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f'Çt\5:50m Kendini Tanır mısın ? 

~ 
1111111 
TUtHIMUU' 

Kendinizi tanımak istiyor muıunuz? 

Kendi kablllyetlnlzl kendi VJırlıOınızı, keft-

dl huıuılyetlerlnlzl tanımanın ve bunları iyi 

yolda kullanmanın 11rrını tiCrenmek lstlyorunız 

bu kitabı okuyunuz. Fi: 76 Kr. 

-
F ransızKabinesiTamltimatKazandl 

B"f'Jekil B. Daladye iatiıareleri ııraıında 8Cıfvekalete gelirken 

Arkadan 
Gelen 
islim 

A 
Nevyork, 12 (Hususi) - Ünited 

rosturyanın hali, )taçınlmı, bir Press'in Ban;elon muliabiri tarafın-
kıza benziyordu. Yapılan ple- dan verilen malumata göre, İspanya 

bisitıe aradaki bağa; ilci tarafın nza- da hükümet kuvvetleri Lerida civa
aına dayanır, meşru bir evlenme man rında asilerin hatlarını yarmıya mu
larası vermek istenmiştir. vaffak olmuşlardır. Fakat asiler bu 

Evlenme töreni yapılsın, yapılma- haberi teyit etmiyorlar. Diğer ta-
' sın, Almanya ile Avusturyanın bir- raftan haber verildiğine göre asiler 
leşrnesine zaten fiili surette ses çıka- bugünden modern harbin en mühim 
ran Yoktur. Asıl iş, hadisenin uyan- silahlprmda,n biri olan mayi ateşi 
dırdığı sarsıntı ve neticelerdedir. kulİanmıya başlamışlardır. 
}{ırk türlü tören yapılsa bu izler• ko- Londra, 12 (Hususi) - Ispanya-
lay kolay ortadan silinemez. dan gelen haberlere göre. hükumet 

Bir İngiliz mecmuasının hesabına kuvvetleri, Katalonya ile cümhuri
göre, Avusturyanın Almanlar tara- yetçi ispanyanın diğer kuvvetleri ~
fından işgaliyle on beş türlü taahhüt rasındaki muvasaleyi temin için gi
\"e inıza, bir taraflı olarak yok edil- riştikleri mukavemet hareketine şid 
ll1istir. detle devam ediyorlar. Bu maksadı 

.. Bunun manası şuraya gelir ki bu- temin için Tortoza şehri civarında. 
günkü dünyada imzalı kağıt piyasası taarruza geçmişler ve çok mühim 
d~şüktür. Filanın filanla başbaşa ve- mevkiler işgaline muvaffak olmuş
rıp bir muahede imza etmesi, 0 sani- ]ardır. Diğer taraftan denizde Leri· 
Yede öyle yapmanın işine geldiğin· da havalisinde de yeni taarruzlarda 
~en başka bir şeye delalet etmez. bu]u~muslardır. . 

Ortada ·· le ve .. vle bir taahhüt Ası kaynaklan her ıki taarru.~un 
şoy şo_ " k"' t•'ld'"ğü ·· b.ld' · 1 r C m var. Buna 0 •• filan vaziyetin pus ur u u nu ı ırıyor a . u · 

L"' eOre yarın -~ . ... • . F h d d 
uoyle olacağına hüküm vermek cab ıyet hukumetı. ransız u u U· 

dir,, yolunda düşüncelere dalma'k nun ·1er tarafından kapanmaması-
( Demımı 7 ~) -' [Devamı 9 uncuda] 

... 

•• 
Başvekilin Talebi Uzerine 

Bütün Grevler Nihayet Buldu 
B. Daladye, Fransayı 3 
Ay için Kararnamelerle 

Negüs 
Protesto 
Ediyor idareye Hazırlanıyor 

Paris, 12 (Hususi) -Yeni Başvekil B. Daladye, bugün iki 
muvaffakıyet kazanmıştır. Birincisi mecliste temmuz ayına ka
dar Fransayı kararnamelerle idare yolunda ilk adımı atınış ve 
hiikfımetin heyananmesini çok geniş bir ekseriyetle tasvip ettir
miştir. l\lali layihanın bu gece geç vakit meclisten çıkması bek
leniyor. 

