 23,20 Son haberler ve ertesi günün P 
ramı 23,30 SON. 

Ankara Radyosu: 

, kararı vermiş ve, tevkil müzekkeresi 

polise gönderilmişti. Polis, daha ev

velce bir pasaport alan Ahmet Rifa-

betçi müddeiumumisi, firari Ahmet 
Rifatın zor kullanılarak hastaneden 
alınması için emir vermiştir. Müddei 
umumilik, vaziyeti hastane nöbetçi 
doktoruna da bildirmiştir. 

Bunlar üç kategoriye ayrılmışlar
dır. Birincisi yalnız sesinin güzelliği 
itibarile göze çarpanlar, ikincisi se
sinin güzclliğile beraber beynelmi
lel musiki tekniğine elverişli olan
lar, üçüncü kategori ise yine sesinin 
güzelliğile birlikt~ halk türkülerini 
orijinalitesini muhafaza etmek sure
tile okuyabilenlerdir. 

Şubeye Davet 
Emlnl!nU Askerlik ıubealnden: 
8ultanahmet Kapıajiaaı fenerll ıokak nu 

mara 33 te yedek ölçme yarıübay Saffet 
oOlu 328 Saim Arasın, (46499) ile Sultanah 
met Akbıyık mahallesinden, ClhanoOulla· 
rından; piyade ıObay M. Cemil oO. 326 Re. 
ıadın (45689) Emln!SnU yerli aakerllk ıube 
ılne gelmeleri. 

HARIKASI 
Öitle neırlyatı: 
Saat 12,SO M uhtellf pllk neırlyatı 1~ 

PIAk Türk muılktıl ve halk Garkıları 14 
Dahili ve harlcf haberler 
Akıam neorlyatı: 

tın hudut haricine çıkmaması için 
lazım gelen tedbirleri almakla bera
ber İstanbul içinde de araştırmalara 

YARALAMA: 

Zina Suçluları 
Dün Akşam 
Tevkif Edildi 
Evvelki gün Fatihte geçen yarala-

Polis, bugün Ahmet Rüati müdde
iumumiliğe teslim edecektir. 

MÜDDEİUl\ruMİLİKTE: 

Yeniden Bir 
Yolsuzluk ihbarı 
Yapıldı 
Müddeiumumilik ve Sultanahmet 

ına hadisesinin tahkikatı adliyeye in Sulh Birinci Ceza Hakimliği, birçok 

tikal etmiştir. suüstimallerinden dolayı Adliye Ve-

Dün akşam geç vakit, Nimet Ak- klileti tarafından lağvedilen İstanbul 

yıldızla suç ortağı, Salim oğlu Mu- ikinci noterliği hakkındaki tahkika
zaffer yaralama aleti "..'1"'n bıçakla tına devam ediyorlar. Şimdiye kadar 

beraber müddeiumumiliğe teslim e- müstamel pul yapıştırılan vesikala

dilmiştir. Bunlardan Muzaffer, hem nn sayısı beş yüzü aşmıştır. Birinci 

yaralamaktan, hem de zinadan suç- Sulh hakimi Reşit, tetkik hakimi sı

ludur. Nimet Akyıldız ise, yalnız zi- fatiyle, dün ehlihibre tayin ettiği dör 
nn suçuyla adliyeye verilmiştir. düncü noter başkatibi Fuatla bera-

Zina dosyası meşhut suçlar müd- her noterliğe giderek yeni bir suiisti
dt!Iumumlsi B. Reşat Sakarya, yarala mal iddiasını tetkik etmiştir. İhbar 
ma dosyası da nobctçı muaat!ıumu- .. .ıu.ı\!>1··- ı:ı"'·-· u..:.-..L -"'- ,.. ,... 

misi B. Orhana verilmiştir. Mevlfı- sandan pullu imzalı boş resmi bir ka
dun 19 gün sonra tekrar muayene e- ğıt alınmış, sonra da üstüne yedi bin 
dileceği hakkında bir de doktor ra- liralık bir senet yazılmıştır. 
poru vardır. EhlihiOre, dün, raporunu verdiği 

Birinci kategotiye 17 kişi dahil
dir. Ikinciye bir, üçüncüye üç kişi 
dahildir. 

Garp musiki kategorisine girenler 
jüri heyeti karşısında kendileri tara
fından seçilen parçaları okuyacaklar 
halk şarkılarını ise jüri heyeti seç&
cektir. Jüri heyeti azalığına seçilmiş 
olan Dürri genç heveslileri çahştırt
maktadır. Müsabaka sırasında da 
kendilerine Akompanye edecektir. 

Nisanın sonuna doğru bir musiki 
gecesi şeklinde yapılacak olan son 
müsabakada, jüri heyetile birlikte 
sanatkarlar, gazeteciler ve davetliler 
hazır bulunacaktır. 

Müsabakada kazananların bir kıs
mı evimize ve Konservatuvarda ye
tiştirilmek suretile taşıdıkları istida
dın inkişafına yardım edilecektir. Bu 
gençler Halkevlerinin kendilerine 
gösterdiği altıkayı şükranla karşıla
mışlar ve bütün güçlerile çalışacakla
rını vadetmişlerdir. 

Kat'i alaka 
Karaağaç mezbahasında toptancı 

kasaplardan lliiseyin Avni Çeviköz 
ve Mehmet Kamil Peker şirketinde 

çalı~an katip Ademin vazifesine 25 -
Mart - 938 tarihinde nihayet veril
miş oldufundan alakadar müşterile
rimizin nazan dikkatlerini celbede
riz. 

Hüseyin Avni Çeviköz ve Mehmet 
Kômil Peker Şirketi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Türl< musikili şaheser 

OPERET KISMI 

Bu akaşam Lote Şönnin ;~U 1 !~· 
iştirakile YARASA büyük ~ı 

Operet 3 perde ı 

Saat 20,30 da iRi 

Bugün Türk sinemasında 2 büyük film birden ••••••••••••1ııı.. 

' Ask icin Ya~1vnr 
Baş rolde: VlCTOR ~xıq~E'N 

Paris Üniversitesinde büyük bir profesör ile genç 
bir kız asistanın aşk macerası 

Gençlik - Güzellik fevkalade büyük filin. 
Seanslar: 2,30 - 6 - 9,15 • 

• 
A • ı~tikl~J J;" ~c1~1 1~ı-İ 

lstıbdacla 'Karşı fsyan eden Dir mfıJetın lstııuaı • mücadelesi. Heyecanlı, meraklı büyük film 
(Fransızca) 

Baş rolde: WİLLY BİRGEL, URSULA GRABLEY 
T Seanslar: 1 - 4,15 - 9 da 

Saat 18,30 Pllll< neorlyatı 18,40 Çocu1<I• 
Karagllz (KOçOk All) 19,15 Türk musl~ 
ve halk §ıırkıları (Servet Adnan ve arkıt 
lar) 20 Saat ayarı ve arapça negrlyat 20 
TOrk mualklal ve halk prkıları 21 Hul< 
konuıma: 21,15 StOdyo salon orkest 
1 - Yochltomo: Japanlsche Sulte 2 - li 
lnz Link: Pfankuhena Geburtatag 3 - S 
bek: Serenade hallen 4 - Joıef Lan~ 
Hofball·Tanze 5 - Slade: Ole Llebeıb'= 
chııft 22 Ajanı haberleri 22, 15 Yarınki P 
ram. 

HAFİF KONSERLER 
10 Berlln klsn dalgası: Hafif mı; 

siki (8,15 devamı), 10,15 Berlln kJl 
dalgası: Küçük musiki konseri, 12 Be> 
Un kısa dalgası: Korışık musiki, 13 Bel" 
Un kısa dalgası hııfif musiki 14,15 de'-':ll 
25 BUkreş: Romen musikisi, 17,15 Vlll 
şova: Karışık konser, 17,45 Berlin ~ 
sa dalgası: Halk konseri (18,50 devi 
mı) 18,05 Bükrcş: Askeri baJtdo, l 
15 Varsova: Leh musikisi plAklan, 19.· 
Peşte: Çigan orkestrası, 21 Lllypzfg: r: 
şcll program, 22,10 Belgrat Büyük ra 
yo orkestrası, 22,35 Viyana: Keman 
orkestra, 22,45 Bükreş: Aksam konseı 
23 Var;ıova: Hnlk musikisi, 

OPERALAR, OPERETLER 
12,15 Roma kısa dalgası: Opera 1'1'1~ 

sikisl, 14,45 keza), 13,10 Bilkreş: J/ 
har'ın eserlerinden plı\klar, 2n ~· ..ı 
te: Lclinr'ın "Zignnerlleb .ınan ta· 
»•-LıA-- m--ı--. ;T'~ ~I &l&U. _ ..... 6 _.. 

ODA MUSİKİSİ · tesisat.:ı-
17,15 Roma kısa dalgası: .., 

kisi konseri, 

RESİTALlJER 

Meşhut suçlar müddeiumumisi, için müddeiumumilik birinci tetkik 
tahkikatını yaptıktan sonra suçlu- bürosu ikinci noter hakkında yeni' 
lan nöbetçi asliye ceza mahkemesi- bir dava daha açmıştır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1111!! 
ne vermiş. Ve her ikisi hakkında da BUGÜN mevsimin en NEFiS • ŞAHANE ve GÜZEL FiLMi 

9,30 Berlln kısa dalgası: Aşk şar~ 
n, 13,15 Roma kısa dalgası: Halit P~ 
lan, 14,15 Bertin kısa dalgası: Aşk ' 
kılan, 19,05 Bclgrat: Halle şarkıları, S 
10 LAypzig: Güzel İtalyan musikisi, 
20 Bükrcş: Halle şnrkılan, 23,15 R~ 
Bari: Şnrkı resitali. 23,35 Viyana: VJ1'1 
na şnrkılnrı. 

DANS MUSİKİSİ ~ 

tevkif Kararı almıştır. Yaralama da- ERTUGRUL SADI 
vasına, adi hükümlere göre, devam TEK TIYATROSU M ELEK ve s ARA y sinemalarmda sızı bekliyor 
edilecektir. Beyoğlu - Kadıköy - Süreyyada 

AKTOR KIN M A R T A E G G E R T H 
FRlTZ VAN DONGEN - PAUL HöRBIGER - THEO LlNGEN - LUCIE ENGLICH 

Bir Yaralama Suçlusu 
Kunduracı Ahmetle arkadaşı Mus-

16,BO: Berlln kısa dalgası, 21,15: J3V'J 
reş, 21,30 Berlln kısa dıılgası, 23,05 l"ı 
te. 

cnfa, dün Kazlıçeşmedc on beş :mruş mumiliğine verilmiştir. Sultanahmet 
yüzünden kavga etmişlerdir. Musta- Sulh Birinci Ceza mahkemesi dün 
fa elindeki kalıpla Ahmed.in başını davaya bakmış, Mustafayı 3 gün ha
ynrmış, işe polis müdahale ederek pis ve 26 lira para cezasına mahkUın 
Mustafa, Meşhut Suçlar Müddeiu- etmiştir. 

Sarı ZaI • •bı ık MUHTELİF 
19,06 Roma kısa dalgası: Arapça t'JI 

slkill program, 20,36 Bari: Türkçe ı:) 
bcrlcr ve Türk musikisi, 21,15 Bari: ~ı 

Aralarında bir de büyücek, batın sayılır bir adam 
vardı; yakışıklıca, orta yaşlı, hiç ağzını açmaz, göz
lerini yarı kısarak bir İngiliz lordu gibi piposunu 
parmaklarının arasına sıkıştırır ve daima gülümser 
bir adam ... Sandım ki o da benim gibi bu gürültülü 
insanlardan hoşlanmıyor ... Onun da bu liıübali ko
nuşmalardan canı sıkılıyor ... Öyle yarı alay eder bir 
tavrı var ... 

İngiliz lorduna benziyen kuru, mağrur adamın 
yusyuvarlak, kapkara, şen, kahkahalı bir eşi var; 
kocasının kendisiyle hiç alakadar olmadığı söyleni
yor; kadın da bu yalnızlığını gidermek, belki biraz 
da kocasını kıskandırmak için müsait bulduğu er
keklere sırnaşıp duruyor; onlardan kompleman bek
liyor ve bu isteğini apaçık, budalaca gösteriyor; en 
büyük saldırışı da Hasana yapıyor; çünkü zenginli
ğine ve kadınlara düşkünlüğüne dair olan şöhretin
den dolayı önce ona baş vurmak lazım!... -

Sofrada birkaç kadın daha var, liıkin hepsinden 
çok İngiliz lorduna benziyen mağrur, pipolu ada
mın kansı ortalığı şamataya, kahkahaya boğuyor; 

şuradan buradan görüşürken hep Hasan'ı methedi
yor; ona salondaki eşyanın güzelliğinden, sofradaki 
yemeklerden, giyinişinden, kravatından bah
sederek nekadar zevk sahibi olduğunu söylüyor. 
Mutfağa girerek yemekleri, mezeleri de hazırlıyan, 
sofrayı dn kuran, süsleyip çiçekliyen hep Hasanmış 

gibi: 
- Bu ne zevk, ne anlayış, efendim, diyor; şu me

zelere, şu çiçeklerin konuluşuna, şu örtülere bakın; 
bu, sofra değil, çiçek bahçesi. 

Ve Hasan'a bakarak devam ediyor: 
- Fabrika beyi; salon beyi; sofra be i; bu aaam 

hepsinde, her şeyde mükemmel, canım!.. 
Diye sarho , bayağı bir tonla komplemanlar savu

rurken hepimizi de güldürüyor. 
Bir zamandonberi ağırlaşnn; Fahir ağabeyin ki

barlıemı taklit etmive kalkan Hasan. bu iltifatlara 

.. -------••• Burün aaat 1 de talebe matineai vardır. 
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teşekkür ettikten sonra bunları kendisinin değil, be
nim hazırladığımı söyledi. 

Araya kanşamadığım için susmaktan başka yapa
cak bir şeyim olmıyan ben, masanın bir ucunda unu· 
tulmuş gibiydim; daha doğrusu ben etrafımı unut -
muş, kendi alemime dalmıştım. Arasıra gözlerim kar 
şımda, masanın öbür başında sessizce gülümsiyerek 
piposunu içen adama gidiyordu; ona acıyordum, bu 
cırlak, teklifsiz kadınla nasıl yaşıyor, diye ... 

Ortaya bir fikir atıldı: 
"Herkes bir hikaye söylesin!,, dediler. 

Herkes yarı sarhoş bir ağızla birşeyler anlattı; ben 
den ve karşımda oturan pipolu adamdan başka .. 

Bu hikayeler ipi sapı olmıyan, küçük bir esprisi 
bile bulunmıyan, kaba saba, açık saçık şeylerdi; ka
dınlar başlarını arkaya atarak, ağızlarını boğazlarına 
kadar açıp otuz iki dişlerini göstererek gülüyorlar; 
bu açık saçık hikayeleri yüzleri kızarmadan dinli -
yorlardı; hatta bazı yerlerini söylemiyerek geç
mek istiyen erkeklere: 

- A, söyleyin, canım, Avrupada her kadın böyle 
hikayeleri dinler; ne var, eğleniyoruz, diye söyleme
leri için onlara ısrar ediyorlardı. 

Ah, şu yarım yamalak görülilp anlaşılmış, yahut 
anlaşılamamış Avrupanın bizim başımıza açtığı 
dertler!., 

Benden de bir şey söylememi istediler; onlara alay 
lı bir gülüşle karşılık verdim. Mutlaka, aklı bir şeye 
ermiyor; ağzını açacak hali yok, demişlerdir ... 

Hasan biraz kızdı; ne olur bir şey söyleyiversen ..• 
Tenezzül etmiyorsun; sana da nereden insan yarata
lım, diye kendi kendine söylendi.. 

Ya! .. Hasan, kendisi gibi benim de bu karışık in
sanlarla birlikte eğlenmemi istiyordu, öyle mi? Ona 
bir şey söylemedim, amma, kafamın içinden bir şey
ler geçti; dur, dedim, ben sana gösteririm. 

Şimdi herkes beni bırakıp İngiliz lorduna yalva -
rıyordu; bir şey söylesin, ağzını açsın, bir hikaye 
anlatsın, diye ... 

İngiliz lordu, bin naz içinde, piposunu önündeki 
billur tablaya bıraktı, başını şöyle bir arkaya attı, 

kısık gözlerini biraz daha büzdü; sonra düzeldi; ben 
merakla bekliyordum! Acaba ne söyliyecek; bu ağ
zını açmıyan, kibar adam nasıl fevkalade bir şey an
latacak, diye ... 

Başladı ... 
Aman Allahım, ağzını açmıyanlan sakın söylet -

meyin; pişman olursunuz; o ne ses; o ne hikaye! .. 
Söylediği bir Arap bacı hikayesiydi; sofrada söyle

nen ve benim yüzümü kızartan bütün hikfıycleri bas 
tırmıştı.. Gözlerimi ağzımı açarak, aptallaşmış bir 
halde1 hikayesini tamamlıyarak etrafı güldüren ada-

en haberler, Elen musikisi. 

'Dın yüzüne bakakaldım. Bu muydu, bayağı karl~ 
var, diye kendisine acıdığım adam. Bunlar mı bsıJ 
da benim evimde dolaşan insanlar ... 

' Herkes sarhoştu; hikayeler, şakalar biribirile yatl• 
ediyordu; sofra intizamını büsbütün kaybetmişti; Jti' 
mi kalkıyor, kimi oturuyor; kfıh şarkı, kah dans. N 
raya karışmıyorum, diye Hasan bana yine soğuk sO' 
~ bakıyordu .. Ben zaten daha on dakika evvel J;B' 
lama koyduğum muzipliği unutmamıştım. !çimdc1' 
ona: 

- Pekala, dedim, ben şimdi senin istediğin kn~ 
olacağım. Bu, o kadar güç bir şey değil; benimse111C' 
diğim rolleri de yapabilecek kadar zekiyim ... 

Bir aralık yine kendini unutarak deli gibi içıtlf 
ve vaktile Rnfie'ye filan yaptığı gibi, kadınlarla lJııı 
orta teklifsizce eğlennıiye başladı ..• 

O zamana kadar bir iki kadeh içmiştim; başladııt 
ben de hepsi gibi, Hasan gibi içmiye... Aralarırı0 
adını bile iyi öğrenmediğim, güzelce bir genç var0

1 

onunla üstüste birkaç defa danscttim; sonra mas:ı~ 
oturarak ona o zamana kadar işitmediği şeyler aııl' 
tım; adamcağız karşımda inceldikçe inceldi; eliJlde 
geldiği kadar benimle meşgul olmıya, diller dökJJli) 
başladı ... Mükemmel, rol tamam! 

Yine dansettik; oynarken kahkahalarla gülüşt~ 
herkesin arasından kendisini seç.ip te meşgul olıX11 

çocukcağızın hoşuna gitti; ağzı kulaklarına varJf0 

du ... Hemen ümide düştü, bir gün bir yerde çay iÇ 
mizi; bir baloya gidersem kendisine haber verlllcl11 
rica etti ... Ne zaman evde bulunabileceğimi sot0 

hepsine kahkahalarla cevap verdim. 

Gözlerinı Hasana ilişti; bir yandan kadınlarla "°(. 
gul olurken bir yandan da beni göz hapsine alıyorO 
Bir aralık yanıma geldi; elimden kadehi alınalt isie 
di: 

1 

- Bırak, dedim, ne hakkın var bana kanşnıt19 ' ~ rnevarııı vıı 
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TAN 
Gündelik Gazete 
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T AN' ı n hedefi: Haberde, fikirde, her• 
.. yde temiz, dUrUst. •mimi olmak. 
karlln guet•I olmıya çalıımaktır. 

--o-
ABONE BEDELİ 

Türkiye F.cnebl 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
'50 Kr, 8 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, l Ay 300 Kr, 
Mnıetıeraram posta ittihadına dahil ol
nuyan memleketler için 30, 16, Si, 3,5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres detis
tlrmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul llAvest llzımdır. 

1 GONON MESELELER! 1 

Almanya 
Balkanlara iniyor 

[Yazan: M. ZEKERIYAl 
Almanyamn eski Maliye Nuın ve 

lteqbuk mtldürti doktor Şaht, Viya· 
nada bonada irat ettiii bir nutukta 
~yor ki: 

"A vıuturyanın itcalile Almanya • 
ana prka doğru yolu açılmıştır. Bu 
Jolun ileride kapanmasına bir daha 
.. usaade etnıiyecelis-

"AVW1turyanm bir •ulfesl vardır. 
O da Alman lrillttlrilnft, Alman şeref 
.. nlmuıı Almanya haricine, bilhassa 
Anapanın cenubiprldsine götftr· 

inektir,, 

* Bitler diyor ki: 
"İlk vazifem bflttln Almanlan bir 

araya toplamak, ikinci vazifem onla· 
ra baklan oluı saba71 temin etmek • 
tir. 

Bu uba nerededir! Şilphesb nü • 
fuau uten kesif oluı Fransa ve ltal
)ada deiil, şarkta, billıuaa Busyada· 
dar. Onun için bls nuyonal • toSyalist 
ler gözlerimizi garpten çevirip cenu
lta ve prka teveccillı ecliyoruz.,, 

• Bu iki nutuktan tonra dün ajans 
tarafından verilen f11 haberi okuyu
Duz: 
"Mareıal Goerins tayyare ile A vus 

Ji- cttml§tlr. Buradan Belgrada 

yanın A vustııryaya tayin et 
~k koıiılıiıeri ıt.;lu, Sofya ve 

• eşi ziyaret edecektir. 
"Hariciye Nazın Fon Bibentrop ta 

\'arşova, Ankara, Sofya ve Atinaya 
lidecektir .,, 
Yukarıda bahaedilen beyanat bu 

telpafın tifresini açmıya kili ıeldiji 
~ fazla balıata lilzum ıönnüyo • 
l'llnı. 

Y alnu, f1l kadarım ipret etmek 
laterim ki, Almanya senelerdenberi 
Orta Avrupa ve Balkanlarda iktisadi 
'-aliyetlerle alyul hareketler için u
-.ı. lumrlamqtır. Şimdi ba semini la 
tlamar etmek tlzere harekete geçmek 
laeredlr. Almanyanm maksadı Orta, 
Anupada, Tuna boyundan Balkan
larda siyasete bildm olmaktır. 

* Silahlanma Masrafı 
Mllletler Cemiyetinin topladıtı ra

llanııar. söre 937 yılı içinde aiWılan 
~ için aarfedilea para vatandatla· 
ta fa ıuretle ve ıu aiapetlertle )'tik -
'-bn.ıttedir. 

Her Alman 40 Lira 
Her İtalyan 45 Lira 
Her Japon 45 Lira 
Her Franaız 47 Lira· 
Her Ameirkah 50 Lira 
Her Rus 150 Lira 
Her İngiliz 170 Lira 

Bu rakamlarda la,Utere ve Rmya
-... diler memleketlere nispetle si -
~ için fazla para aarfetmeal· 
_._ aebebl, bu iki devletin ıeçen ae
~birdenbire ıllihlanmıya ve hUU'· 
-....UJa fazla mevki ve ehemmiyet 
!:-eleridir. 

Süvari Zabltlerlnab 
Avrupaya Gidiyor 

.\vrupada yapılacak beynelmilel at 
lı ll'ıtlsabakalara iştirak edecek bini
~ nisanın 5 inde febrimlzden 
~et edeceklerdir. Bu sene 8 su
~~· 16 at iştirak etmektedir. Su • 
~laıımız VarfOva, Paris, Nis ve Sya gideceklerdir. Bu beynel
~ı müsabakalarda yapılacak mü -
--~ hepsi, evveli Harbiyede 
~i ocağı meydanında bir defa hal 
~ ıastertlecektir. Bu müsabakalar 
._ •11n 27 sinde ·yapılacaktır. Ayn-

Bayanlann da iftirak edeceği mü
~lar, ve bahsi müşterekler ter
~ edllmistir. 

T~Jt 

Zavalh Tahlri, dün, gözyaıları isinde toprja vercllli. la11• K•nma Reisi Hakliı Ta~ıli Us., 
söylediği hitabede, duyula• teess&ril kuvvetle ifade etti ve ınetecllltln Is varhgını da 

ortaya koydu. Bu hitabeyi, aynen aıaiıdakl satırlarda l»ulacallıınız : 

• • • • • • 

1 

Ölünün KarflSlllcla 

Gösterdiğimiz 2 ~. 3 ~ 1r 

• 
~ • • Yavaf, huşu ve hürmet ~yan ad?1' 
'W" larla TAN matbaumm ontlne getir• 

dik. Yolu boydan boya kaplıyan ka· 

ne mensup bir iman kalabalığı. Tahl• 
rin tabutunu matbaa kapısuun önün
de omuzlardan indirdiler. Tabirin be~ 
gün nep ile tlrdiği bu kapının önün
de hep durduk. İmam duasmı oku • 
yor, cemaate, hekkınm. belli ettinia 
mi? Diye 10ruyor. 

Taklr, yan arkadatlarile helillat
mıya, vedalapnıya ıelmit

Göılerimln önünde Tahir canlanı
yor, kapıdan giriyor, matbaanın h• 
odasını o neşeli tavrile dolapyor, be
nim masamın önllnde ellllyor: 

- Yazma hUD' mı, Sabiha ~ 
mm! 

Son akşam, ton duydulmn elmle
sl bu idi. Bu sesi bili duyuyorum. 
Tabutun içinde yatanın cansıs oldu-: 
tuna inanamıyorum. 
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Kaybettiğimiz Arkadaş 

T ahir'in cenazesi, hazin 
Merasimle kaldırıldı 

Son otomobil kazası kurbanı, de
ğerli arkadaşımız ve yazı fşleri mü
dürümüz Tahir Şükrünün cenazesi 
dün gözyaşları arasında kaldırıldı. 

Tahir'in bütün matbuat arkadaşları, 
kendisini sevenler, tanıyanlar bu ha
zin son teşyi vazifesini gcirmeğe koş
muşlardı. 

Gülhane parkı Alay köşkü karşı
sındaki Morg müessesesi önünde sa
at on bire doğru arkadaşlar toplar.
mağa başlamıştı. Gönderilen çelenk
ler birer birer geldi. Tahir'in cena
ı:esine 12 çelenk gönderilmişti. Bun
lar Istanbul Basın Kurumu, Tan, 

BAŞMAKALEDEN MABAT 

lngilterenin 
Son Sozu 

İngilterenilı Siyaseti 
(B~ l incide) 

Balkan Antantı devletlerini de bu it
tifaka sokmıya taraftar olduğunu, 

sulhün, hürriyetin ve medeniyetin an 
cak bu şekilde kurtarılacağını anlat
mıştır. 

Daha sonra söz söyliyen amele me 
busu Baker de bu fikirleri teyit etmiş 
ve: 

"Türkiyeyi, Yunanistanı, ihtimal 
Lehistanı ve hiç şüphesiz Holanda, 
Belçikayı, İskandinav memleketlerile 
Finlandiya ve Baltık devletlerini mu
kavemet edilmez bir kombinezona ik
na etmek belki de mümkündür.,, 

Demiştir. 
En nihayet Sir Con Say-

miş olmasını pek ziyade takdir ede
cektir. 

İngiltere vahim hadiseler karşısın
da bizimle mütesanit kalacaktır. Bu 
hal, sergüzeşt amatörlerimiz önünde 
ciddi bir ihtar teşkil eder.,, 

Echo de Paris ile Epok umumiyet
le nutuktan memnuniyetle bahset
mektedir. Hümanite şöyle yazıyor: 

Ingiltere Çekoslovakyaya karşı 

bir Alman taarruzundan doğacak 

harbin söndürülemiyeceğini ve bun
da bir rol oynaması icabedeceğini 

bildiriyor. Bu sözler ihmal edilir şey
ler değildir ve muayyen manada mı.i
tearrıza karşı bir ihtar teşkll edebilir. 
Herhalde bu beyanat Fransayı her 
t\jrlü gevşeme ve her türlü çekilme
den menedecek mahiyettedir. 

· Ovr gazetesinde Bayan Talm.is, 
"Ilk defa olarak bir Ingiliz Başveki
li, memleketinin mukadderatının 

Avrupanınkine bağlı olduğunu tes
lim etmiştir,. diyor. 

Almanyada: 

26 - 3 - 938 
Istanbul Uçüncü lcra Memurlııgu: 

Tan arkadaşları, Son Posta, Yedi 
Gün, Cümhuriyet, Haber, Son Tel
graf, Safiye ve Naci Sadullah, Istan
bul lisesi arkadaşları, Istanbul Spor 
klübü, Ibrahim A. Ornekal adına 

gönderilmişti. 

Bu arada Cümhuriyet gazetesine 
ayrıca teşekkür etmek ihtiyacını du
yuyoruz. Bu gazete ile aramızda acı 
münakaşalar oldu, davalar devam e:
diyor. Hadiseleri görüşümüzde bü
yük farklar vardır. Böyle olduğu 

halde (Cümhuriyet) gazetesi, bir ar
kadaşın ölümü karşısında derin bir 
teessür ve alaka duymuş ve mesleğe 
misal tesanüdünü kuvvetli bir şekil
de ifade eylemiştir. 

Kabre yığılan ~elenkler 

lemli bir haberden sonra herşey dü
zelecek, Tahir yine hergünkü gibı 
çalışma saatinde masası başına döne
cek gibi geliyordu. 

Tahir'in mezarı başında, Matbuat 
Cemiyeti reisi ve Gires~n mebusu 
Hakkı Tarık Us hazin bir hitabe soy
ledi. 

" 

(Başı 1 incide) 

türlü aczin ifadesi vardır. Birincisi 
Ingilterenin kendini maddi bakım

dan harbe hazır görmemesidir. Mec
buri askerlik sisteminden mahrum 
bir memleket sıfatile Ingilterenin 
Avrupa memleketlerinden geri kal
dığını ve silah yarışında birinci saf
ta gidemediğini Ingilizler hissediyor

lar. 

mon cevap vermiş ve Chamberlain 
tarafından müdafaa olunan esaslan 
teyit etmiş ve Çürçile cevap verir -
ken teklifinin Milletler Cemiyeti esa 
sına dayanan telakkilere tamamen ay 
kın bulunduğunu, bunun umumi 
harp felaketine sebep olan biribirine 
rakip kombinezon ve ittifaklardan 
farksız bir şey olduğunu anlatmış -
hr: 
lngiliz Dominyonlarında: 

Mister Chamberlainin nutku Avam 
Kamarasında tasvip olunduğu gibi 
İngiliz dominyonlarında da tasvip ile 
karşılanmıştır. 

Avustralya Başvekili, nutku çok i
yi, ve çok mutedil bulduğunu söyle -
miş cenubi Afrika ve Kanada mat -
buatı Chamberlainin siyasetini me -
tin, kuvvetli ve makul gördüklerini 
yazmışlardır. 

Almanyanın yan resmi mahiyet
teki Dilplonatişe Korrespondens nu
tukta yeni bir şey bulunmadığını, fa
kat mantığın kuvvetli olduğunu an
lattıktan sonra: 

"Hiç kimse, Ingiliz Başvekilinin 
otomatik surette harekete geçme ta
ahhütleri aleyhindeki sözlerinin kuv
vetsiz olduğunu iddia edemez.,, 

Diyor, ve Ingilterenin Çekoslovak 
yadaki Almanlar davasını hala layi
kile anlamadığını ilave ediyor. 

Paraya çevrilmesine karar veri
len ve tamamına 4410 lira kıymet 

takdir olunan Beyoğlunda Hüseyin 
ağa mahallesinde Itır sokağında es
ki l - 3 yeni 1 numara ile murakkam 
bir tarafı Osep Varidi evi bir tarafı 
Şakıyan Dikranın 2 - 4 numaralı ev
leri tarafeyni umuma mahsus yol ile 
mahdut tevsii intikali hır evin dört 
hisse itibarile üç hissesi açık arttır
maya ~· ·\muş olup 

0

3/ 5/938 tarihine 
müsadif Salı günü saat 14 de 16 ya 
kadar dairemizde birincı açık arttır
ması icra ve arttırma bedeli mukad
der kıymetten satılığa çıkarılan his
seye rnusip kıymetin S"'cde 75 şini 

bulduğu takdirde alıcısı uhdesine i
halesi icra olunacağı aksi takdirde 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle tem
dit olunarak 18/ 5/ 938 tarihine tesa
düf eden Çarşamba günü yine ayni 
saatte dairemizde yapılacak olan i
kinci açık artırmasında mezkur gay
ri menkul hissesi en çok arttıran üs
tünde bırakılacaktır. Satış peşindir 

arttırmaya girmek istiyenler mezkur 
gayri menkulün tamamına takdir e
dilen kıymetten satışa konan hisse
ye isabet eyliyen kıymetin %de yedi 
buçuğu nispetinde pey akçesi veya 
ulusal bir bankanın teminat mektu
bunu vermeleri iktiza eder. Haklan 
tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını Y:? hususile faiz ve masarife da
ir olan iddialarını ilan tarihinden iti
baren 20 gün zarfında evrakı müs
pitelerile birlikte dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi halde haklan 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıf 
bedelinin paylaşmasından hariç ka
lrlar. 

Merasime bütün gazetelerde çalı
şan arkadaşlar iştirak etmişlerdi. Bu 
arada gazetelerin sahipleri, başmu
harrirlcri, yazı işleri müdürleri, mu
avinleri, siyasi ve fıkra muharrirleri 
vardı. Matbuat cemiyeti reisi ve Gi
resun mebusu Hakkı Tarik Us, An
kara saylaV1 muharrir Akagündüz, 
matbaacılar, Ankara caddesi kitap
çıları, mecmua sahipleri, gazete mil-

Hakkı Tarık, Istanbul lisesinde 
Tahir'e hocalık etmiş, sonra onu ga
zeteciliğe teşvik etmiş, mesleği ken
disine öğretmiştir. Kendisinin ve bü
tün arkadaşların duyduğu derin te
essürü en büyük kuvvetle üade ede
cek kelimeleri buldu, Ta.hir'e ebedi 
yolundaki son vedaı bütün meslek 
ve bütün arkadaşlar namına yaptı. 

Hakkı Tarık'ın kıymetli sözlerini be
şinci sayıfamızda aynen bulacaksı-

rettiplcri, gazete makinistleri şehri- nız. 

mizde yabancı dille çıkan gazete mü- Bu hitabeden sonra Tahir'i ebe
messilleri, Royter ajanaı muhabiri di medfeninc yalnız bırakarak ayrıl
Kansti, Taymis gazetesi muhabiı i dık. O zaman etrafımızdaki boşluğu 
Mavrudi, Yugoslav gazeteleri muha- daha derin bir surette duyduk. Mu
biri Bukubitza, daimi encümen ve vakkat sandığımız kaybın eberli ol
belediye meclisi azalarından baz1 zc- duğuna bu toprak yığınları canlı l:ir 
vat, muallimler, ta~ıebe\ıeı, -re a .. ~ ..L.ı:ı.:ı; 11:'--- v"-"-'"" h: .. ri~-ı...:-... -Mn

birçok zevat cenaze merasimine işti- yurmadığı acılar ruhlarımızı gittik~e 
rak edenler arasında idi. fazla sardı, sardı .... 

Son yolculuk : 

Cenaze saat 11 i birkaç dakika ge
çe Morğdan alındı. Onde çelenkler 
olduğu halde, Tahir'in son yolculu
ğuna çıkıldı. Bir Türk bayrağına sa-

rılmış olan tabut eller üstünde taşı
nıyordu. Sirkeci tramvay yolundan 
Ankara caddesine · sapıldı. Gazet~

miz matbaası önüne gelindi. · Sevgili 

Tahir'i toprağa vermeden evvel, çok 
sevdiği gazetenin kapısı önünde onu 
bir iki dakika dinlendirdik. Tahir, 
mürekkep kokulu matbaa havası mu
hitinde son defa bulundu. Matbaa-
nın önünde merhumun tezkiyesi ya
pıldı. Bütün arkadaşları Tahir'in iyi 
bır insan olduğuna candan şahit ol
dular ve haklarını helal ettiler. 

.Bu aciklı ölümün matemine işti
rak eden Ankara caddesi kitapçıları, 
dün öğleyin, bir müddet dükkanla
rını kapatmışlardı. 

Cenaze yine eller üstünde olduğu 
halde, Ankara cadpesinden çıkıldı ve 
Nuruosmaniye camiine gelindi. 

Saat on bir buçuk olmuştu. Bura
da Cuma namazından sonra Tahir'in 
cenaze namazı kılındı. Sonra tabut 

Matbaa içinde bir makine alışkan
lığı ile vazifelerimizi görürken, göz
lerimiz Tahir'in boş masasından ay
rılamıyor. Bir mucize bekliyoruz. He 
pimize öyle geliyor ki, Tahir bir sa
niye sonra karşımıza çıkacak, "Hep
sı yanlış,, diyecek, masası başına ge
çecek, hergünkü işini her vakitki sev
gi ve aliıkasile yapacak ... 

Garip bir tesadüf var: Olüm Ta.
hir'in evine hep mart ayında uğra
mıştır. Babası Şükrü, annesi Nazik, 
ablaları Nazire ve Mehpare ve eniş
te hep martta ölmüşlerdir. Olüm, 
Tahir'i Mart ayında aramış, bulmuş

tur. 