İkinci muvaffakıyet, bu akşam bütün grevlerin geri alınma
sıdır. Daladye milli selamet namına grevlere son verilmesini is
temiş ve talebi kabul olunmuştur. Fransanın askeri imalatını 
tehlikeye düşüren grevlere iştirak edenlerin sayısı (150) bine 
varmış bulunuyordu. 

Daladyenin işe bu şekilde başlaması büyük bir muvaffakıyet 
sayılıyor. 

YENi HVKOMETIN BEY ANNAMESI 

Hükumet modern iş kanununu ta
mamlıyacak olan metinlerin tetkiki
ne deva91 edecek ve bu metinleri 
meclise sevkeyliyecektir. Hükumet 
memleketin emniyeti için lüzumlu 
olan silihlann imalatına tekrar baş
lanmasını temin eyliyecektir. 

Hükumet cümhurlyetin müdafaa· 
sına da çalışacaktır. Bu yoldaki ic
raatın, fransanın müttefikan sarfe
deceği kalkınma gayretlerile elele gi 
deceğine kanidir. Hükumet. harp sı
rasında hakiki sulhün kurulmasında 
taahhüt edilen asıl prensiplerden vaz 
geçmemekle beraber, Fransanın men 
faatlerinin ve imparatorluğun tamam 
!ılığını her nerede olursa olsun mü -
dafaaya azmetmiş bulunuyor. 

f Devamı 9 uncuda] 

200,000 Liralik 
ikramiye 27,761 
Numaraya Çıktı 

Tayyare Piyangosunun son keşide
si. dün tamamlandı \'e 200,000 lira
lık büyük ikramiye 27761 numaraya 
çıktı. Dün ,.e evvelki giin ~ekilen pi 
yanıo numaralannı, iki llÜnliik tam 
liste halinde ve sıraya konulmuş ola 
rak sekizinci sayfamızda bulacaksa
nız. 

Merhum B. SaJettin Güre 
[Yazııı 4 üncü sayfada] 

=== 
Konsay Azaları 

Dün, Tarih 
Sergisini Gezdi 

Antakya, 12 (TAN Muhabiri bildi
riyor) - Hatayda tahrilcler günden 
gjine yeni ve garip şekiller alıyor. Bu 
sefer de, Asabacılar kongresinde San 
cağın Suriyenin bir parçası olduğu 
ilin edilmiştir. Mahut Nebiyülazme 
tahriklerini artırmıştır. İttihadı Va
tani Partisi mensupları "izci teşkila-

ı tı yapıyoruz,, diye çapulcuları bir a
raya toplamıya başlamışlardır. Şim
diden 500 elbise ile bir okadar sopa 
tedarik edilmiştir. Türk düşmanı Ha
san Cebbare, Partinin umumi katip-

!iğini üzerine almıştır. Gayeleri Ha
tayda kargaşalık çıkarmdctı.r. 

Partiler ilga edilmeJi 
Antakya, 12 (Hususi) - Cenevre 

konuşmalarında partilerin ilgası ve 
partizanların silahlarının alınması 
k~rarlaştırıldığı halde, bu yolda he
n~z hiçbir harekete başlanmış değil
~ır .. Dağda gezer gibi, eşkıya kıyafet
lı birtakım heriflerin sokaklarda es
kisi gibi serbestçe dolasbklan .. .. -
l
.. :. goru 
uyor. 

ı Şanghay Tehlikeye Girdi 

Çin Kuvvetleri, Şehrin 
Yakınlarına Geldiler 

Çin Ordusu Kumandanı,· Yakında 
Nankini Geri Alacağını Söylüyor 
Nevyor, 12 (Hususi) - United kumandanı bu ·· 

Balkan Ekonomi Konseyi ile Basın Pres'in Uzak Şark muhabiri bildiri- rak pek k gun beyanatta buluna-
B. l'ği • d"" b-L - ya ında Nankin il H i ır ı azası un sa an encumen top- yor: Çin - Japon harbinin sahnesi istirlat edeceğin. .. . ~ ançav 
lantılannı yaptıktan sonra Dolınabah yeniden değişmiştir. Artık Şanghay Hankavd hı soylemı~tır. 
çe Sarayındaki Tarih Müzesini ziya- §ehri tehlikede sayılmakta ve Çin re Çang _ ~n aber .verıldiğine gö
ret etmişlerdir. Bu ziyaret hakikaten kuvvetleri Cenubu Garbiden bu tara ç~ Pazar .. a~. - ~ek ıle Sung'un ge-

k 1~1- gunu bır hav f · 
ço a -ayı uyandırmıştır. fa doğru ilerlemektedir. Buradaki sında ölm ·· 1 a se en esna-

Ercüment Talu, kuvvetli ve selis Çin askeri çeteleri Japonları müte- lunan habuşl 0

1duklanna dair neşro-
F 

. .. . er er n aslı Y kt ransızcası ıle Saray ve Muze bak- madıyen tzaç ediyor ve Japon satve- berler re 0 ur. Bu ha-. smen tekzip ı 
kında misafırlere izahat vermiştir: tini sarsan faaliyetlerde bulunuyor. Bundan b k 0 unmaktadır. 

B .. ük" k d · ilin' • aş a Japonya t · uy apı an gır ce zıyaretçi- Japonlar, bu tehlike karşısında Şang re hükumetil h nın ngılte-
lerin karşısına çıkan süfera kabul o- hay - Hancav demiryolu boyunca tavassut teki;. ~be son vermek içla 
dasından başlıyarak, buralann uzak tahkimat yapmak için Cepheye yığın yodan tekzio ~~re bulunduğu Tok
ve_,yakın tarihlerinden bahsetmiftir. yığın iı:ri sevketmektedirler. Bu cep- berin propa~ dı ıyor. Tokyo "bu ha· 

[De 
-..... . gan a maksad· 1 . • 

vam.ı 6 ıncıda] heyi Japonlara ka!'fl idare eden Çın fD ıy e Çmlı-
evamı 9 Uncuda) 
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No. 28 Yazan : M. SIFIR Adliyeciler 
POLİSTE: 

Sait Molla Casusluk Bir delikanlı 
BELEDiYEDE : 

Seyyar aşçılık 
münakaşalara 
sebep oldu 

TURiZM .: 

Memlekette Arasında Tayin 
ve Terfiler 

DüellosundaKazanıyor iki kişiyi 
Birden bıçakladı 

Otel sıkıntısı Ankara, 12 (Tamrnuhabirinden),.;, 

H• d•ı• Adliye Vekaleti, hakimler arasıll' 

H us~si ~~giliz istihb:rat heye-
tı reısı (Benet) böyle şid -

detli tarizlerde bulununca eski Da
hiliye Nazırı Mehmet Ali bunları 
vesile etti. Reislikten çekildi, ko -
misyon da dağıldı. Esasen azaların
dan hiçbirisi işi üstüne almamıştı. 
Arada bir uğrıyanlar da, işlerinin 

çokluğundan, zamanlarının darlı

ğından bahsedip kaçıyorlardı. Bü -
tün iş Mehmet Aliye kalmıştı. 

Mehmet Ali istifa etmekle bu iş 
te kurnazca hareket ediyordu. O -
nun istifasının asıl sebebi hiç te 
Kapiten (Benet) in tarizleri değil
di. Aybaşı yaklaşıyordu. Fuka u
mumi merkezi, bulup buluşturdu -
ğu yüz elli lirayı ilk hamlede ver
miş, Mehmet Alinin ağzını kapat
mıştı. Bu suretle kapılar açılmış, 
Gfıya fş başlamıştı. Fakat maaşlar 
için lazım olan paranın henüz on 
parası bile tedarik edilemediğini 
Mehmet Ali öğrenmişti. Halledil -
mesfne ihtimal de yoktu. Mehmet 