Yaralıların vaziyeti : 

Otobüs kazasında yaralananlar
dan ve hastahanede tedavi gören ar
kadaşlarımız Haydar, Şefik ve Ni
had'ın sıhhi vaziyetleri, günden g~'ı· 

ne salaha doğru gitmektedir. Bu nr
kadaşlarımızla alakadar olan ve ta
ziyet eden meslekdaşlarımıza teşek
kürü bir borç biliriz. Tedavilerinde 
ciddi bir ihtimam gösteren Şişli Ço
cuk ve Beyoğlu Zükür hastahaneleri 
idarelerine de bilhassa teşekkür ede
riz. 

cenaze otomobiline kondu. Uzerine 
taze çiçekler dağ gibi yığıldı. Cenaze 
otomobili yola çiktı. Arkasından çe- 1 
lenkleri taşıyan otomobiller ve da
ha arkadan da cenazeye iştirak eden 
.arkadaşları getiren otomobil ve oto

TEŞEKKÜR 
Sevgili arkadafımız Ta

hirin vefatı müncuebetüe 
telgrafla, telefonla, mek
tupla, merhumun ailesinin 
ve gazetemizin teasiirü
ne iştirak lii.tfunda bulu
nanlara, dün cenaze.ine 
çelenk göndermek, ebedi 
medf enine kadar cenaze
sine relakat etmek sureti
le büyük dostluk gösteren 
bütün meslekda,lara ve 
bu arada l stanbul Lisesi 
talebesile, lıtanbulspor 
klübüne ailesi ve gazete
miz namına en samimi 
fÜkranlanmızı sunarız. 

büsler gidiyordu. 

'Edirnekapı Şehitliğinde : 

Tahir'in cenazesini taşıyan 
mobil, camiden ayrıldıktan sonra, 
evvelce altı sene müddetle yine ya
zı işleri müdürlüğünü yaptığı Son 
Posta gazetesi önüne götürüldü. O
tomobil, Son Posta matbaası önünde 
bir dakika durduktan sonra yolun::ı 

devam etti. Divanyoluna çıktı. Beya
zıt, ŞehzadebaŞ1, Fatih, Edirnekapı 
yoliyle sur haricindeki Şehitliğe gi-

dildi. 
Kıymetli arkadaşımızı şehitlikte 

hazırlanan hususi medfenine gözyaş
ları içinde bıraktık. Bu canlı, neş'eli 
arkadaşın vakitsiz ciliımünü hiçbir 
arkadaş havsalasına sığdıramıyor, e-

ikincisi de Ingiltere derneğe alış
tığımız kuvvetin, Büyük Britanya 

Imparatorluğu denilen bir zümre 
içinde istiklalini kaybettiği ve ken
di başına bir Avrupa siyaseti takip 

etmek imkanından mahrum olduğu

dur. 

lngiliz gazeteleri: 
Ç ekoslovakyada : 

Bu imparatorluğun ne nevi bir 
kuş olduğu belli değildir. Amerika 

gibi birleşik bir devlet sayılamaz. 

Bir federasyon değildir. Umum na
mına söz söyliyecek ve icabında cür

etle harekete geçecek bir hükumeti 
yoktur. Ancak müşterek surette du

yulmuş had ve yakın tehlikeler kar

şısında bu dağınık uzviyet içinde da
nışma youy'.ı~ -v., unı :ıoau•··--·-- ---.. 
terek bir cephe uyanabilir. 

Yalnız Avrupaya ait gibi görünen 

meseleler için cüretli ve azimli bir 
Ingiliz siyaseti ancak bir şartla ta

hakkuk edebilir O da Amerikanın 
ayni hareket ve mesuliyetlere karış
masıdır. Büyük Britanya Imparator
luğunu teşkil eden memleketlerden 

Kanatlanın, Avustralyanın, Yeni Ze
land'ın dünya işleri hakkındaki gö

riişü, lngiliz görüşünden ziyade 

Amerikan zaviyesine yakındır. 

ıjin doğrusu aranırsa Ameri
kanın tuttuğu yol da, lngil

terenin tutmağa zaruret gördüğü yol 
da umumi barış hesabına zararlı bir 
yoldur. Bu iki memleketin kendi he
saplarına da dar görüşlü bir siyaset-

tir. 

Londra gazeteleri nutuk hakkın -
da hep ayrı ayn mütalea beyan edi -
yorlar. 

Muhtelif ince tefsir farklarına rağ
men, esasta ittifak vardır: Bütün 
gazetelere göre, B. Chamberlain, Al
manyaya üzerinde münakaşa gÖtü -
rülmez bir ihtarda bulunmuştur. Bun 
dan böyle İngilizler şurasını bilme -
lidirler ki, eğer Çekoslovakya sebe -
biyle herhangi bir anlaşmazlık doğar
sa, İngilterenin bu anlaşmazlığa ka
rışması muhakkaktır. Gerek infiratçı 
gazetelerinin hayal inkisarı karışık 

sürprizi, gerek liberal gazetelerin 
oer1h1n"'Iiıou Tii.ısustakC s0zleiinm ın

gilterede ayni tarzda tefsir edilmiş ol 
duğunu teyit etmektedir. 

Taymis, nutku beğeniyor. Daily 
Mail, beynelmilel vaziyet karşısında 
İngilterenin daima silahlanmak mec
buriyetinde olduğunu yazıyor. Daily 
Herald bir makalesinde: 

"Chamberlain'in nutkunda canı sı
ka~ nokta, bu nutkun herşeyi tama-
mile olduğu yerde bırakmasıdır. Her 
kes bilir ki, herşeyi olduğu yerde bı
rakmak işleri ileri götürmez,, diyor. 

News Chronicle şöyle yazıyor: 
"Chamberlainin Çekoslovakya hak 

kındaki telmihleri, birçok mahfeller
de ümit edildiğinden daha iyidir. 
Chamberlain, diplomat lisanı kullan -
mıştır. Fakat söylediği sözler tetkik 
edilecek olursa bunların Nazi Alman 
yaya karşı bir ihtar mahiyetinde ol
duklan meydana çıkar.,, 

AlelUmum liberal gazeteler, muha 
lif vaziyetlerini yadetmek için, Baş
vekilin İtalya hakkındki beyanatı 
nı tenkit etmekte ve Başvek\li Çekos 
lovakya ile ittifaka kadar gitmemiş 

olmakla ittiham eylemektedir. 
Fransada: 

Prağın salahiyettar mahafili 
Cahmberlain'ın nutkunu memnuni
yetle karşılamıştır. 

lngiliz hükumetinin Alman ekal
liyetleri hakkında Çekoslovakya hü
kumetinin yaptığı muameleyi bihak
kın takdir etmiş olması Çekoslovak
yadaki hukuki nizamı tasvibi mahi
yetinde telakki edilmektedir. 

Gazeteler, Ingiltere Başvekilinin, 
Almanya tarafından Çekoslovakyaya 
teminat verilmesi dolayısile itimat
sızlıkla karşılanmasına yer kalmadı
ğını ilave ediyorlar. 

ltalya ve AmerikaJa: 

çoK'ıbusaıt tai'zha -cetlhı b\u\n~ 
samimi ve cesurane bir nutuk sayıla
rak bilhassa nutukta gösterilen iti
dal ve mantik müessir takdir olun
muştur .• 

Nutuk, Amerikada da Hitler'e 
karşı bir ihtar mahiyetinde teliıkki 
olunmuş ve Ingilterenin sulhu koru
mak için kıymetli bir teşebbüsü sa
yılmıştır. 

Istanbul Uçüncü Icra Memurıtı

ğundan: 

MEZKUR GAYRI MENKULU1~ 
EVSAFI UMUMIYESI 

ZEMIN KAT: Mermer taşlık zc· 
mini Tiryeste taşlık dolaplı hela v2 
kazanı bulunan mutbak bir oda. 

BIRINCI KAT: Bir merdiven başı 
iki oda. 

!KINCI KAT: Camekan bölmeli 
bir sofa iki oda bir sandık odası bir 
mutbak mahalli badadi ve sıvasız. 

UÇUNCU KAT: Camekan bölme
li bir sofa üç oda bir hela. 

DORDUNCU KAT: Bir merdiven 
başı iki oda bir hela karasu.man ta· 
TJ:l~----- ----- ........ - __ b._ 

içi ahşap ve terkos elektrik tesisatı
nı havidir. 

Umum mesahası: 73,50 metro mu
rabbadır. 

Mezkur gayri menkulün nefsin
den doğan birikmiş bina ve vaklf 
icaresi, tanzifiye, ve tenviriyeden 
mütevellit bilcümle vergi mükellefi· 
yeti borçluya ait olmak üzere satış 
bedelinden istifa olunacağı ve resmi 
tellaliye ile 20 senelik vakif tavit 
bedeli alıcıya ait bulunduğu ve daha 
fazla malômat almak istiyenleriıı 

1/4/ 938 tarihinden itibaren daire
mizde açık ve asılı bulundurulacak 
arttırma şartnamesine ve 35/297 nu
maralı dosyasına müracaatla icap e
den izahatı almış ve öğrenmiş ola
cakları ilan olunur. 

lstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: Amerika ile Ingiltere; umumi bir 

dünya düzeninin koruyucusu sıfatil'e 
ortaya atılsalardı milletler arasındaki 
menfaat ihtilaflarının müzakere ve 
anlaşma yoliyle halledilmesini temin 
edebilirlerdi. Hatıra, gönüle bakılma
dan herkese hakkı verilir, dünyada 
emniyet ve istikrar kurulurdu. Dün
ya ticaretinde en büyük rolü olan iki 
büyük deniz devleti sıfatile, bu em-
niyet ve istikrardan da en çok Ame
rika ile Ingiltere istifade ederlerdi. 

Paris, 25 (Hususi) - Bu sabahki 
Paris gazeteleri de baştanbaşa Cham 
berlain'in nutkuna tahsis olunmuş 
yazılarla doludur. 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
ve tamamına 685 lira kıymet takdir 
olunan Boğaziçinde Boyacı köyün
de Mektep sokağında eski 27 ve ye
ni 41, 43 numaralarla murakkam bir 
tarafı Panayot ve hazan Maryora ve 
bir tarafı Yeni mahalle caddesine 
mahdut bir kıta arsanın tamamı açık 
artırmaya konmuş olup 2/ 5/938 tari
hine müsadif Pazartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar dairemize açık ar
tırması icra ve artırma bedeli mu
kadder kıymetin %de 75 şini buldu
ğu takdirde alıcısı uhdesine ihalesi 
yapılacağı aksi halde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün müddetle temdit olunarak 
17 /5/938 tarihine müsadif Salı gün 
ayni saatte dairemizde yapılacak i
kinci açık arttırmasında mezkur gay
ri menkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. Satış peşindir. Art
tırmaya iştirak etmek istiyenler tak
dir olunan kıymetin %de yedi buçu
ğu nispetinde pey akçesi veya ulusal 
bir bankanın teminat mektubu ver
meleri lazımdır. Hakları tapu sicil
lerile sabit olmıyan ipotekli alacak
larla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarının ve 
hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarının tarihi ilandan itibaren 
20 gün zarfında evrakı müspitelerile 
birlikte dairell}ize bildirmeleri iktiza 
eder. Aksi halde hakları tapu sicille-

Holantse bank Uni tarafından A· 
dapazarında kereste tüccarı Meto za· 
de Hüseyin ile Istanbul Ayazma ka• 
pu 118/1 numarada Meto zade Ha
san Nuri aleyhlerine 938/29 dosy• 
numarasiyle açılan alacak davasınd• 
mübaşir tarafından davetiyelerin• 
verilen meşrubata nazaran oturduk
ları yer belli olmıyan müddeaaleylY 
ler hakkında tebligatın ilanen yapıl
masına karar verilerek muhakeın' 
gunü olmak üzere 27 /4/938 saat 14 ı 
tayin ve dava arzuhali suretleriyl1 

davetiyeleri de mahkeme divanhane" 
sine talik edilmiş bulunduğundan het 
iki müddeaaleyhin ilanın neşrindeJ' 
itibaren 15 gün zarfında mahkerJ1e" 
ye müracaatla dava arzuhallerini altı' 
cevap layihalarını vermeleri ve mu111 

keme için tayin olunan günde de ınal' 
kernede bulunmaları lüzumu ilan O' 

Halbuki iki memleketin Avrupa
ya ait her türlü mesuliyetten kaçın
maları ve Avrupada yumruk hakkı-

1 

nın hüküm sürmesine seyirci kalma
ları pek kolayca harpler doğurabilir. 

1 
O zaman Ingiltere ve Amerika için 

l harbe sürüklenmemek ve demokrasi 
1 c~phesinde çarpışmamak güçtür. 
1 Böyle bir harpte mütecaviz tarafın 

1 

üstün çıkması yarın kendi can da
marlarını tehdit edebilir. Az bir za-

1 

man sonra böyle bir mütecaviz ve 
muzaffer kuvvetle tek başlarına 
karşı karşıya kalabilirler. Nitekim 

11916 senesine kadar harbe uzak bir 
seyirci gözilc bakan ve ancak ara 
bulucu rolü oynamağı düşünen A
merikayı 1917 senesinde en ateşli bir 
muharip mevkiinde gördük ki başlı
ca saik muzaffer ve kahir bir Al-

ı 

ı manya ile karşı karşıya kalmamaktı. 

D iinya siyaseti sahnesinin ;)Cr
desi yeni bir oyun için açıl

rnı~ır. Oyun çok meraklı ve heye-

Pöti Parisien, nutkun, Fransız -
İngiliz dostluğunu, hiç beklenmediği 
bir tarzda kuvvetlendirdiği kanaatin 
dedir. 

Figaro'nun siyasi muharriri diyor 
ki: 

"İmparatorluğun hududu Ren'de
dir. Fransa bu taahhüdün teyit edil-

canlıdır. Eğer bu oyunu dünyanın 
mukadderatına hiç alaka duymıya

rak, uzak bir seyyareden seyretmek 
mümkün olsaydı bundan heyecarılı 

bir temaşa tasavvur edilemezdi 
Zaman mefhumu ortadan kalk

mıştır. Her türlü setler yıkılmıştır. 
Yeni yeni tarih cereyanlarını yıldı
rım süratile yaratabilecek kuvvetler, 
mücadele meydanına atılmıştır. Bir 
taraftan gelen şiddetli tazyik diğer 
tarafta yeni mukavemet setleri yarat
mazsa binlerce senelik tarihte görül
miyen vakalar birkaç seneye sığabi
lecek şekiller alıp yürüyebilir. 

Ahmet Emin YALMAN 

rile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mez
kur gayri menkulün nefsinden do
ğan birikmiş vergi, tanzifiye, ve ten
viriye rüsumu ve vakıf icaresi ve 
dellaliye resmi borçluya ait olmak 
üzere satış bedelinden tenzil olunur 
20 senelik vakıf taviz bedeli ile ta
pu harçları alıcıya aittir. 

Mezkur gayri menkulün evsafı 
Sokak taraflarının hududu kıs-

lunur. (6254) 

men yıkılmış kagir dıvar ve diğer 
taraf hudutları da tel örgü ve bazBl' 
da komşu divarları tahdit edil.r1lir 
tir. Ve içinde üç yemiş ağacı vardıt'· 

MESAHASI: 917 metre muralr 
baındadır. Daha fazla malfımat e(iitl' 
mek istiyenlerin 1/4/938 tarihindeı' 
itibaren dairemizde açık ve asılı b! 
lundurulacak arttırma şartnamesirt 

il' ve 35/1905 numaralı dosyasına rrı 
racaatla icap eden malumat ve izatı~' 
tı almış ve öğrenmiş olacakları ilşı' 
olunur. 



" 
Bahçede iki 

kurbağa var. Bi

risi meydanda du 

ruyor, diğeri bir 

BİLMECE 
BULMACA 

yere gizlenmiş - ftw. ıwc 

tir. Arayın, dik
katle arayın ba- lıl0-il!ftl1 
kalım onu bula
bilecek misiniz? 

Doğru cevap 
verenlerden el -
li kişiye muhtelü 
hediyeler verilir. 11....:: z• ~~ • ..... -~.u 

Cevaplar en 
çok gelecek pa -
zartesiye kadar 
gönderilmiş ol -
malıdır. Geç ge
len mektuplar 
gelmemiş sayı -
hr. Acele ediniz 
çocuklar? Bir de 
hal kağıtlanna 

(TAN - Bilmece 
kuponunu) iğne -

lemeyi w:ıutma - ııı 
yınız e mı? 

-- . 

Geçen Bulmacamızdan 
Hediye Kazananlar 

12 Mart 938 tarihi! mecmuamızdakl BiRER "KÜÇÜK KUTU KALEM BO· 
j'Bllmece • Bulmacm,, yı do6ru halledenler· VASi,, KAZANANLAR: 
!den hediye kazananların llateai: Elazığ ortaokulunda 998 Necdet. Ökmen, 

BİRER "KESiP VAPIŞTIRMA ALBÜ· ıTra~zon ~antlarına konak kuman. danı oğlu 
IMÜ,, KAZANANLAR: Nedım Sugilder, Kilis belediye sıhhat me-

F aytlalı bilgiler : 

Çinde Mektepler 
Son zamanlar Çinde 112 ilk mek

tep açılmıştır. Bu mekteplerde sade
ce Çinlil~re okuma yazma öğretilmi
yor. Bu .mekteplerden 12 milyon kişi 
çıkıyor. Bu talebeler Çinlilerin meş
hur ve yüzlerce işaretten ibaret alfa
belerini öğrenip te çıkıyorlar. 

Karıncaların Hasislği 
Meşhur Lafonten karıncalann Ha

sis olduğundan bahsederdi. Halbuki 
karıncalara iftir?. etmiş .. Çünkü hay
van alimlerinin yaptıkları son 
keşiflere göre, karıncaların hiç te 
hasis olmadıkları meydana çıkmıştır. 

Bilakis karıncaların eli çok açık -
mış. Hatta arkadaşlarına verdikleri 
öteberiyi geri bile almıyorlarmış .. 
Bundan başka yuvalarında bulunan 
bir sürü tufeyli böcekleri de besle -
dikleri görülmüş .. 

TANm Çocuk l/i.,e•I 

Kazların Bekçiliği 
Büyük gruplar halinde yaşıyan hay 

vanlar da yemek yiyecekleri zaman 
içlerinden birini etrafı kollamak üze
re bekçi bırakırlar. Fakat hayvanlar, 
vazüelerini yapmıyan bekçilerini in· 
sanlardan daha çok cezalandırırlar. 

Adamın biri bir gün ağzı açık bir tor~ 
bayı kafasına geçirerek bekçilik eden 
bir kazı yakalamıştır. Bu suretle et
rafta dolaşan birçok kuşları avlamış
tır. Bu sırada yakalamış olduğu bekçi 
kaz bir kolayını bulup kaçarak bek
çiliğini yaptığı grupa yetişiyor. Keşki 
yetişmeseymiş.. Çünkü onun ihmali 
yüzünden birkaç arkadaşı kurban git 
mişti. Onun için kazlar oriu cezalan -
dırmak üzere öldürmüşler .. 

Kargalar, toplanır muhakeme ya
parlarm.ış. Bu vaziyeti gözlerile gö-
ren birçok insanlar vardır. Celse so -
nunda kabahat yapanlar cezala!ıdın 
lıyormuş .. 

YA 7.1817. 1111<' AV'fi: · 
Mersin ortaokulunda 608 Vedıit Eray, ın~ Na~~ oğlu K~zım Cici, Ankara Ce- ı 

Samsun Bozkurt okulunda 111 Namık Cev- becı Demırlıbahçe Guzeltepe sokak 12 nu- 1 r---------~~----•ır .C 1 ·· - =r-1 

her, İstanbul Bakırköy ortaokulu 5 İhsan marad~. Ba~an Melek, Alpullu şeker fabri-
. . kası atolycsınde Kemal Gözüak 
Akışık, Zonguldak vılAyet Jandarma ku- · 
mandam oğlu Nihat Özüpek, Denizli lisesi BiRER "MÜREKKEPLi KALEM., KA-
'63 Ramazan Konukçu. ZANANLAR: 

BiRER "RE8IM ÖRNEGI ALBÜMÜ,, Dariişşafaka füesi 293 Ulvi Ersoy, Kısık-
lı Büyük Çamlıca caddesi 14 numarada KAZANANLAR: 

Bartın ilkokulunda 3 üncü sınıf İlhan Öz 
ran İstanbul Aşır efendi han 60 numarada 
Andon Melahrinos, İmroz adası Çınarlı ilk 
okulunda 134 !stelyo Konzu, Edirne Gazi 
okulu birinci sınıfta Sevgi Altan, İstanbul 
Davqtpaşa 25 inci ilkokul 247 MualUI, Si -
nop ortaokul direktörünün oğlu Nezih Can 
sel, Trabzon Dumlupınar ilkokulunda 38 
Orhan, Eskişehir Gazi ilkokulunda 159 Sü
heylA Kesmen, Nevfehir ortaokulu 132 Ha
san Özokur, Kastamonu Gazipaşa okulu 
242 Mehmet Cemal. 

BiRER "BÜYÜK SULU BOYA,. KAZA· 
NANLAR: 

Bursa Altıparmak mektebi 28 numaralı 
Saye, İzmir lisesi 78 Ziya Ersay, Aydın ye 

dl eylül ilkokulunda 4 kaya Önütere, Dıyar 
bakır lisesi 500 Şclik, Malatya lisesi 938 A
li Dizdar. 

BİRER "KÜÇÜK SULU BOYA,, KAZA· 
NANLAR: 

l\Iardin emniyet müdüriinün oğlu Kerim 
Keskinbora, Gaziantep Kayacık ilkokulu 
'7 Fazıl Kafadar, KırklarcU ort<ıokul 51 Sa 
llıımon Haleva, Kayseri lisesinde 1274 Ah
met Bedri, Adıyaman ziraat teknisyeni Na
zım oğlu Sevinç. 

BiRER "BÜYÜK KUTU KALEM BOYA 
81,, KAZANANLAR: 

Şişli Rumeli t.-addesl Celfıl ·p:ışa apartımn 

nı Özer Rifat Esen, Adapazarı ortaokul 137 
Nej~t Kürem, Yo7.gat muhasebe m!ldiiril 
oğlu ECdal Çetiner, Diyarbakır .Ziya Gö-

talebe Fahreddin, Beşiktaş 19 uncu okul 
22 Durmuş, Beyoğlu 12 inci ilkokul Keri -
man Çakmak, Maçka Karakol sokak 140 
numaralı hanede Nihat Angı. 

BİRER "ALBÜM,, KAZANANLAR: 

İstanbul Beyazıt Tunuslu sokak 13 nu
marada Samiye, İzmir ALo;ancak ilkokulu 
342 Ayhan Aktoga, Bafra Elmaoğlu birader 
!erin evi, Tire Kurtuluş 26 numaralı evde 
Nazmiye, Aydın Hasan Elendi mahallesi 22 
numarada Makbule. 

BİRER "KART,. KAZANANLAR: 

Fakılı ilkokulunda 68 Fahri Güldemet, 
Urfa gümrük hanında terzi Mehmet Gü -
\"en, Kayseri istasyon caddesi 79 numara
da Mehmet, Bursa Altıparmak t'addcsl .27 
numarada ÇekJrdekçi İsrail vasıtasile Ye-
7.cr, Ankara D. D. y.<>llan h!ısılfıt dairesi me 
murlnnndnn Veli Kaltanoğlu CahiL 

TAN· Çocuk 

Bilmece Kuponu 
Bilmece hal lıôğıtlarile 

beraber bu kuponun herhal

de gönderilmai lôzımdır. 

Kupon•uz gönderilen kô· 
ğıtlar gelmemif addedilir. 

• 

kalp okulu 39 Ahmet Abacı, Beyoğlu 21 'm - -~- - -
inci mektep 52 Fikriye. 1 

Yazısız HlkAye: 

(j) 

Cam baz, arkadaşını kapana na sıl sıkıştırıyor? 

• .. 

(!j) 
.. 

(l). ~) 

y AMAN BALIK Avcısı .. 

·"'"' ~ 

, 

No. 73 

Çocuklara lılıralar : 

Toprak 
--<>-

• ·Dünyamız yuvarlaktır. 

Biliyorsunuz ki, çok eskiden ~ün
yarun dümdüz olduğu zannedilirdi. 
Fakat sonralan insanların bilgisi art
tL Alimler, büyük seyyahlar, gezgin-

T AN 
ı ,.ocu·1e 
~~-ECMUA51 

26 Mart 1938 Her Cumartesi Çıkar 

Hırsız 

Cezasını 

Buldu! 
1 - Çocuklar yıkanıyordu. Z - Bir hırsız elbiselerini ça1a1'. 

ler bunun böyle olmadığını gördüler.

1
111~~7 ( · 1 l 

Dünyanın üstünde yaşıyan ne var
sa, ne bulunuyorsa kaybolmaz; meş-

i I » il 

bur Fransız ·kimyageri ve alimi Lav-
vazye der ki: Hiçbir şey kaybolmaz 
ve yeniden hiçbir şey doğmaz.,, 

Yani toprağın, dünyanın içinde bu
lunan maddeler ne azalır ve ne de ço 
ğalır. Aksini düşünmek bunun doğru
luğunu apaçık meydana çıkarır. 
Eğer yeryüzündeki maddeler azal

mış olsaydı, kaybolmuş bulunsaydı 

şimdiye kadar hiçbir şeyin kalmama 
sı icap ederdi değil mi? 

Toprak insanların hazinesidir; ana
sıdır. Her varlık her zenginlik, hayat 
bize topraktan gelir. Buğday, pamuk, 
üzüm, meyvalar, her şey.. her şey .. 
topraktan biter. Bunun için toprak bi 
zim en sevdiğimiz bir varlıktır. 

Toprağı sevelim. En güzel toprak
lar bizim yurdumuzun .iÇindedir. 

İşte Ege dağları .. Yurdumuzun bu 
zengin bu şirin tepeleri baştanbaşa 
zeytin ağaçlarile bezenmiştir. 

İzmir, Aydın ovaları üzüm bağlari 
le incir bahçelerile kaplıdır. İncirden 
üzümden daha tatlı daha ballı bir şey 
var mıdır? Toprağımızı sevelim ço
cuklar; toprağımıza bağlanalım. En 
büyük kuvvet, en tükenmez servet 
en ver.imli saha toprağımızdır. Top -
rak her şeydir. Toprağımızın kıyme
tini hiçbir vakit unutmamalıyız; her 
zaman onu işlemeliyiz. Ve hele çocuk 
lar, onu hiçbir vakit yabancı düşman
ların ayakları altında ezdirmemeli -
yiz .. 

ÇOC .UK 
Çocuk bu yeryüzünün, 
Her parlak gündüzünün 
Doğan bir güneıidir. 
O nefenin efidir. 
O henüz açılmamı,, 
Kolıu•u •açılmamıf, 
Pembe güllerden temiz, 
Dalgalanmamıı deniz. 
Gibi engin, munistir. 
Çocuk temiz bir hutir. 
Gerektir bu ôlemde, 
Her gelen tatlı demde, 
Gü! gibi gülen olmalı. 
Çocuk gibi fen olmak ..• 

A. R. Gencayclın 

' 

. .. . ~ ..... . .... . ,. . . ' 
' . ' ' ..., ~:"07. · • .:;_..:;:.'~·'----~ •· \M · ... ..--. ..: • -< · ~ t=--.L • .-.. •', /t.;_ • .• ~· .V'V{l~ • • -.- • . ~ .__________ 

3 - Tom peşine takılır. 

l'~~ 

4 - Hırsız bir kamyona atlar .. O da arkasından 

5 - O sırada yoldan bir taksi geçer 6 - Tom da, taksiye atlar. 7 - Taksi .kamyona yetişince., 

1 • 

8 - Hırsız davranamadan Tom üzerine ahhr •• 9 - Hırsızı hızla aşağıya yuvarlar. 

10 - Diğer çocuklar da yetişirler. 11 - Hırsız gelen çocuklara yalvarmaya başlar. 
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Çocuklara hikayeler : 

• r a 1 ayal et 
Olaf bütün ümitlerini teşkil eden 

küçük servetini ihtiyar ve kimsesiz 
teyzesine verdikten sonra bulundu-
ğu vapura döndü. • 

Vapur her zamanki gibi Atlas deni 
zine açıldı. Olaf bu yolculuklara alış
mıştı. Ne seviniyor ve ne de sıkılıyor 
du .. Gemiye geldiği zaman beraber 
çalıştığı arkadaşı: 

' - Olaf! Dedi. Paranı iyi bir yere 
yatırdın mı bari? 

Olaf sadelikle cevap verdi. 
- Evet, oldukça iyi bir yere yerleş 

lirdim. 
, İnsanların düşüncelerine göre pa
rasını iyi bir yere yatırmamıştı, am-
ma vicdanına göre çok iyi bir yere 
wermişti. 

Zengin oluyorum derken yine fa
Jtirliğe düşmüştü. Şimdilik kumpan
~anın verdiği maaştan ve yolcuların 
'arasıra eline tutuşturduklm bahşiş
~an başka geliri yoktu. 

Gece olmuştu. Olaf küpeşteye daya 
narak dalgaların hışıltılarını dinliyor 
ve vaziyetini düşünüyordu. 

Can böyle diyerek çarşafa daha 
ziyade sarıldı.Olaf onu bu fikrinden 
vaz geçirmiye beyhude yere uğraştı. 
Nafile .. 

Can: 

- Ben değilim!. Ben ömrümde ya
lan söylemedim. 

- Peki sen değildin de kimdi? Söy 
le öyleyse! .. 

Olaf başını eğdi. Kim mi idi? Bu işi 
kimin yaptığını biliyordu. Bir tek 

isim söylese kurtulabilirdi. Fakat he

men gözünün önüne sıska ve sapsarı 

yüzlü arkadaşı geldi. Can iyi kalpli 

bir çocuktu. Onu haber verseydi mu
hakkak işinden çıkanrlardı. Halbuki 

zavallı hiçbir yerde iş bulamazdı .. 

Olaf söylemiyeceğim! diye karar 

verdi. Ben nasıl olsa iş bulabilirim. 
Başını kaldınp zabıta: 

- Ben size, bu işi yapanın kim ol

duğunu söylemem! l?edi. Fakat namu 
sum üzerine yemin ederim, ki, ben de 
ğilim!. 

- Sen karışın&! Diye çlkışb. Kendi Zabit bunun üzerine büsbütün kö-
işine bak sen!. pürdü: 

Can çarşafa iyice sarıldı ve vücu - _ Peki ben sana gösteririm. Doğru 
dünü çarpıta çarpıta yürümiye başla- kamarana git defol! İlk limanda se
dı. Ve nöbetçi zabitinin bulunduğu ni karaya çık~rtaçağım. Alçak! 
yere doğru yuvarlandı. Olaf sesini çıkarmadan arkasını 

Olaf pu vaziyet karşısında seyirci· d .. d- _ ··d-
k lm . b k b" I on u ve yuru u. a aktan . aş a ır şey yapamıya - · 
caktı . Bu haksız muameleye içerlememiş 

Can nöbetçi .zabitinin yanına geldi- H. Vicdanı rahattı. Zayif arkadaşını 
ği vakit zabitle dümenci birlbirleri - kurtardığına seviniyordu. Kamarası -
ne; 

- Ne var, ne oluyoruz? dediler. Bu 
acayip şey nedir ki? .. 

ha döndüğü vakit kendi kendine söy 
lendi: • 

- Ben muhakkak iş bulabilirim. 
Can kurtuldu ya .. Bu bana yeter! 

'-t" """'n. ~'U~ '\'\'e..""1~tı.\. 
Küçük yazıcılar : 1 

Bugünün 
:işini Yarına 

Bırakmam ah 
Çiftçi Ahmet ağa çok tembel bir 

adamdı. Her gün bir bahane bularak 
tarlasına gitmezdi. Karısı: 

- Yahu, ne olacak senin bu 
halin herkes buğdayını, arpasını, 

erzakını ekti. Biz daha bir şey ekme
dik.,, Derdi. 

O hiç aldırmaz, tarlaya gidiyorum 
diyerek, kahveye gider, yahut has
tayim diye gitmezdi. Yine bir gün 
münakaşa neticesinde zorla tarlaya . . 
gitti. Biraz. buğday ekti, fakat tem-
belliğinden üzerini iyi kapamadı, ve . 

ku~lar da buğdayları yemişlerdi. Ni

hayet mevsim geçti. Komşulardan 

buğday istediler. ve seneyi öyle ge

çirdiler. !kinci sene Ahmet ağa yine 

bir şey ekmedi. Bir gün çubuğunu 

tüttürerek bir ağacın dibine oturdu. 

Ve orada uyuyakaldı, fakat ağzından 

düşen çubuk ç3.ııları tutuşturdu. Ah

met ağa yanıyordu. Etraftan yetişen 

köylüler ağayı ateşler içinde ölü ola
rak buldular. 

Tembelliği yüzünden hayatı mah 
voldu, kar1S1nı ve çocuklarını peri
şan bir halde bıraktı. 

Onun için vatandaşlarım çalışalım 
ki ülkemiz başka ülkelerden üstün 
olsun ... 

Yazan: Tahir Şenkal 
Beyazıt Kimyager Dervişpaşa 

sokak No. 30 

.J 

Bu gemideki işinden memnun de -
ğildi. OJq.ımak, biçok şeyle öğenmek 
we bilmek istiyordu. Nekadar fena o
lursa olsun taliin bir gün de onun yü 
züne güleceğini ve bundan da istifa
de etmesini bileceğini umuyordu. 

Karşılarında bir sağa bir de sola 
yalpa vuran Can duruyordu. İkisi bu 
hayaleti yakalamıya davrandılar. Fa
kat tutamadılar. Can. üstelik onların 
cakctini, gömleğini krnvatını çekiştiri 
yordu. Nihayet onu dar bir yere sı
kıştırdılar. Fakat bu sırad~ dümenci 1 
korkuyla haykırdı: 

- Buz dağı!.. Bangiz!. 

Canın bu münasebetsiz şakası yü

zünden elinden bıraktığı dümeni ya
kalayıp sağa doğru şiddetle çevirdi. 

Vapur sert bir hareketle yavaş yavaş 

Alpla 
abası 

Bu düşüncelere dalmış dururken 

Jpvrıldı . İki adam korkuyla biribirlcri ı • .. _. _ 
ne baktılar. Gem\ buz dağına çarpar- J © 1 
sa mahvolurdu. GittikÇe ölüme doğ-

gecenin serinliği vücudünü titretti. .. '" kl · ı rdı ru sunı enıyor a . 
Gemi buz dağlarının (Bangiz) lerin a- ' . 

d · d G · · ı· Fakat ;mucıze .. Tam bu sırada ban-
rasın an geçıyor u. emının · ımana 

· · d h b " b uk - 1A giz yana doğru kaydı ve vapur ona ~arması ıçın a a . ır uç gun a - . 
d çarpmadan yoluna devam ettı. 

zım ı. 

Ak gıw • kta. . Soğukkanl. ılığını tekrar elde eden 
şam yeme ço n yenmış ve . .. . . 

i.. l ·ı k ı k"lm" t " B' zabıt gozlcrıle beyaz hayaletı aradı . .,•o cu ar amara arına çe ı ış ı. ır 

,.- )" - ·· ·· k t t Olaf ·· Can gürültüden istifade ederek sıvış-•• ur u gozunu uy u u mıyım gu-

~
crtede dolaşmıya başlndı. Bir aşağı mıştı. 
ir yukarı yürürken gözü birdenbi- Zabit orada vaziyeti seyretmiyt? 
e karanlıkta kırnıldıyan bir şeye ta- gelen Olafı bir köşeye büzülmüş gö

lkıldı. Bu beyaz bir hayaletti. rünce yakasına sanlıp hiddetle bağır-
Olaf oraya doğru yaklaştı. Bu ar- dı: 

lkadaşı Candı. Can üçüncü rnevkiin - Alçak! Şakanın neye mal oldu -
mutbağında az bir yemek ve para mu ğunu gördün mü? Şimdi sana göste
~abilinde çalışıyordu. Bu yüzden ço- ririm ben ... 
cuk zayif ve sıskaydı. Olaf oha çok a- _ Ben yapmadım! Öyle şey yap -
cıyordu. Arkadaşına korkuyla sordu: marn da .. 

' - Ne yapıyorsun burada Can? Olaf sapsan kesilmişti.- Zabit tek-
Can: rar gürledi: 
- Sus!.. dedi. Şu çarşafa sanlıp nö- - Sen değil miydin? Yalancı .. Be-

lbetçi zabitini korkutacağıın. ni aptal yerine mi koyuyorsun! İşte 
- Sakın kardeşim böyle şeyler çarşaf burada duruyor .. İnkar mı edi 

p'npma, sonra cezalanırsın! yorsun? 
- Yakalıyahilirse askolsun! .. F.B. 
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if.TE· BUNU 
BİLMİYORDUM! 