etmekte bulmuştu. 
Mehmet Alfrtin iStifası, Hürriyet 

ve İtilaf umumi merkezini, pek ta
bii olarak, telaşa düşÜrmüştü. Ay 
başında memurlara para verileme
mekten doğacak rezaleti kimse ~ü 
şünmüyordu. Herkes, İngilizlere 
karşı pek ayıp oluyor teranesini 
tutturmuştu. Miralay Sadık aciz i
çinde ellerini uğuşturuyordu. Hoca 
Mustafa Sabri bir türlil yerinde du
ramıyor, zıpzıp gibi sıçrıyordu. Ho 
ca Zeynelabidin: "Yarabbi nedir 
bu başımıza gelenler; bir türlü şu 
işin dört ucunu bir yere getire -
medik.,, diye hayıflanıyordu. Ali 
İhsan ile Ali Kemal de biribirirleri 
ne bakarak kıskıs gülüyorlardı .. 

Bu esnada imdada İspartalı Ke
mal yetişti. Teşkilatın faaliyetin -
den şikayet ediyor, ve Kapiten (Be 
net} ile idarehane arasında muha
bere vasıtası olan komisyon işleri 
uzatıyordu. İhbarlar bu yüzden 
gecikiyordu ... Para temin olunursa 
bu işi şahsen idare etmeyi, (Benet) i 
memnun edecek muvaffakıyetlere 
varmayı üzerin~ alıyordu. 

Miralay Sadığın yüreğine su ser
pildi. Epeyce ferahladı. Arkadaşla
n ile danışmıya lüzum görmeden 
bu mühim vazifeyi doğrudan doğ
ruya İspartalı Kemale verdi. Maa
şını da artırdı. İspartalı Kemalin 
Miralay Sadığa pek itimadı yoktu .. 
O, Hoca Sabrinin adamı idi. Bu se
beple, hocanın yüzüne istifhamlı 

bir gözle baktı. Ondan muvafakat 
ve teminat istemişti.. Ve almıştı. 

Bu İspartalı Kemal, artık şah -
sen ve resen ldare edeceği ihanet 
yuvasına büyük bir gururla döndü. 
Fakat idarehaneye geldiği zaman 
soğuk bir duşa uğradı; Kapiten (Be 
net) ln ve polis müdürü Hasan Tah 
sinin adamları amirlerinden aldık 
ları emirler üzerine, bir saat evvel 
idarehaneyi bırakmış, savuşmuş -
lardı. 

1 
İspartalı Kemıii apışıp kalmıştı. 

Adeta felce uğramış gibiydi. Biraz 
evvel :fırka büyükleri karşısında, 

göğsünü gere gere mesuliyetler al
dığı zaman her şeyden evvel (Be
net) in adamlanna güvenmişti. On 
lar olmadan ne yapabilirdi? Oda -
sında acı acı düş~üp vaziyetin ıs
lahı çarelerini araştırırken, diğer 
bir kara haber aldı: Başkatip kör 

Arap camiinde oturan Hayrullah 
isminde biri ile liman idaresi mavna
cılanndan Ahmet evvelki gün bir kö 
pek meselesinden dolayı kavgaya tu
tuşmuşlar, kavga büyümüş ve Hay
rullah bıçağını çekerek Ahmedi g§ğ 
sünden yaralamıştır. Hayrullah kav
ga esnasında araya girmek istiyen 
kunduracı Cemal isminde birini de 
arkasından yaralamıştır. 

Ciğerci Arkadcqını Vurclu 

Recep isminde bir seyyar ciğerci, 
Sütlüce iskelesinde bir alacak yüzün
den çıkan kavga neticesinde, Yani 
isminde birini bıçakla sol kalç&sın
dan ağır surette yaralamıştır. * Sirkeci istasyonunun eski sev
kiyat binalan tarafında duran bo§ 

Remzi, sakallı Cemil ile Kadirgalı vagonlara geceleri birtakım serse
Hüseyin de vazüelerine artık de - rilerin toplandıkları görülmü§tür. 
vam edemiyeceklerini söyliyerek Bekçiler ve zabıta bu hususta tedbir 
savuşmuşlardı. almışlardır. 