Köpek Bahğı i<i Ff'h~ 

nüz altı yaşında 

Köpekbalığının nekadar v~~i ve ı bulunuyor; fakat 

kurnaz olduğunu öğretmenlennızden müthiş çevik ve 
veya anne, babanızdan duymuşsunuz 
dur. Köpe!.balığı ... deniz hayvanları- sporcudur. 

nın içinde en korkunç ve kuvvetlisi- 24 santimetre yüksekliğinde bir 
dir. ,, tabureye çıkıp vücudünü büküyor ve 

Resimde gördüğünüz köpekbalığı ellerile toprağı tutacak kadar eğili -

kahvaltı yapıyor. Kuyruğu vasıtasile 

küçük balıkları bir araya topladıktan 
sonra onları bir iki lokmada yutu

yor 

Ölüler 
Bayramı 

Papus denilen 
vahşiler her se
:ne ·bir ölüler bay 
ramı yaparlar. 
Bu bayramda, 
kadınlar ölmüş 

kocalarının ve ço 
cuklarının kafa -
tasını koltukları

na Slkıştırarak 
........- - -~ !: dansederler. 

• 
avı • Sarı lşEk 

f 

Bir perdenin üstüne mavi ile sarı 
,.1.kları aksettirince, bu iki renkli ışı

ğın karışmasından beyaz renk mcyda 

na çıkıyor. 

yor. Bu hareketin zorluğunu anla -

mak için tecrübe etmek kafidir. 

* Morina Ballğı 

,~ .?~~ 

,..~;:"' . ~- ·~· ,~,,:~ . · 
!/'. --·--

Morina balığı bir metre ötesindeki 
şeyleri göremez. Bu yüzden aç kal
dığını zannetmeyin! Morina, gıdasını 
gozlerile değil burnunun kuvvetiyle 
arar. Müthiş bir koklama hissine ma
liktir. Ve koku alma vasıtasile gıda
sını buluvor. .. 
Tayyareler 

.dugün insanla 
rın en çok kıy

~ met ve ehemmi-
yet verdikleri 
şey tayyaredir. 

Günden güne yeni tayyare şekille
ri bulunuyor . 
Şu gördüğünüz tayyare 150,000 ay

rı ayrı parçadan yapılmı~r. 

Jf ~A 
Ge~ Kalmış fJ;ır 

Tiyatro miidürü - lJomuzlarıa ya 
pacağınız numara için bir ay angaje 

ediyorum. 
Artist - Çok geç bayım. Çünkü 

domuzlan yedim. 

a~f9 Kahkaha Kösesi 
1 

Rahatsız 

Olmasın! 

Otel garsonu müşteriıtın odasına gi 
rerek: 

- Bayım, sizin için bir paket ge -
tirdiler. Der. 
Müşteri (kızarak) - Bunun için mi 

beni bu saatte uyandırdınız? 
Aradan bir çeyrek saat geçer. Gar

son tekrar odaya girerek: 
- Bayım affedersiniz! der Paket 

size ait değilmiş .. 

* 
Alimle 

~ .Genç Kız 
Bir ziyafette bir genç kızın yanına 

meşhur bir alimi oturtmuşlar. Genç 
kız konuşmak için alime: 

- Neyle uğraşıyorsunuz? diye so
rar. 

Alim: 
- Kimya okuyorum! Diye cevap 

verir. 
-A! Bu yaşta mı? Ben kimya talı 

silimi geçen sene bitirdim. 

Yerinde 
Cevap 

* 

4 
Öğretmen (talebeye) - Müselles 

nedir oğlum? 

Talebe - Üç köşesi olan bir murab 
hadır Bny öğretmen! 

11-

üreğe Lüzum Yok 

- Kürekler burada duruyor almı
yacak mısın? 

- Hayır .. küreğe lüzum yok. Ben 
küreksiz giderim .. 

~l 
Yaman Bir 

Doktor 
Doktor (hastaya) - Sigara içiyoı 

musunuz? 
Hasta - Hayır doktor. -Doktor - Yazık .. Şayet sigara iç · 

miş olsaydınız bırakmanızı tavsiye e
decektim. Bu suretle de hastalığını; 
dan kurtulacaktınız! 

RESiM BOYAMA 

O-Pembe 
1 - Portakal rengi 
2-Kırmızı 

3-Siyah 
ÇOk güzel bir tablo meydana çıka· 

cak! .. 
Oyun ı>e eğlence : 

Harf Oyunu 

Bu sekiz parçayı biribirinc ekliye
rek bir "S,, harfi meydana getirecek 
siniz! !sterseniz ayni şekilleri başka 
bir kağıda çizip kesin ve öylece bil· 
meceyi halledin!. Haydi şansınız .açık 
olsun! 

~~Om©lfil D©lyDfilDfi'! M c§l trö'ff~'ltö 

C!-
-.;...:..ı 

1 - Selman dayı motosiklctile gez- 2 - Bensiz, seni bırakmam! diye 3 - Öyle ya ikisi motosiklete sığ-
miye gitmek istedi. Tam kapıdan çı- karısı ona çıkışınca hemen gidip mn- mıya<'aklardı. Karısını da güccndir -
karken karısı gördu. '"anın üstünu söker. mek olmaz. 

4 - Oh şimdi masanın tahtası sa· 
ycsinde rahat rahat gezebiliyorlar. 
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Çar Petro, Öfkesinden 
Bunalacak Hale Gelmişti 

Çiftliklere : Xarahiaar ot lak tiftlli 18 balya ki- Kuponları 
1 losu 135 kuruftan Xutamonu mab 28 A b o·· d . 

Kıymet Biçi iyor · balye 131 den muhtelif kaba mal 990 y aşı enıyor 
kilo ve kilosu 82 kuruftan satılmıııtır. 

Devlet ziraat i§letmesine devri ka- * Nisanın birinci gününden itibaren 
rarlaştırılan BakırköydeAyamama ve , Muhtelif mıntakalardan ıetirllmlıı ' Anadolu Demiryolları tahvillerinin 
Alem Burgoz çütliklerinin istimliki- • 397 balya yapak kilosu 52-88 kul"Uf • altı aylık kuponlarının ödenmesine 
ne yakında başlanacaktır. Bu iki çüt- • arasında, yıkanmıs Anadolu yapalın - başlanacaktır. Odeme, Cümhuriyet 

d.'.°n 148 ı..n 1-a 'kilosu 105 '"'-- •· h- ve- af d ıla-liğe ve mahsullerine kıymet takdir rilmiııtir~ ............. , Merkez bankası tar ın an yap 
etmek için umumi meclis azasından , * caktır. Her kupon için verilecek para 
dört ve Ziraat Odasından, Ziraat mü- : Bandırmanın san mwrlanndan ~- yüz altmış kuruştur. 

Ancak bir asır sonra, artık 
lığın nüfuz ve kuvveti buralar-
hiikümran olmıya başladığı za

orada Petronun namına bir 
ba kurulmuş, ve şu ismi almış

· p etrovsk ..• 

1' afkas kabilelerinin en kah-
1" raman soylarından birini 

eden (KomVut) (1) lerin şem 
h, olan (Adil Kerem), Çar ordu

iyi bir darbe indirmek için ce 
ba doğru çekilmişti. 
Çar Petro, kendisine bir tuzak 

uğunu hisseder etmez, der
bir beyanname neşrederek: 

<Benim, ne Kafkaslılarla, ve ne 
İranlılarla en küçük bir husu
hn yoktur. Ben; vakıa, İrana 
eğim. Fakat bu gidişim, İranı 
etmek için değil; bilMds İra-

her tarafına yayılarak halka 
iinı ve hükUınete isyan eden A1 

lan tedip içindir.) 
l>eınıştı. 
l>etro, böylece hem Kafkaslıla
henı İranlılan iğfal edeceğini; 
Yavaş yavaş, her iki ülkeyi de 

eyliyeceğini sanıyordu. Fa-
t kıaa bir zamanda Çar Petronun 
tün hile ve desiselerini anlamış 
zeki Kafkaslıların hiçbiri,-tabi-
kl, bu sözlere inanmıyordu. 

l>etro, (Karakaydağ) şemhah 
et Han) ı elde etmek hulyası 

kapılarak, ona parlak vaitlerle 
...... , .. __ al bir mektup yazmıf; bir 

zabitine (elçi) ünvanını ve
l'ek bu mektubu onunla gönder-

M~fyotindo ii~ K AXAlc nolerllo, 
akaydağ)a giden bu Kazak za

tı Çarın mektubunu (Ahmet 
)a vermekle beraber; 

- Şevket ve azametin timsali o
(Çar) ım, sizi bütün Kafkas

hükümdar yapmak istiyor. 
er kendi arzularına hizmet e • 

t.L.~ .ve isi kabileler aleyhine ha • 
~ geçecek olan orduya mua
~ eylerseniz; Kafkas krallığı 
"'"l!lı Moskovada giyeceksiniz. 

bedi. 
~eıntz bir ruha ve şiddetli bir 
~ taassuba malik olan Ahmet 
'- bu sözlerden o kadar gazebe 
~ldt ki; derhal yerinden fırlıya. 

belindeki altın saplı ·uzun ve 
~ kamayı, kabzasına kadar Ka -
~ Z&bitinin göğsüne geçirdi.. Bu 
....._,,~t elçiyi, kanlar içinde yere 

'" .. Ve 90nra; bu korkunç man 
-.__- karşısında titriyen üç KazU 
~edönerek: 

.... :- Gördünüz. ya? .. Gidiniz, efen
~ söyleyiniz .. Kafkas dağlan
~ te?niz havasım teneffüs edenle 
-... içinde, milletine ihanet edecek 
~Yoktur. Şu hareketimle, ken 
~~ harp ilin ediyoruin. Haki
~ tevket ve azamet sahibi bir 
~dar olduğunu ispat etmek 

~ kar§lllUl çıksın. 

~ '2u üç Kazak neferi, dağlılar-
' ~Ürekkep küçük bir müfreze 
'l'etakatinde olarak Çar ordusu 
~ ~argahına yakın bir yere ka 
~otürüldü; orada kendi hal-
lt _ ~rkedildi. 
~lar, atlanm kırbaçlıyarak 
'1,:._"-"'llha koştular. Çar Petronun 
~a çıkarak gördüklerini an 

,~ Petro, o kadar kızdı ki; öf -
~iııden çıldıracak hale geldi. Der 
~ er1tanıharbiye heyetini toplıya 
~ btr pian tertip etti. Bu piamn 
't • faik silih kuvvetlerile (~ 
\, llan)a hücum etmek .. ve sonra 
~uıı bütün ordusunu kılıçtan 
' ekten ibaretti... Bu plinın 
'"affakıyetle tatbiki için de bü-
~h llltancı taburlannı bir araya 
ıı,:; ... )'al'ak bunlardan mürettep bir 
~ teakil •ttf · v"" bütün süvari 
fl)~ 
~ehazunn. bunlarla (Gazi Xomuk) 

bbine kanştırm8JD871 tavsiye edi-

. . düriyetinden, Ziraat mektebinden, vaUı 39 bin kilo 4,35 - 4,39 kul"\lftan, !rganl Tahvlllerl 
Tapudan ve çütlik sahiplerinden ye- : Xandrenin dört bin kilo çuvallı keten Baıabaı Satıhyor . .. 
di muhammin seçilmiştir. Takdiri tohumu kilosu H,20 kuruştan Tekir - Dün borsamızda Ergani tahvılle-

.. ·· d ki sal - ·· dalının 18 bin kilo ~vallı kuııyemi kıymet heyeti önumuz e ı gunu n· başba- olarak satılmış ve yuz·· li-
' kilosu 7,12 kuruştan satılmıştır. r-

bu çiçftliklere giderek kıymet ko- , ralık tahvil yüz liraya verilmiştir. •••••••••••••••••••••••••••• 
yacaktır. Sivas • Erzurum tahvilleri 95,5, Mer-

Zlraat Odasında kez bankası hisseleri 98. gayrimüba-
Ziraat Odası umumi heyeti dün DIŞ TİCARET: dil bonolan 21, Aslan . çimentosu 

toplanmı§tır. Toprak bayramı müna- 12,80 liradır. Paris borsası Unitür~ü 
sebetile Atatürk'e ve Kamutay reis- Çeklerle Ticaret sabah 343 ve akşam 348,5 frank bil-
liğine çekilen telgraflara gelen ce- dirmi mr. Londra borsasında bir 

. vap1ar okunduktan.sonra. büyük zı- Müzakeresi Baıladı sterlin karşılığı sabah 162,31, frank 
raat kongresine gidecek Oda murah- açılmış ve 161,93 frank olarak ka-
basına verilecek raporlar üzerinde Çeklerle aramızda ticaret anlaşma- panınıştır. Dolar 4P,618 dir. Unitürk 
görüşülmüftür. Ziraat Odası, lstan- sı görüşmelerine Ankarada Hariciye üzerinde az muamele olmuş ve 19,20 
bul mıntakasmın zirai kalkınması 1- Veklleti salonunda bafl•nmıftır. He- liradan alınıp satılmıştır. Bir sterlin 
çin muhtelif ziraat şubelerinin ihti- yetimize Iktıaat Veklleti müsteşan 628- 629 kuruştur. 

yacı olan maddelerle bu §Ubeleri a- Faik Kurodğlu reislik etmektedir. Bankanın Buğdaz Sahıları 
lakadar eden hususlar hakkında ,_ z· t b nk k . buğday1 ----Bu memleketle allkalı tacirlerimiz ıraa a ası en .uau .. ı.r 

Çeceniatancla bir köy manzaran 
zalann hazırlıyacaklan esaslı mev
zulan bir rapor halinde kongreye 
gönderecektir. 

dan lOObin kilo beyaz buğday kilosu 
den henüz temennilerini gönderme- 5,20 kuruştan ve 130 bin kilo yumu-

topçu alaylannı da bu fırkanın re
fakatine verdi. 

Ahmet Han, Çar Petronun bu 
hazırlıklannı - casuslan vasıtasi
le - haber alır almaz, o da derhal 
harekete geçti. çarçabuk (16 bin) 
kişilik bir kuvvet top4yarak, ce
surane bir hareketle ileri atıldı .. 
(Kayakent)ten 8-10 kilometre içe
ride, ( Otemiş) mevkünde, Rus fır

kasının önünü kesti. 

1 ki kuvvetin çarpl§mUt, gec~ 
medi. Ahmet Han, bütün 

bir hataya kapılmıt; mertlik ve 
teeaatine güvenerek harbi açıkta 
kabul etmişti. Çar ordusunun - o 
devre göre - seri ateşli tüfek ve 
beş alay kuvvetindeki topçu ateşle 
ri, Ahmet Hanın küçük ve cesur 
ordusunun üzerine, kanh bir ölüm 
kanadı gerdi. 

O zamana kadar Dağlılar, top
çu ateşi görmemişlerdi. Bataryala
nn, yerleri gökleri sarsan gürle -

' yişleri, karabaruttan husule gelen 
simsiyah siyah bulutlar, Ahmet 
Hanın dağlılannı şaprtınakla bera
ber, yine harikulade şecaat göster 
mi§ler ... ateı ve ölüm saçan top-
lann üzerine, kamalarla hücum et
mişlerdi. 

Fakat, bütün bu kahramanlıklar 
boşa gitmiş .. Çar Petronun munta
zam ordusu ve faik silih kuvveti, 
dağlıların çelik kamalarını mağ
lup eylemişti. 

Çar ordusu, burada büyük bir 
muvaffakıyet kazanmıştı. (ôte
miş) zaptolunarak, cayır cayır ya
kılmlf.. ele geçen dağlılar, ağaçla-
nn dallanna asılarak, Ahmet Han 
tarafından katledilen Rus zabiti
nin intikamı alınmıştı. 

Bu kanlı netice, muhite bir kor
ku vermişti. (Şernhal Adil Kerem) 
Petroya karşı iyi muamele göster
mek mecburiyetini hissetmişti. Ha 
zar denizi sahilinde, en mühim bir 
geççit noktası olan (Şirvan) hanlığı 
na tlbi (Derbent) şehri halkı da 
Çar ordusuna mutavaat göstermiş 
ti. 

Çar Petro, (1722) senesi ağusto
sunun on ikinci günü, debdebeli 
bir alayla (Derbent) şehrine girmiş 
ti. Memleketin beyleri, eşrafı ve 
mollalan tarafından istikbal oluna 
rak, sırma örtülü gümÜ§ tepsiler 
içinde, ekmek ve tuz ile şehrin a
nahtarlan takdim edilmişti. 

Garip bir tesadüf... Çar Petro, 
şehre girer girmez, şiddetlice bir 
zelzele vukua gelmişti. (jest yap-
mak) için hiçbir fırsatı kaçırmıyan 
Petro derhal yerinden kalkmış .• 
Mağrur bir kahkaha atmış: 

- Bakınız! .. Tabiat bile benden 
bir korku hissediyor .. Kalenin du
varlan, ve koca şehir, karpmda ti
ril tiril titriyor. 

Diye, bağırmıştı. 
(Derbent) §ehrinin, Çar ordusu 

tarafından işgal edilmesi, Kafkas. 
yanın mukadderatı üzerinde bir 
dönüm noktası husule getirmişti. 

Bu şehrin bulunduğu yer, aşıl -
mam mümkün olmıyan arp dal-

larla,Hazer denizi arasında sıkışıp 
kalmış olan gayet dar bir arazi par 
çasmdan ibaretti. Şehir, dağlann 
yalçın kayalarından, denize kadar 
inen, içiçe üç büyük kale duvarile 
ihata edilmişti. Bu şehre hakim o
lan kuvvet, ne şimalden cenuba, ve 
ne de cenuptan şimale, bir tek a
dam bile geçirmezdi. O müthiş ka
le duvarlanm zorlayıp • getmek, 
her ordunun kin değildi. 

Ç ar Petro; Derbent şehrini 
kolayca işgal etmekle, a -

deta Kafkasyanın anahtarını ele 
geçirmişti. Burada tesis edece~ 
askeri bir kararg8.h, yavaş yavaş 

dahile doğru tesir yapacak., dağ
ları ve ormanlan kendilerine iltica 
gah yapan Avarlar, Çe~enler, Kum 
vilderle uzun ve sürekli bir müca 
deleye girişilecekti. 

Artık bu hulya ile sermest olan 
Çar Petro (Derbent) te yerleşmiş; 
(Han) ın sarayını hem kendine ika 
metgih, hem de orduya karargilı 
ittihaz etmişti. 

(Devamı var) 

EDREMlTTE: 

Zeytin Müstahsilleri 

Bir Kurstan Geçirileli 

mif olanların süratle Türkofis şube- şak buğday 5,28 kuruştan satılmıştır. 
lerine veya doğrudan doğruya An- Tüccar namına gelen buğdaylardan 

kara Türkofisine müracaatları llzım 15 bin kilo sert 5,15 kuruştan ve yüz 
geldiği lktıaat Veklletinden bildirll- elll bin kilo muhtelli çavdarlı yumu• 

ktedir .... ,.. buğday 5,25 - 5,30 kuruş ara• me • ~ 
sında satılmıştır. Otuz bin kilo Ana· 
dolu arpası kilosu 4,03 kuruştan, 45 

ODADA• bin kilo çuvallı Bandırma arpası ki· 
Edremit, (TAN) - Ha1kevinde zey- • 

losu 4,18 - 4,20 kuruştan, on beş bin 

~~ =:s~~;:~!~~ı:~ı::a~ Soğan ncaretinin kilo Konya çavdan kilosu 4,32,5 ku-
tinciliğin faydalan, ağaçlann teksir ruştan müşteri bulmuştur. Buğday, 

1 1 arpa, çavdar piyasalarının vaziyeti 
usulleri, toprağın işlenmesi, aletlerin nklıafl Çlll tebeddül etmemiştir. Yulaf 4,25 ku-
kullanılması, gübreleme usulleri, güb _ nıftur. Iç fındık 34 _ 34,10 kuruştan 
relik in§Uı ve muhafazası, aşılama Soğan ticaretinliı inkişafı için Ti 
aşıların nevileri, ap macunlannın ih- caret OdaSınca bazı tedbirlerin alın satılmıştır. ----o---zan, aşı aletlerinin kullanılma tarz - muı düfünülilyor. Bilhassa, soğan- SANAYİ •• 
lan, budama, budama nevileri ve usu lann boy boy ayrılarak kalite ltiba 
lü, zeytin ağaçlarına musallat olan rile dizilerinin yapılması üzerinde 
haşerelerle mücadele tarzı hakkında Bir Gün içinde 
faydalı mal6mat vermektedir. Kura - durulmu§tur. Odaya çajnlan sojan 
ıan kazamız, zeytin bakım memuru tüccarlan, kalite ve boy meaelesinln 25 Bin Çorap 
idare etmektedir. Kurs on beş gün de- soğan yeti§tiren mıntakalarda müs-

vam etmiş, neticede iyi muvaffak o- tahsil tarafından yapılması lizım ge- Damgalandı 
lanlara ehliyetname verilmif ve bir leceğini söylemişlerdir. 
çay tertip edilmiştir. Ehliyetli ol - Bu akşam, çorap standart ntzmn; 
mıyanlar bundan sonra budayıcılık Yapılan tetkiklere göre, ayni cins namesi hükmünce, Standart müdde-
yapamıyacaklardır. ve ayni boy soğanların dizilmesinde, ti bitmiş olacaktır. iktisat Veküetin-

fiyat tesbiti ve soğanların kıymet- den Ticaret Odasına henüz bir emir 
lendirilınesi gibi faydalan olacaktır. gelmemiştir. Dün hararetli çalı§ma• 
Patateslerde yapıldığı gibi soğanla- lar neticesinde ancak yirmi beş bin 

çorap damgalanmıştır. Damgalana
nn da bir nevi standart olan bu sis- cak yüz bin çift çorap daha vardır. 
teme tlbi tutulmuı için tetkiklere Oda, sabit bir boya bularak beyaa 
devam edilmektedir. çorapları bununla damgalamaktadır. 

Bu boya çoraplar siyahtan başka 
• 

~,,-------------...""l hangi renkle boyanırsa boyansın sa· 

Nekadar Kalori Lazım ? BOR S A bit kalacaklardır. &asen siyah ipek· 
li çorap azdır, ve ipekleri boyandık· 
tan sonra imal edilir. 

lnunın vUcudD bayalı bir buhar 111a• 
kln•lne benzemUM de, yemek bah -
elnde kallSrl h-pları yine bir temeldir. 
Bir tek lnean kendlalnl yolunda b•I•· 
mek 19111 lftahına, keyfine ve •llık bah 
elnde bllgllerln• glSre az tok iyi ylyebl· 
llr. P'akat mektepler gibi toplu bir hal• 
de bNlenllen yerlerde kallSrl h ... pıarı• 
111 gklSnUnde tutmak ururldlr. 

Ancak bir lnuna gUnde nekadar ka• 
llSrl verecek yemek llaım oldulu he • 
nUa kati eurette uytn edlle111e111lplr. 
Bir vakit, mutedll bir iklimde ya11yan 
ve adalelerlle bir ıı glSrmlyerek udeoe 
vUcudUne IUzumlu hararetini hlaıl eden 
ve, tebll, bOtUn uzuvları da yolunda lı· 
llyen bir adamın gUnde 2400 kallSrl hl· 
eıl edecek yemele ihtiyacı oldulu ka• 
bul edllmlftl. Adalelerlle galıpn bir a• 
dama da fazla olarak altı yUa kallSrl 
balıılana,.ak topten aooo kallSrl hnap· 
lanırdı. 

Cenevredekl Akvam Cemiyetinin aal• 
lık komlteal, 1931 yılında, bu ııı ellne 
alarak kallSrl h ... pıarını araıuıuul bir 
aurette kutlrmek Daere galıımadan u• 
dece yapmak l9ln, gUnde 2400 kafiri 
llaım olduıtunu kabul ettikten eonra, 
oturdukları yerde hafif ı, girenlere. oa· 
lıftıkları her eaat 19111 60 kallSrl, alır it 
gyrenlere de ıı uatl baıına 200 kallrl 
IUzumlu olduluna karar vermlttl-

Cenevre Cemiyetinin kararı uygı de• 
l•r olmakla beraber eallam bir temel• 
dayanmadılından onu herk• kabul ede 
medl. Kararın aallam bir temeli olma· 
maaının Hbebl, herkealn kallSrl ihtiyacı 

boyuna, enine, klloauna, yaıına glSr• ol. 
maaıdır. Herk•ln glSrdUID ıı bir lrnek 
olaa bite, herkNln vUoudDne IUaumlu 
olan kallSrl mlkurı adamına gire de .. 
ıııır. 

Onun l9ln Cenevreden 9ıka11 araıula• 
uı kararı, grupları bnlemekten m ... ı 
olanlar • laterlerae • kabul ederler. Da· 
ha vltamlnlerln ve vDcuttakl madenler• 
den hepalnln llrenıım..ınden lno• ter• 
tip edllmlf lcallrl oetvellvlnden ltlr •· 

katlık 9ıktılı flmdlye kadar lıltllmedlll 
gibi, bu + 2400 eaat baıına 50 veya 200 
h ... bından da bir ukatlık 91kea bite 
lıltllemem•lne ihtimal 9oktur. ÇUnkQ 
bir grup areaında 9ıkan eakatlıkları b•· 
leme bosukluluna atfedebilmek pek gD9 
bir .. ydlr. 

Ancak kendi kendilerini veya aııeı .. 
rlnl b•llyen fertler l9ln o lceatlrme ka· 
rarı tanımıya hiçbir mecburiyet yoktur. 
Onlar için lllm adamlarının, meclla ve· 
ya cemiyet tıallnde blrlblrlerlnln fikir· 
lerlnl blrlefllrerek toptan e8yledlklerl· 
ne delll, ayrı ayrı elyledlklerlne kulak 
umak daha dolru olur. 

Bu yemek bahalnl en yeni ve en derin 
tetkik edenlerden biri hoca Loren:ılnl, bir 
tok h ... pıardan ve teorUbelerden Mil· 

ra bir adamın, bUabUtDn yater halde 
d•lllM de latlrahat halinde gDnde alır 
lılından her klloeu l9ln ao kallSrlye lh. 
tlyacı oldulunu kabul eder. Demek ki, 
15 kllo alırlılında bir klmaenln HXS0-
1150 kallSrlye ihtiyacı vardır. Bu da, Ce 
nevre Cemiyetinin kararından daha u· 
cuu .... ,. 

P'akat bu h ... p ancak vaeatt bir .. y. 

dlr. Kilo baıına IDaumlu olan kallrl 

miktarı da, iklime, mevalme, ya ... oa• 
lıımıya, •llıla ve hutalıla ve daha 
baıka hallere glSre dellıtr. 

Yuvarlak hnapla, bir gram alboml· 
11111 4. bir gram .. kerln yine 4 ve bir 
gram yalın 1 kallSrl verdlklerlnl hatırı· 
nıada tuterunıa. kllon\!u glSre hergUn 
nekadar kallSrlye lhtfyacınıa oldulu 
nu teyln edeblllralnla. Ancak gıdaları • 
nızda albomlnle yalın her birinden altı· 
da bir, .. kerln de altıda dlrt nlapetlnde 
olmaatnı unutmamalıaınıa. Bunlar •I· 
lık halinde ve eade bir ya .. mak için. 

Ya .. ve ealr hallere gire nekadar ka• 
liri ve naeıl yemek IDaumlu oldulu te• 
bit ayrt ayrı tetkik edllmelldlr. OndH 
baıka da tUrlU tUrlD yemeklerin her bl• 
rinde albomlnle, yal ve .. kerden neka' 
dar ltalundulanu itilmek kalır. 

11-1-1111 

PARALA& 

Ahi 

Dolar 
lret 
Belçika Fr. 
Drahmi 
lsVtçre Pr. 
Leva 
P1oriD 
Kroa Çek 

Silin Avust\lr7& 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penao 
Lq 
Dinar 
Kron lnec 

Sterlin 

'74,-
124,-
85,-
80,-
18,-

1575.-
20.-
65.,.,_ 
22,-

22,-
20,-
21,-
12,,,._ 
so.-

825,-

80,-
127,-
UM,
H,-
22,

&80.-

,ıs.-

25,-
22,-
25,
H.-
u.
sz.-

830,-

ÇBKLBB 

New-Yorlt 
MilAno 
Brilkael 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Praı 
Viyana 
Madrld 
1*'lln 
Vaqova 
Budapefte 
Bilkref 
Bellrad 
Yokohama 

• Stokholm 
Londra 

25,8815 25,'7U 
0,7890 0,7880 

15,0170 15,0110 
4,8982 4,89 

87 ,0570 87,2225 
3,'475 3,ffM 

83,72 83,8942 
U210 1,4284 

22,82 22,8114 
4,22H 4,22 

12,7'40 12,7382 
1.9725 1,9710 
4,1912 4,181N 
3,9825 3,9810 

108,7525 108,21 
3',M75 M ,Ul'7 
2,73" 2, 7355 
3,0910 3,0I 

23,8875 23,8950 

Kontrole ayın yirmi yedisinden 
itibaren başlanacağı doğru değildir. 
Kontrol işine, damgalanma bittikten 
sonra başlanacaktır. 

Vitrin Müsabakasında 
Kazananlar 

Vitrin müsabakalarına iştirak ~ 
dip te kazananlara nisan içinde ma· 
dalya ve diplomalan verilecektir. Bl 
rincilere altın, ikincilere gümüş ma· 
dalya verileceği gibi geçen sene ~ 
dalya almamış olanların da madalya 
lan dağıtılacaktır. Madalyalar Be
yoğlu, Istanbul ve Kadıköyde kazan. 
mış olanlara verilecektir. 

Kömür lstlllıalc1hmız 
Zonguldak ve Ereğli kömür hav.; 

zasından geçen şubat ayı içinde 
142,235 ton kömür çıkarılmıştır. Bu 
müddet içinde dış memleketlerden 
yalnız Fransaya 12395 ton kömür 
satılmıştır. Türk sularına gelen ~ 
nebi vapurlardan Yunan vapurlan.; 
na 216 ton, Romanya vapurlanna 
33 ve Alınan vapurlarına da 201 ton 
yakılmak üzere kömür verilmiştir. 

MEMLEKETTE: 

Marmaristen Yapılan 

6 Aylık ihracat 
Muğla, 25 (A.A.) - Geçen eylül

den bugüne kadar Marmaris lima
nından harice 18960 kilo balmumu, 
16473 kilo bal, 4728 kilo badem, 
içi, 12880 kilo sigala yağı ve 14636 
kilo da mandalin ve portakal çıka
nlmımr 



10 

Adapazarı Emniyet Bankası 
Türk Anonim Şirketinden : 

18 mart 1938 tarihinde Adapazarında toplanan bankamız hissedarlar alelade 
genel heyetinfn verdiği kararlar 

1 - Ruznamenin birinci ve ikinci maddelerinde gösterildiği •veçhile 1937 aenesi hesap yılı 
iç.indeki çalıfma durumu ve hesaplar hakkında idare meclisi ve mürakıp tarafından yazdan ra

porlar ve 31 Birincikinun 1937 tarihli bilanço ve ki.r ve zarar hesapları bugünkü Genel Heye
timiz önünde okunarak tetkik edildi. 

Bilanço ve kar ve zarar hesaplarının taadiki ile idare meclisi üyelerinin ve müraktbın 1937 
senesi iş ve heaaplarından dolayı ibralarına karar verildi. 

2 - Ruznamenin üçüncü maddesinde münderiç olduğu veçhile Genel Heyetimiz 1937 yılı 
temettü payı olarak on lira itibari kıymetindeki beher hisse senedine yüzde dokuz hesabile 90 
kurut ve beher müessis hissesine de 18.57 lira verilmesini tasvip ile temettü paylarının kanuni 
vergilerin tevkifinden sonra 10 numaralı kuponlar mukabilinde 15 Niaan 1938 tarihinden itiba.
ren dağıtılmasına karar verdi. 

3 - Ruznamenin dördüncü maddesinde yazılı olduğu veçhile, Genel Heyetimiz müddeti 
biten idare meclisi azasından Bay Talip Kuri9in tirket esas mukavelenameainin 34 üncü mad
desine tevfikan üç sene müddetle ipkaen ve kezalik müddeti biten doktor Bay Süleyman Teze
rin Adapazarmdan infiki.ki ve meşgalesinin azalık vazifesini ifaya imkansızlığı dolayııile, yeri· 
ne eczacı Bay Asım Arcanın esas mukavelenamenin yukarıda geçen maddesi hükmünce üç ıene 
müddetle müceddeden intihaplarına karar verdi. 

4 - Ruznamenin befinci maddesinde yazılı olduğu veçhile Genel Heyetimiz 1937 yılı içit 
mürakıp ücretinin dahi tediye ve tesviyeaine karar verdi. 

5 - Ruz namenin altm<:ı maddesinde münderiç olduğu veçhi le henüz satılma.mıt olan hisseler 
için, Genel Heyetimiz, dağıtılacak temettüattan her kırkar liralık temettü miktarlan için hisse-
darlarrn satılmam19 hisselerden birer hisse yazılması ve her müessis hakkı tesviye edilirken de 
müessislere kezalik sablmamıt hisselerden birer hisse tevzi ve tevdi edilmesi 9ekline ittifakla 
karar verdi. 

Ad apaz 
AKTİF 
KASA 

rı Emniyet Bankası Türk Anonim Şirketinin 
31/12/1937 tarihindeki bilancosu: 

Banknot 
Gümüş 

Ufaklık 

98842 -
3026 25 

939 65 

102807 90 

MUNZAM KARŞILIKLAR: Hazine bonolan 

DAHİLi MUHABİR BANKALAR 

SENEDT CÜZDANI 
Üç aya kadar vadesi hitam bulanlar 
Vadesine üç aydan fazla kalanlar 
Tahsili taahhür eden senedler 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 

cw;ınuriyet Merk~ B~~e Ergani hisse
leri - Borsada kotedir -

HENÜZ TAHSİL OLUNMIYAN HİSSE SENEDLE
Rİ AVANSLAR 

Emtia üzerine avanslar 
Sair mütenevvi teminat karşılığı av. 

BORÇLU HESABI CAR!LER 

Kefalet mukabili kredi 
Sair teminat mukabili kredi 

SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 

Çürük alacaklar 
Sair muhtelli borçlular 

KONAKLAR 

MENKULLER 

.Makineler 
Kasalar 
Mefruşat ve tesisat 
Stoklar 

1204 -= 
1264 70 
5459 95 

TEMİNAT VE KEFALETTEN DOLAYI BORÇLULAR 
NAZIM HESABLAR 

PASh 

Şehirde .tahsil olunacak senedler cüzdanı 
Taşrada tahsil olunacak senedler mütesel
limleri 
Muhtelif kıymetler deposu 
Teminat karşılığı senedler cüzdanı 

SERMAYE 

fHT1YAT AKÇESİ 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 
Fevkalade ihtiyatlar (Çürük alacaklar kar.) 
İleride vukuu muhtemel zarar kar~ılığı 

TİCAREf MEVDUAT 

Vadesiz olanlar 
Preavili olanlar 
Vadeli olanlar 

TASARRUF TEVDİATI 
Vadesiz ve vadesine bir aydan az zaman kalan 
Vadesi bir aydan bir seneye kadar olan 
Vadesi bir seneden fazla olanlar 

SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR 
TALEB- OLuNMIYAN-TEMETTÜ VE KUPONLAR 

İTFA PAYI: Mefruşat amortismanlan 

DAHİLİ MUHABİR BANKALAR 

TEMİNAT VE KEFALETTEN DOLAYI ALACAK

LILAR 

NAZIM HESABLAR 

Şehirde tahsil olunacak senedler mudileri 
Taşrada tahsil olunacak senedler mudileri 
Muhtelif kıymetler mudileri 
Teminat karşılığı scnedlcr mudileri 

298003 51 
11209 73 

8386 07 

317599 31 

148516 10 
32085 44 

180601 54 

112272 42 

112272 42 

14840 78 
30621 91 

45462 69 

7928 65 
2574 91 

10503 56 

39478 52 

3465 44 
257883 17 

14450 -
315277 13 

UmumiyekAn 

20667 45 
11726 67 

1839 48 

34233 60 

140892 34 
28780 -
19483 53 

189155 87 

70039 85 
59852 45 

3299 51 

133191 81 

39478 52 
3465 44 

257883 17 
14450 -

315277 13 

Türk Lirası 

102.807 90 

12.660 -

37.600 03 

317.599 31 

2.828 10 

34.250 -

180.601 54 

112.212 42 

45.462 69 

799 15 

10.503 56 

120.478 84 

315.277 13 

1.293.140 67 

Türk Lirası 

400.000 -
34.233 60 

189.155 87 

133.191 81 

42.807 51 
4.259 51 

3.275 28 

11.940 -

120.478 84 

315.277 13 

TAN 
Istanbul 3 üncü Hukuk Mahkeme-

ıinden: 

Kocası Dimitri Emnnuilidisin mü
ekkilini 930 senesindenberi terketti
ği gibi fena muameleleri ve geceleri 
eve gelmemesi ve karısını döğmesi 
ve söğmesi yüzünden aralarında şid
detli geçimsizlik hadis olduğundan 
boşanmaların(& karar verilmesi hak
kında Fransua Afife vekili avukat 
Lazaraki tarafından Beyoğlu Nuru 
.Ziya (eski Polonya} sokak 49. numa
ralı hanede mukim Dimitri Emanui
lidis aleyhine mahkememizin 938/ 
105 numara ile açılan davada: M. 
aleyh Dimitrinin gösterilen ikamet
gahı terk ile bir semti meçhule git
tiği anlaşıldığından istida suretinin 
divanhaneye talikine ve hulasasının 
da gazete ile ilanına dair verilen ka
rara tevfikan dava arzuhali divan
haneye talik edilmiş olduğundan m. 
aleyh Dirnitrinin bir ay zarfında mü
racaatla olbaptakl istida suretini te
bellüğ etmesi lüzumu ilan olunur. 