İspartalı Kemal şimdi ne yapa - * Şoför Fethinin idaresindeki 
caktı? İdarehanede pehlivan Kad- 3416 numaralı otobüsle vatman Ali
ri ile katip Hüsnü ve bir hademe- nin idaresindeki tramvay Sirkecide 
den başka kimseler kalmamıştı. Ha çarpışmış, her ikisi de hasara uğra
riçte çalışan memurların hiçbirisi- mıştır. 

nin iş yapabilecek kabiliyette ol - * Hüseyin ve Ahmet isminde iki 
madıklarını biliyordu. Pehlivan hırsız Üsküdarda Valide cami çe§111e
Kadri horoz döğüştürmekten vakit sinden çaldıklan kurşunları satarlar 
bulup idarehaneye geldiği bile yok- ken yakalanmıştır. 
tu. Hem gelse de ne yapabilirdi? 
Katip Hüsnü Bey de masasına da- * İlyas isminde bir hırsız Üskü-
yanıp şekerleme kestirir gibi görü- darda Nuriye isminde bir kadının e
nüyordu. Faaliyete başladıklarının vinden kurşun boruları çalıp kaçar
ilk günlerinde, içten gelen arzu ve ken yakalanmışıtr. 
yeni hevesle fırka mensuplarından * Şoför Artinin idaresindeki 
bazı meraklılar sık sık uğrayıp u _ 2348 numaralı otomobil köprü üs
fak tefek havadisler getiriyorlar- tünde Mois isminde birine çarpmış 
dı .. Birer birer onların da heves ve ve yaralamıştır. 
neşeleri kaçmış, ayaklan kesilmiş- * Zeyrek yokuşunda 9 numaralı 
ti. evde oturan ve Halıcıoğlunda bir çi-

Bu sırada kapı açıldı. Han kah- vi fabrikasında çalışan Malatyalı Dur 
---'-' .___.. .-&-.a.1. .. _..,_ '--~-- ----~.._..__ __ , __ ,,_ ... _ 

çayların korkunç bir miktara va- ralanmıştır. 

ran yekununu haber verdi. Arka
sından, ellerini uğuşturarak, reve
ranslar yaparak güler yüzlü bir 
Rum göründü. O da hanın kiracısı 
idi. Kunturatın henüz imza edilme
diğini, aylık zamanının geldiğini 

bildiriyordu. İspartalı Kemal çıl
dıracaktı .. 

D iğer tarafta kurnaz Molla, 

DENİZ ve LİMAN : 

Adalar için 

Vapur Getirilecek 
Akayın 20 nisanda tatbik edeceği 

ilkbahar tarifesi hazır lanmıştır. Ye
ni tarifede, '19,45 te Adalara kalkan 
son vapur, 20,15 e alınmış ve 19,45 
postası ipka olunmuştur. 

Şehir Meclisi dün toplandı. İstan
bulun imarına tahsis edilen paranın 
bütçeye hem masraf, hem de irat kay 
dı kararlaştırıldı. 49500 liralık mun
zam tahsisata dair bütçe encümeni 
mazbatası kabul edildi. Cümhuriye
tin 15 inci yıldönümünü fevkalide 
kutlamak için vilayet bütçesine mun 
zam tahsiat konması muvafık görül
dü. 

Bundan sonra, yeni belediye zabı
tası talimatnamesinin müzakeresine 
geçildi. ~zadan Bican konservelere 
yapılış tarihini gösteren etiketler ko
nulması hakkındaki mecburiyetin, 
Sıhhat Vekaleti tarafından hazırlan
makta olan "gıdai maddeler kodeksi,, 
nin tatbik mevkiine konulmasına ka
dar geri bırakılmasını teklif etti. Ka
bul edildi. 

Talimatnamenin lokantalar hakkın 
daki faslı müzakere edildi. Camekan 
larda çiy veya pişmiş yemek bulun
durulmaması kararlaştı. 

Bütün lokantalarda aptesane bu
lundurulması hakkında Galip Bahti
yarın teklüi reddedildi. Pişmiş veya 
pişmemiş maddelerin el ile tutulması 
tarzındaki tabir bir kısım aza tarafın 
dan gülünç bulundu. Fakat ekseriyet 
bu fikri kabul et ti. 