Istanbul 4 üncü. Icra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve sa
tılmasına karar verilen halı, kütüpa
ne, yaldızlı gardrop, tualet masası 
ve masa 1/4/938 cuma günü saat 
9,30 da Harbiye Tershane sokak 5 
No. lu Kocabıçak apartımanı önün
de satılacağından talip olanların ha
zır bulunacak memuruna 937 /6328 
D. N. ile müracaatları ilan olunur. 

(6248) 

IstanbuZ !kinci iflas Memurlu-
ğundan: , 

Müflis Salon Müskirat Fabrikası 
Andıs oğlu ve Şeriki Komandit Şir
ketine ait olup Beyoğlunda Hammal 
Başında 52 No: da mevcut rakı çı
karmağa mahsus gömülü iki kazan 
ve teferrüatı ve Filitre ve Doldurma 
makinası ve yazıhane eşyası açık art
tırma suretile satılacaktır. Kazanlara 
talip olacakların Inhisar idaresinin 
ruhsatnamesini hamil olmaları şart
tır. Diğer kısım serbesttir. Taliplerin 
29/ 3/ 938 Salı günü saat 11 de ma
hallinde haZ1r bulunmaları ilan olu-
nur. (6239) 

IstanbuL !kinci Iflcis Memurıu-

ğundan: 

Müflis Yorgi Zapanopolu Masası
na müracaat eden Kaneti ve Simon 
C:-1,,-o+l. -ı...tU L + At--:.- 'D---
k8Sltt kaydettirdiği 621 lira 87 ku
ruş alacağın müflisin defterlerinde 
kayıtlı olması itibarile altıncı sıraya 
kayt ve kabulüne Iflas idaresince ka
rar verilmiş olduğu ve sıra defteri
nin bu suretle düzeltildiği ilan olu-
nur. (6247) 

SAFİ KAR 
1937 yılı km 
1936 yılından kalan kar 

lstanbul Uçüncü. Icra Memurlu
ğundan: 

Paraya çevrilmesine karar veri
len ve tamamına 3500 lira kıymet 

takdir edilen Boğaziçinde Boyacı kö
yünde Fıstıklı bağ sokağında eski 8 
yeni 10 numara ile murakkam bir 
tarafı Fıstıklı caddesi hazan kiracı 
Yorgi ve Aleko ve bahçıvan Mihal 
ve kayıkçı Andon ve bahçıvan Yor
gi ve Dimitrl evlerinin bahçesi ve ha
zan Fıstıklı caddesi ve bir tarafı 
mektep sokağı ile mahdut bahçeli 1 
bir evin tamamı açık arttırmaya kon
muş olup 2/ 5/ 938 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 14 den 16 yaka
dar dairemizde birinci açık artırma
sı yapılacağı ve arttırma bedeli mez
kur gayri menkule takdir edilmiş o
lan kıymetin %de 75 şini bulduğu 

surette alıcısı uhdesine ihalesi icra 
kılınacağı aksi tnkdirde son arttıra
nın taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma 15 gün müddetle temdit olu
narak 17 / 5/ 938 tarihine tesadüf eden 
Salı günü ayni saatte dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında 
mezkur gayri metıkul en çok arttı
ran üstünde bırakılacaktır. Satış pe
şindir. Arttırmaya girmek istiyen 
lere mukadder kıymetin %de yedi 
buçuğu kıymetinde pey akçesi veya 
ulusal bir bankanın teminat mektu
bunu vermeleri lazımdır. Hakları ta
pu sicillcrile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılarla diğer alakadarların ve İ 
irtifak hakla sahiplerinin bu hakla- 1 
rının ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında evrakı müs
pi telerile birlikte dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

MEZKUR GA YRl MENKUL UN 
EVSAFI UMUMIYESl 

ZEMiN KAT: Sokaktan mermer 
merdivenle çıkılır. Onü demir par- ı 
maklıklı ufak mermer döşeli bir sa
hanlıktan eve girildikte zemini mer
mer döşeli bir avlı üzerinde iki oda. 
Camekanla bölünmüş zemini çimen
to döşeli bir mutbak, bir hela, bir 
merdiven altı, sarnıçtan su çeken bir 
el tulumbası mevcuttur. Mutbaktan ~ 
tek kanatlı bir kapıdan bahçeye çı
kılır ve buradan da ayrıca bir mer- ı 
divenle evin ikinci katına çıkılır. 

BIRINCI KAT: Zemin kattan bir \ 
merOlveDle Çll\:UU UU AG" cu. ""'""u...:tuu 

b ir k iler odası bulunup birinci kata 
çıkıldıkta bir sofa üzerinde üç oda t 
üstü kapalı ve camekanlı balkonu ha-
~dir. 1 

!KINCI KAT: Birinci ve ikinci 
kat arasında bir hela ikinci°katta bir 
sofa üzerinde üç oda bir banyo ma
halli ön ve arkada balkonları mev-
cuttur. Elektrik tesisatı vardır. Dört 
taraf hududu kagir ve üstükiremitlc 
örtülü divarlarla tahdit edilmiş olup 
ada taraf hududuna bitişik ahşap 

kümes ve odunluklarile avuz çiçek
lik ve zemini karasuman döşeli ka
melynsı, iki sarinıcı, mevcuttur. 

BAHÇE KISMI: Bahçede muhte
lif cins çam, manolya, ıhlamur, bir 
kaç adet yemiş ağaçlan vardır. Ve 
bahçenin eve bitişik kısmında sarnıç
tan su çeken bir el tulumbası mev
cuttur. 

MESAHASI: Tamamı 1211 metre 
murabba1 olup bundan 188 metro 
murabbaı bina ve müştemilat ve mü
tebakisi bahçedir. Mezkur gayri men
kul mahallen yapılan vaziyete naza
ran Boyacı köyünde Yeni sokakta 
olduğu ve ahşap olduğu ve daha faz
la mallımat almak istiyenlerin 1/4/ 
938 tarihinden itibaren dairemize 
açık ve asılı bulundurulacak arttır-

26-3-938 ~ 

BURUŞMUŞ 

CİLT~ 

Bir doktorun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ihtiyarladı 

nız zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlar{, 

kaybeder, bu hayati ve kıyıne 
unsurları iade edince, gençle 
ve tazeleşir. işte, Viyana t1 
versitesi profesörü Doktor St 
skal'in şayanı hayret keşfi b1 
dur. "Biocel" tabir ve genç b 
vanların cilt hüceyrelerinin 
kezinden istihsal edilen bu it 
metli cevher, pembe rengind 
Tokalon kremi terkibinde rtı 
cuttur. Her akşam, yatmazd 
evvel kullanınız. Siz uyurkellı 
cildinizi besleyip gençleştirir 
buruşukluklarınızı serian iıj 
eder. Bir hafta zarfında on' 
gençleşmiş görüneceksiniz. G 
düz için cilt unsuru olan be) 
rengindeki Tokalon kremini ~ 
!anınız. Siyah benleri eritir, 9 

mesamE?lerl kapatır ve biflt 
"!tin znnTiıuu -cıı-e:ıuıe'. -:J"" 

bi~ cildi beyazlatıp yumuşat~ 

BAYA A 1 
Nazarı Di 

Satın aldığınız Tokal 
kremi vazolarının büyük 
kıymeti vardır. On lan bş, 
inize iade ettiğinizde be 
ri için S kuru~ ala<:ak, ıı 
ta.manda kıymettar ınU~ 
fatları bulunan Tokalon 
yangosuna iştirak hak1' 
veren bir bilet takdim j 
cektir. 

~ 
--~~----------~-
m a şartnamesine ve 35 - 1904 
dosyr na müracaatla icap cdeı: 
lumat ve izahat alabileceı<l 
meçhul gayri menkulün nef: 
doğan birikmiş bina ve vakıf 1 

ve tanzifiye ve tenviriyeden . 
vellit bilcümle vergi mükellefi: 
ve dellaliye resmi borçluya ait 

·ı \ üzere satış bedelinden tenzı 
senelik evkaf tnviz bedeli ve 
hnrçlnrı alıcıya ait bulunduğtl 
olunur. 

38277 82 
243 30 

38521 12 

Umumi yekun 

Adapazarı Emniyet Bankası Türk Anonim Şirketini~ 

BORÇ 

31 Birincikanun 1937 tarihinde kar ve zarar hesabı hulasasıdır. ~ 
ALACA 

GENEL MASRAFLAR 
Maaşlar ve ücretler 
İdare masraflan 
Vergi ve harçlar 
Kiralar 
Sair masraflar 

VERİLEN FAİZLER 
ACYO VE SAİRE 
AMORTİSMANLAR 
SAFİ KAR 

YckCın 

18068 14 
2735 51 

344 39 
1511 62 
5016 24 

27675 90 

Türk Lirası 

27.675 90 

22.705 61 
1.674 52 

913 64 
38.521 12 

91.490 79 

Türlt V 

ALINAN FAİZ VE KOMİSYONLAR . 
MuHTELtF-KARLAR 
BANKA HİZMETLERİ MUKABİLİ ALI

NAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR 
ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI KAfU 

SİGORTADAN KAR 
GEÇEN YILDAN KALAN KAR 

Yeldin 

as.o~ 
ı.94 

-... 
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28-3-838 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti meşhur ve 
-.ball•i 

Cadde veya No. ıu ..,. 
Nalbant 15 - 1 '1 
Karabq 1 

Veli 

Cinai 

Hane 

" 

Muhammen 
ayJıiı 

U. Ku. 
10 00 
4 00 

Kalenderhane Özbekler tekkesi içinde 

~da Çuhaeı han 
tin katta 

mescit binası 
31 oda 

2 

' 
50 
00 

Müddeti İcar: Teslimi tarihinden 939 seneal Mayıa ıonuna kadar 
Babçekapıda 4 cü Vakıf hanın asma 
katında 1 '1 oda 30 00 

Müddeti İcar: Teslimi tarihinden 940 aenesi Mayıa ıonuna kadar 
Yukarda yazılı mabaJJer kiraya verilmek üzere açık arttırmıya çıkanl

lllıftır. İstekliler 29 Mart 938 Salı günü saat 15 e kadar pey paralarile be
l'aber Çemberlita§ta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüjünde Vakıf Akarlar 
.ltaJenıtne gelmeleri. (1476) 

Pey Paran 
Lira KL 

*** 
14 15 Eski Çarşı yeni Beyazıt mahallesinde Hacı Me

mif dajı 16 NQ. lu diikkinsn t.amamı. 
19 57 Çalmıakçılarda Dayahatun m•hallesind4t tmam. 

b Han iilt katta 10 No. h od•nm t.amamı. 
20 03 Çakmüçı1ar Dayabatun mahallesi tm•ınell Han 

üat katta 5 No. lu odanın tamamı. 
rukarıda yazıb emlAkln atılmak Ozere arttırmaları on gün uzab~ 
• ihalesi 1/4 938 Cuma sünü saat 15 te icra edilecel1nden lstekll1erln 

Çemı,.11tqta Vakıflar Bqmüdürlüiü mahldllt kalemine müracaatlan. 
"1629,. 

ı.-w .. •rilderl Baımiicliirlüil•dH: 
(907 sayılı arttırma kilıdında yazılı RNS/ AK markalı bill numarah 

,.il() undı'kta gayri ufl ~ti 9240 kilo ağırlıiJnda 421 lira değerinde 
kurma 808 uyıh arttmna ktlıdmdald SS/NGK .marka bil& nwnaralı 9. 
fıçıda gayri safi sikleti SlO kilo ajırlılmda 1020 Ura değerinde Japon Ha• 
;,an) bu kwre 1çinde 9fY9 J'Jndıkh Soluk Hava depowndlıdır. Ve 894 S. 
arttırma kqıdındaki iki sandıkta gayri safi sildetl 112 kilo ağırlığında 17 
lira delerlnde d6rt köte teker 892 sayılı arttırma kllıdında SH mar~ 
bUa numanh 10 çuvalda gayri uft liklett 470 kilo •lırhlmda 20 Ura de
lwtnde bbaklu ceviz 28/3/938 günü saat 13 buçukt.a Sirkecide Refadi~ 

.._,delindeki Gümrük Satıf Salonunda açık arttırma ile dahile ve harice 
llhJJalı lltekUlerden % 7 .5 pey altçesl makbuzlle Maliye Unvan tezke
'-1 Jnenlr. PeJ ak99lerlntn 1Ut 12 ye kadar yatınlmuı ve mal1ann • 
l6n içinde çekilmesi mecburidir. E11a hergün öğleye kadar görülebilir. 

U830} 

.......... ~-ı lo•ufaalıiı Sahaalma 
lomlıyo•u•claa: 

1 - !ir metresi yirmi bet kurut deleı'ı.n. 21900 Ura değerinde 80.oot 
llletreden 95.000 met1e7e kadar vasıf ve örneline uypn çamaprbk ve ... 
'tarhk be& 11 4 U8 ~ ainü ... t oD4a kapmlı JUf eklil*4'DM'lil• ... 
tuı a)m8celdar. 
ı - Şartnamesi Komisyondan parasız alınabilecek olan bu tıblltmeye 

~lkll.u.~ı.U,YCUler1n 16't3 llnıhk ilk wmıoat makbuzu veya Banki mektu-

TAK 

lstanbul Onlverıltesl Arftr111a, lkıllfllle ve 
Pasarllk Komlıyo•• 11.tnlan 

ı.- 379865 lira 85 k\U'Uf keşifli İatanbulda Cerrahpqa hutanemıde 
yapılacak Şirürji kliniği binası in§U1 vahidi fiyat üzerinden kapah zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ife ait evrak ve prtnameler fUD]ardır: 

A. Eksiltme tartnameBL 
B. Mukavele projesi. 
C. Bayındırlık genel prtnamesL 
D. Özel prtname. 
E. Kefif cetveli, tabUll fiyat cetveli, meuha cetveU. 
F. Proje. 
İstiyenler bu prtnameleri ve evrakı keflf bedelinin yilz binde beti nı. 

betinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bürosundan ale.bi
llrler. 

3 - Eksiltme 11/4/938 Pazartesi günil saat 18 da ttniverslte Rektörlil
lünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lsteklllerfn 18950 Ura muvakkat temi
nat vermesi ve bundan başka qağıdaki vesikalan getirmeli lbımdır. 

1 - 1937 senesine ait 150 bin liralık Bayındırlık BakmnlılJndan alınlDJf 
inşaat müteahhitlik vesikası ve talibm kendisi bizzat Mühendis veya Mi
mar delilse inpat milddetlnce fenni mesullyeti kabul ettllhıe dair bir mi
hendlS veya mimarm noterden ta_...ttJdt senedini veyahut ta bir mWıendı. 
veya mimarla milftereken taahhüde ghdillne dair noter senedi vermesi. 

s - Teklif :mektuplan 3 üncli maddede yazılı saatten bir uat evvel 
Komisyon Bafkanhğına makbuz mubbllincle verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplann en geç 3 ilncll maddede yazılı 1Ute 
kadar gelmlf olması ve dıf zarfın mühür mumu ile iyice kapatıbnıf olma
sı prtbr. Pcwtada aecıtmeler kabul edilemez. "1843,. 

lıtanb•I Kaz Öğretmen Okal• Satnlalma 
IComlıyonuadan : 

i 
= 

Cimi 1 
92811. 

170M. 

Talebe bsJletl. 113 A. 

18.ZO 

2'15 K. 81.99 

125 K. 

115 K. 8.'11 

Bblltme~ 
Glnns..tl 

'14/1838 
Saat 10,30 da 

Pazartesi ptl 
Açık l:blltme 

'14/lm 
Saat 10,4119 

Pazarı.t ibtl 
Açık Dı:amnw 

'1"1• 
Saat 11,15 de 

............ ,. ... _ .. , ........... '1ll1IJAaırl tellllf~ AÇJk .... 

belli gün ve uat Dokuza kadar vermif oım.Jarı. "
7
H,. "

1838
" -- ı - lstanbul h Otretmen Okulunun Mualllm bmile Pamt,aa bmJ 

•Hastam, Son Derece ::::;bul 3-: ilncfi lertJ Mem""• talebeleri için yukarıda metro ve Med.IJe beher metro ve .wın1n tah-
.,.. min bedelleri ve ilk teminat ve ebiltme fekll ve &On ve mtlerl hlzala-

M •.-rl 1c11• Taksimde Elmas apart.•manınc1a rmda yazıh glyecekler ebiltmeye koamUftur. uz.. P • J. Kondostavı. nadlnde mukim i-

fakat, llutüalua•, IMrka' 
•• , .......... llyattk 

metalli defetti 

ken hilen lkametgihı meçhul ola 2 - Eksiltme lstanbul KOltilr DlreldınrlGll btmmDdlı Llm'w ll•h9X 
Aleksandır Lambrinidil variml Spii'o beclltiJnde toplanan KomJayoDda yapWıcübr. 
Lambrinidiae: fstekUJer ilk temlnatlannı belli gün ft uattm nft1 t.teeı.r Mubu+e 

SelAnik bank•11nın Jatanbul AtJl- clHll Veznesine yatınlarü teminat mühalanm ve bu llbl Kum111 imal 
ye birlncl ticmt ~ ~.Fabrika veya AtelJe Abibl oldukluma dair 1131 J1h '1'lcant n Sa-
837 /217 sayılı namı mucibince zıa.. nayl 6duı veslk•11 ibraz etmeleri ve dm11DiMd laeiw lmmq ven ılsi. 
metlnllde olan 48'13,DO 1tnnm 20 I· ~ -+a İIWkJIJer Şvtnamelerl ve Kumq nilmunelerlnl g&rmet ve lSl!'e& 
ra ücret ve 141,72 Ura meaarlf • tna Ql'4re Okula milracaatlan ilAn olun~. (1440) 

23/10/935 tarlhlnden itibaren '1 15 .,?=:.. . ...... 
faiz ile tahsili için dairemizin 93'/ lilıli•- • Saflnalma Komlıyo••llda•: 
3448 sayılı cbyuiyte me ~ 11tktan cm.t Tahmin bedeli Dk teminat 
icra emrinin Uwne~ meçhUl Ura Ku. Lira ıtu. 
oldn&u cibeUe bill ~ iade eclD- 93 •etıe Za•4ıwa kljldı 55 80 4 18 dili mübqlrln IDefl'Ubatmdan anla-
fılımt olduiundan icra hAldınJliince '12'0 iDo Vaketa 18027 80 1812 07 
teblljatın ilAnen ifuma karar veril- 18083 40 1388 28 
miftlr. Binaenaleyh ifbu illn tarilıln- 1-VeldDar ~ lwvlyle 938 Wine arl mabftle akt1 sure-
den itibaren 30 IÜll artında~ tiyle •lnpr• olan miktarı, tahmin bedeli ve ilk temtnm JUbnda yazı
nuzu tediye ll&uwftls w IMı müddet h (._) kPo 1 bU ile (93) metre mnpua kllıdı Qedtkpep+ld Jan
zarfmda IClll men*"'atlıu veya..._ .,. twm-•- Kamisycaunca 1 • NlmD • 938 cama ,ona mı 15 de 
yıa veya llıdlıl .müabmıl J'OIU De alt .. iilııldl .. aJuwaldlr. 
olduju ,,............. icnmm &eri .._ - al kalımı wı..,.,ın a,n ayn llteldllere de ihaleli catmtr. 
rakılmasma dair blr k-.r pımn. ı--~ ı. IÜD ~dald Jandarma Sabmlma Kamllyo
dlkçe cebri len Jllpı1 .... ve 1ine nunaa ~. 
ba milddet 1çlnde 'I~ bel madde 4 - lateldllerba puar1* llbı w mtincle kanan ft ..,___,ne ga
~blnce mlll beJanmda bulunmaz.. re J.bmı •len Ut teminat Dillktup ""8 makbuzlan ft evnldarlyle ko
ıum hapil ile tuylk ol.._lnsız nilayona gelmeleri. (1415) w haldbte muhallf beJlllllla '-'1- _...,. ____________________ _ 

nur-- hapla ne c-ehrdu ··-~ 
DiZ ........ ft tebUI ......... btm 
olmak ..... - olunur. <-.S> :4~'!u!!~l!!!= ı-u.. • ._ .. 

flf bedelli memleket hutlUıesl inpa tı kapalı zarf u.ıuliyle eblltmeı
konulmuftur. 

2 - lnpatın 81000 1lrahk kımmım 11'1 malt ...., lçlnd9 ,.ınma 
milt.bakt- lgpnının 838 ..-nde 711pıl"'MI Jtamdır. Bunun da o&OOOO 
Uruı 938 ltlleli bütçellııclen ve 87028 Ura n kurutu da - --blt
~en verllecektfr. 

a - IhaJe altı NllaD 831 tarnıme mOAdif ÇaqamJa 1fb11 mt on 
.... ~ Allon Daimi ...,,,,..,de ,..ı.c.ktır. 

4 - Muvakkat teminatı 9651 Ura '1 lmruftur. 
15 - Keflf evrakı 8 Ura 50 kurut bedel mubhlltnde ~ VDlJeU 
Nafia~ aJmebdfr. Ve Ve ptlleblUr. 

1 - Jateldt olaD Nafi& Vek"Mbadm 138 __. itin al"""'I ıGz bin 
Unbk JllPI --- - ...... wı. vwtlrw .,_. oclm lraJlt ftl'a • 
kan bapatm blban .. __.bir 1*1W ft1P ....... bahaıdmWit-
Da dair remnl taahhatname le kanunua tum clthlJhMJa tmmtm °""'"• 
ıetılf ~ laal9 llDI: alıaa8 .._ • tarDdm mm• -ç.. 
pmba aDntl..... ... ...................... ~ 
imi IJDcllmen IUyueCID8 vmDlf bahmmalın Jlamchr. Dan ohmar.ltlOJ 

Emniyet Sandığı ilanlan 

Taksitli Emlak Satışı 

Semti 

JCartatda ttüGdar CIMlclellnde ,... 
ni 1/1 numaralı. 
Fatihte emld Altabolaça yeni MM· 
tiaU mahalı.tme eald Mübendi• 
yeni Şairnabl -.aında feal 12 
No.h. 
Sultanahmette Alemdar mah•11• 
ılnd• Ttcaietbue wabnda emld 
29 yml 71 numaralı. 

Kabatqta llacelatmahatmı ma
halleliııde GümÜfRIYU İuetpqa 
sokallnda mi '1, 8 yeni 28/1 nu
manh. 

Cimi 

Bir buçuk katta iç odah 
mtmwn kAclr bir ev. 

Dört buçuk .katta yedi 
odah IQ ft elektrik te
m.tını ha9t Uclr. b8Jı. 
çeU bJr evla teJnemı 

2415 ımtre marablm bJr 
anamn ıı• b•nıli. 

'OskGdaıda Pazarbap mahalJesm. 88 aqm 18 pumak bb 
de Karamanlı a•tıncta eski 27 uunm tammnı 
yeni 21 llUID8l'8h. -

Muhamm• 
kıymeti 

Lira 
950 

800 

3000 

1000 

100 

Tophanede Süabqı m•baD....,. &M ... nmn111m 1ıı1r 
Defter.dar caddeltnde eMl 17, 18 aramD tam•ım 1500 
yeni 81, 83 No. h 

1 - Arttırma 28/4/838 tarlhhıe dÖfm Peqem.be jilntl mt 11 te ya~ 
1acak ve pyrlmelıkulls en çok bedel venn1aill o.tünde bJ....tbr. 

2 - Artbrmı1• strmet için muhammen kı)metln ~ 10 a Dllbetlndli 
pey akçen yatmnü JAamdır. 

3 - Arttırma bedelinin d6rtte biri pep w llri kalam llllda lleDedlt 
sekia müuvl taladtte ödenir. Tabltler ~ 1 tat. tlbldtr. 

4 - Tabltler ödenindye bdar pyrlınenbl SlndJia blrlDel ~ 
ipotekli kahr. (1481) 

!J~'.'\Pt Dernıryoi\arı ve Lımanları ısletme U. ıdaresı 'ı(ırı , ~rı 

Muhammen bec1e1t ,.-u oJdulu takdlJde 105.850,48 ecnebi o1dulu Wa 
dinle 78.540 lira olan 1.180.• lı4et plftldm tirfamm 9 1 • Pa. 
zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf mulü ile Anbnıcla JdaN bl""'Dı! 
da satın alınacaktır • 

Bu lfe girmek llteyen1erin yerli oldulu takdirde 8M7,U ecnebi a1dlli 
lu takdirde 51"1 llralık muvakkat teminat De kanunun tayin ettllt .-. 
likılan w Nafia müteahbltlik ftlibm ve Wdiflerlnl Q'Di atbı ... 
14.30 a kadar Komisyon Reisllllne vermeleri )tamdır. 

Şartnameler 390 kunıp Ankara ve Haydarpqa vemelerlnde -~ 
maktadır. (1589) 

... 
Devlet Demlryollan ve J.lmanlan t 1IDC1I ltJ•tnae MlhllrlQllMlem 
MuMldel D. D. /7 numarah t.arife;ye tınfiku IO Mali 838 tarlhindlB .._.. A.._. .. •tı ü da TM w ecnebi talebe ve ISIN*11'*"1ere hu.

mi f8!'81tl dairesinde umumi ve tem:111t D. D. /130 numarab tarife 6-Phl. 

den % 50 tenzilat yapılacaktır. Bu tenzillt talebe 1ç_in ~er z.man, mettiP q!d=d ._ lliltl i dır igla ,....--! ...,.,, •. L ~ ~ ırlw bdar cad 
o~. (161&) 

Açık Eksllhne I.._ 
Jmnllul Eız C)tretmen Okula Satm Alma KoaüJommClaat 

'1. 4. 1938 Ptqembe günü saat H te latanbuı Kültür Dlrektörlüll blDae 
llDda Liseler Muhasebecllllinc:le tosı'ımn Okut eblltme komlıyoma ocla
llDda 1753 Lira 80 kurut kefil bedelll mektep pansiyon kltap>dımncla ı.. 
pılacak Kalorifer tesisatı açık ekstlbM,ye konulmuftur. 

Keşif ve fenni prtname okuldan 61renlllr. Girecekler evve1emlrde lııli 
teslut için fenni fUiname7e ı6re hararet zayiat ı..planm ~ ... 
fuaal cetvel koyacaiı radyatör miktarını f&lterlr 1/100 mikı,.,... am
fuıal pllnı ebiltme saatinde Konrlfyona vereceklerdir. 

Muvakkat t.mlnatı 131 Ltra 53 kuruftur. 
İltetJilerlD - .. (2000) lirahk bu ... benzer lf yapbluta dair nal n.: 

lrelerden almlf oldup vesikalara iltinaden İstanbul Kafa il~ 
den eksiltme tarildnden bir h.tta enel ıhnmıı ehlb'eU fmnı,. w 'ft:a,e 
ret Oduı v81ikalarile gelmeleri. (1837) 
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Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından 
sakınınız! Yavrularınızın midesini abur 

cu~urla doldurmayınız! Tabii, saf, lezzetli 

na çocuklar l>ayılıyor. Ço'li tttilialı ve ıeverek büyürler. Bu saf 
özlü unların vitamini bol, gıdası çok ve kalorisi yübektir. Bü
tün çocuk doktorları buna tehadet eder. A vnıpada daima dip
lomalarla mmaddak birinciliği kazanmıttD'. Bu kadar yüksek 
evsafa malik tabii gıda ancak H A S A N ö Z L O U N • 
'LARIDIR 
PJrlnç, Yulaf, Merc:imeli, Buğday, lrmili, Patates~ 

1 
Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, Çavdar Özü Unlarını 

Çocuklarınıza Yediriniz. 

BOYALARI JUVANTİN 

KUMRAL. 

S IYAH 
Saçlara gayet ta1>11 surette is

tenilen rengi verir. Ter ve yı

kanmakla kat'iyyen çılanaz. 

Bütün dünya ıergilerinde ııhht ev-

ıafı haiz ıaç boyalan arasında bi

rinci gelmittir. Saçlan ve cildi 

'liat'iyyen tahrif etmeden istenilen renkte bo

yayan yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUL 

İilllllmllmllmllml ............................. .. 

1 
lstanbul Komutanlığı 

ilanları 1 
İstanbul Komutanlıtına bağlı bir

liklerin Hayvanatı için 1300 dönüm 
çayır kiralanacaktır. Çayırı olanla
rın Çayırlanm tesblt ettirmek üzere 
31 Mart 938 Perşembe günü akşamı
na kadar Fındıklıda Komutanlık Sa-

' tınalına Komisyonuna gelnleleri. 
"1483,, 

* Istanbul Komutanlİğına bağlı bir-

likler hayvanatı için 80 ton yulaf sa
tın alınacağından açık eksiltme ile 

ihalesi 13/Nisan/938 Çarşamba gü
nü saat 15 de yapılacaktır. ;Muham
men tutarı 4600 liradır. llk temina
tı 345 . liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel Komisyonda görülebi

lir. Isteklilerinin ilk teminat mak
buz veya ınektuplariyle 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 8 maddelerinden yazılı 
vesikalnriyle beraber ihale günü 
vakti muayYende Fındıklıda Kamu
tanlık Satmalma Komisyonuna gel-

"1628,, meleri. 

Bu 
ŞiRKETi HA YRIYEDE • • 

· kJj kıtcfan sonra yaz mevıimini güzel Bo • "nd BtıÇirmek 

TA ULU YI HALKINA . MUHIM iLAN : 
Mekteplerin tatil başlangıcı 21 Hazirandan mekteplerin açılına tarihi olan 20 Eylule kadar Boğazda oturacaklar için yazın en sıcak üç ayına 

mahsus olarak birinci ve ikinci mıntakadan yüzde 40 ve üçüncüden yüzde 50 tenzilatı havi üç aylık yeni kart abonman ihdas edilmiştir. 
Bu kartlar: Anadolu cihetinde: 
1 - Üsküdardan başlıyarak (Üsküdar dahil) Çubukluya kadar (Çubuklu dahil) yüzde 40. 
2 - Rumeli cihetinden: Rumelihisarından başlıyarak (Rumelihisan dahil) İstinyeye kadar (İstinye dahil) kezalik yüzde 40. 
3 - Paşabahçesinden başlıyarak Anadolu Kavağına kadar yüzde !50. 
4 - Yeniköyden başlıyarak Rumelikavağına kadar yüzde 50 tenzilatı ihtiva edecektir. 
Yüzde 40 tenzilatı havi kartlann üç aylık bedeli Rumelihisan ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) kuruş yerine yalnız (1188) 

ikinci mevki (1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgan ve İstinyeye .kadar birinci mevki (2340) yerine (1404) ikinci mevki (1980) yerine (1188) kuruştur. 
Yeniköy ve Paşabahçesinden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadnr birinci mevki (3150) yerine (1575) ikinci mevki (2700) yerine O. 50 

kuruştur. 

Vergi ve muhtelli rüsum olarak birinci mevkilerde kanunen tediyesiicap eden (234) ikinci mevkilerde (195) kuruş işbu tenzilli kartlann yu
karda yazılı fiyatlannda dahildir. 

İşbu üç aylık kart abonmanlar 1 Hazirandan itibaren satılığa çıkarılacaktır. 

* * * . . 
Elyevın yüzde yirmi betşen yüzde 35 e kadar tenzilatı havi aylık kartlann yine her ayın birinden on birine kadar bermutat satılmasına aynca 

devam edilecektir. 

Osküdar Kadıköy ve Havaliai Tramvayları Türk Anonim Şirket. 
İle akdedilen itilM mucibince Kısıklı yolu ile Çamlıcaya tenezzühe gitmek istiyen muhterem halkımız için vapur ve tramvay ücretleri birlikte 

olarak müşterek biletler ihdas edilıniştir. 
Bu biletler vapur ve tramvay günlük gidip gelme için birinci mevki 42 kuruş yerine 25, ikinci mevki 34! kuruş yerine 22! kuruştur. Bu müşte

rek biletler yalnız Köprü Üsküdar iskelesi ile Kabataş ve Beşiktaş iskelelerinden alınabilir. 
Bundan başka Kısıklı ve civannda sakin sayın halkımıza fevkalade bir kolaylık olınak üzere tramvay ile müşterek fotoğraflı aylık kart abon

manlar ihdas edilıniş ve bunlar yukardaki gidip gelme müşterek biletler fzyatı üzerinden başkaca yüzde on tenzilata t!bi tutulmuştur. 
Üsküdar Tramvay Şirketi ile çıkarılacak müşterek biletler ve aylık abonman kartlar 11 Nisan 1938 tarihinden itibaren satılığa çıkarılacaktır. 

Müşterek aylık abonman kartlann bedeli: 
Bjrincl mevkide 1260 kuruş yerine 675 kuruş. 
İkinci mevkide 1035 kuruş yerine 607! kuruştur. 

Alelitlak abonman kartlarını hamil bulunan yolculanmız vapurlanmızda ayni günde kendi mıntakalan dahilinde mükerreren seyahat hakkını 
.. __ haiz olduktan başka Pazar günlerinde mıntaka farkı aranmaksızın bilafark Boğazın her mıntakası dahilinde seyahat edebilirler. --• 

Oh! Adet zamanımızda 

FEMIL ve Gı 

sayesinde ne büyük 
rahata kavuştuk. 

Harici Askeri Kltaat 
llônları 

~,_ ____ • ..,. Değerli San'atkôr ~-----

Eskişehirde yaptırılacak bir çift 
hangar inşaatı kapalı zarfla eksiltme 
ye kanulmuştur. Muhammen ke -
şif bedeli 165,593 lira 42 kuruştur. 
Eksiltme 29 Marat 1938 salı günü sa 
at 15 de Ankarada M. M. V. Satın 
Alma Ko. da yapılacaktır. Keşif pro 
je ve şaratnameler 828 kuruşa M. M. 

MÜNİR NUREDDİN 
in aon konserinde büyük alkıtlara mazhar olan 

Hicazkar tarkı - Bekledim fec:re kadar 
Hüzzam tarkı - Aşkın bana gizli bir elem 

E ON 
Plaklarında okunmuştur. 

Her yerde arayınız 
V. Satın Alına Ko. dan alınır. Dk te
minatı 9529 lira 68 kuruştur. Eksilt- ı 
meye girecekler kanuni teminat ve 

2490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü iim••••••••••••••••••-••••••• 
maddelerinde yazılı vesikalarla ida-
ri şartnamenin 4 üncü maddesinin 
(F) fıkrasında yazılı vesikalarla bir
likte teklü mektuplarını ihale saatin 
den en az ve behemehal bir saat evve 
line kadar Ankarada M. M. V. Satın 
Alma Ko. na vermeleri. (756) (1339) 

lf/J----------·----------------... ~ 
Piyasamıza yeni çıkan 

FRANSIZ PUROLARI 
r Dr. İHSAN SAMI~ müstenit mukavele mucibince, inhisarlar idaresi isimleri ata-

Bakteriyoloji Lahoratuan ğıda yazılı dört muhtelif markada Fransız pürolarınm mem-

Umumt kan tahlllltı frengi nok· 
tal nazarından (Wauerman ve 
kahn teamUllerl) kan kUreyvatı ea· 
yılma11 Tifo ve ıaıtma haatalıkları 

teıhlıl idrar balgam cerahat kazu· 
rat ve eu tahlilltı Oıtra mlkroıkopl 
huaual atılar latlhzarı kanda Ore, 
feker KlorUr Kolleaterln mlktarla· 

1 rının tııvlnl Dlvanyolu No. 311 

Tel 20981 1 

leketimizde satılmasını kabul etmittir. 

Diplomates Beheri 45 kuruş ... 

Philipinos il 25 il 

Voltigeur Extra .. 16 il 

Nikotinsiz voltigeur il 20 
" 

bu pürolar ilan tarihinden itibaren piyasaya çıkanlmııtrr. 
Framız Rejisi, Türk sigaralarını evvelce Framada ıabhia 

çıkamuttır. 

AS 
Saç bakımı, güzelliğin 

İHKIDAZI 
HAZIMSIZLIGL 

"MiDE 

PETROL N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

LORE Z, TEFAG, ERLA. 
RADYOLAR SATIŞ MERKEZi Hakiki tabletleri soğuğa 

TÜRKiYE MOMESSILLIGI 
_____ .. Sirkeci Horaıancıyan Han No. 7 -8 •----- karşı ve bütün ağrılardan 

sizi korur. 

EKŞiLİK VE VANMALARINI 

MAZON 
MEVVA TUZUJ 

• f o. 111 1 Q 

MIOE ' VE 6Al?SAKLARI ALIŞTıRMAZ. 
İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAV 

• ve jMULAYİMOİR( 
YERİNİ HİÇ BİR MÜMASİL 

, MUSTA!iZAR TUTAMAZ f 

MAZON l~iM VE HOROS 
M .. R lolAllN" oiıo<. ... T ( 

HUTUKA EVlllİZDE ; BiR 

$1$E 8UlUNOURUNUl' 

.SENELİK 1 
TECRÜBENİN • 

NETİCESi 

HER YERDE ARAYIHIZ 