Seyyar aşçılık şiddetli ve uzun mü 
nakaşalara sebebiyet verdi, bir kı

sım aza, bu usulün esasından kaldı
rılmasını, diğer bir kısım aza yalnız 
sokaklarda pişirilmesinin yasak edil 
mesini, fakat pişmiş olanların 

kapalı bir halde sattırılmasım, 

çünkü sayfiye yerleriyle ta
lim yerlerinde buna şiddetle ih
tiyaç bulunduğunu, bazı aza da 
sokaklarda koku ve duman neşrine 
imkan bırakılmadan seyyar aşçılığın 
tamamen serbest bırakılmasını iste-'""' -..... _, __ ~ ~---· nihayet meseıenın nauı encumene 
bırakılarak toplantıya nihayet veril
di. 

Çocuk Bayramı 

23 Nisan Milli ve Çocuk Bayra
mında yapılacak merasim programı 
hazırlanmaktadır. 

Bu programa göre, sabah saat 10 
da Beyazıt ve T&ksim meydanların
da bir toplantı olacak daha evvel o-
kullarda muallimler t.alebeye konfe
ranslar verecektir. O gün mektep
lerde müsamereler tertip edilecek ve 
bu müsamerelerde monologlar söyle
necek, rond yapılacaktır. 

Öğleden sonra Beyazıt meydanın
da memleketimizde ilk defa olmak 

ısse 1 ıyor da yeni bazı tayin ve nakiller ynP' 
Memlekette turizm hareketleri ya- mıştır bunları bildiriyorum: 

ratmak için ne gibi tedbirler alınma- Tokat kadastro hfikimliğine Ertll' 
sı lazım gediği hakkında tetkikler ya- rum mahkemesi eski· reisi Hüsnü 'fil• 
pan komisyon mühim neticelere var- rel, Adana hukuk hakimliğine Adi' 
mıştır. Türkiyede, seyyahların ban- na sulh hakimi İsmail Hakkı Gö1'· 
nabileceği otel olmadığı gibi, vatan- türk, Midyat hakimliğine AmasY• 
daşlann da yatıp kalkabileceği otel hakimi Refik Yalım, Ankara sorgıJ 
yoktur. Yapılan istatistiklerde birçok hikimliğine Bitlis azası Necati )"ıl• 
vilayet ve kaza merkezlerimizde ra- maz, Konya sulh hakimliğine Muğll 
hat oteller mevcut olmadığı görül _ eski müddeiumumisi Şadi Çelik, }.· 
müştür. dana sulh hakimliğine Behisni b{ılci' 

Yapılan bir istatistiğe göre en faz- mi Nizım Kutlar, Tarsus ceza hakiJ11' 
la otel İstanbuldadır. Sayısı 173 tür. liğine Hadim müddeiumumisi Hasat' 
Bu rakamın kazalara taksimi ile çı- Demircan, Çankırı Asliye ceza }li' 
kan nispet şudur: Usküdar 5, Bakır- kimliğine Çankırı azası Sadık Şirn ' 
köy 2, Adalarda 16, Beyoğlunda -ıs. şek, Mudanya müddeiumumiliğin' 
Sarıyerde 10, Fatihte 2, Eminönünde Tarsus müddeiumumisi Basri ÖZ' 
82, Kadıköyünde 8, Beşiktaş ve Bey- kan, dokuzuncu derece Karacabef 
koz kazalarında hiç otel yoktur. hukuk hakimliğine terfian o yer }11.l' 

İkinci olarak İzmir geliyor. İzmir- kuk hakimi Sadi Erten, İstanbul müd 
de 56 otel vardır. Biri Karşıyakada deiuınumi muavinliğine Ankara sulb 
55 i şehirdedir. Bayraklıda hiç otel hikimi Lutfi Kaynak, Ürküp huk~ 
yoktur. Bursada 43 otel vardır. An_ hakimliğine Zonguldak aza mua~ 
karada 41 otel .vardır. Biri y enişehir- Hasan Tunca, Muğla müddeiumuıııl 
dedir. muavinliğine Konya müddeiumun:ıl 

1935 senesi umumi nüfus sayımı- muavini Celal Yüksel, Çankırı su@ 
nın meslekler rakamına göre, Türki- hakimliğine Ankara icra memuru 58" 
yede otelcilik, han, pansiyon, gazi- biha Taşçıoğlu, Ankara icra memut"" 
no, kahve ve bar işletmelerinde luğuna Sındırgı müddeiumumisi Ff5 
256680 erkek, 532 kadın çalışmakta_ ruh Yoro; Kağızman müddeiumuıni' 
d liğine Garzan müddeumumisi İsmail ı.r 

Hakkı Alaca; Tarsus müddeiumumi' 
1\tffrTF.FERR!K : 

BirMebusumuzu 
Kaybet t ik 

Bolu Saylavı mütekait Albay Os
man Korkut evvelki gün İzmirde ve
fat etmiştir. Cenazesi bugün Bucada
ki evinden kaldırılarak gömülecek
tir. 

Osman Korkut geçen Pazar günü 
saylavlılta seçümi ti. Kendisi İz.mir
üzerine Ankaraya gelecekti. Evvelki 
gün Vali ile vedalaşmaya giderken, 
Yolbedesteninden geçtiği sırada bir
denbire üzerine fenalık gelmiş, yere 
düşüp ölmüştür. 

Merhum milli mücadelede Samsun 
cephesi komutanı olarak mühim hiz
metler görmüştü. 

Sirkeci Meydanı Açılıyor 
Sirkeci istasyonunda araba iskele

si yanındaki bar3kaların yıkılmasına 
başlanmıştır. 

Garın methalinde, polis ve jandar
ma ve yollama memurluklarının iş

gal ettikleri Josım yakında tahliye e
dilecek ve buradaki bürolar, Vagon -
li'nin eski işgal ettiği binaya ta§lna
caktır. 15 gün sonra bu kısımlar ve 

liğine İncesu müddeiumumisi TayYat 
Yasa; İzmir icra memurluğuna Mut 
la müddeiumumi muavini Hikmei 
Eğinlioğlu, Zonguldak aza muavinlY 
ğine Kuruçay sorgu hakimi Hürreıı' 
Barım, Gümüşhacıköy müddeiumurııf 
muavinliğine Araç sorgu hakimi :Nır 
rettin Ertürk, Boğazlıyan müddciıJ' 
mumi muavinliğine Ilgaz sorgu haıd' 
mi Kurban Karşı, Konya rnüddeiu ' 
mumi muavinliğine Konya aza mull" 
vini Şefik Özbilgc, Burhaniye müdM 
iumumi muii'vinliğine Tekirdağı h 
kirdal:tı hakim muavinliğine Ordu · 
ra memuru SaBiha Erden, •km.as)., 
müddeiumumi muavinliğine utf• 
sorgu hakimi Zerrin Akgün, Urfa sof 
gu hakimliğine Alanya sorgu hukirııl 
Nuri Bayer, İzmir aza muavinliğif11 

İzmir icra memuru Atiye ErtunÇ• 
Üye sorgu hakim vekilliğine Tarsll5 
sorgu hakim vekili Kamil Özer ta • 
yin olunmuşlardır. 

Fahri Konsolosluklarımız 
istihbarat komisyonu hava

dislerini, hususi zabıta idaresi ha
berlerini, İngiliz Muhipleri Cemi -
yeti binasında kurduğu bir şebe
ke vasıtasile günü gününe, hatta sa 
ati saatine alıyor, kendi aleyhine 
çevrilmek istenilen dolaplan kırıp 
yakmak için hiçbir fırsatı kaçırmı
yordu. (Benet} bir aralık, hususi 
zabıta idaresine yardım için biraz 
para vermek fikrinde bulunmuştu. 
Molla bunu haber almış ve derhal 
Rayan vasıtasile tesir yaptırarak 
(Benet} i bu düşüncesinden vazge
çirtmişti. Müttefikin zabıta komis
yonu reisi Miralay (Ballar) ı araya 
koydu. Polisin, hususi zabıta idare
sine göndermiş olduğu memurlan 
geri nldırtmıya muvaffak oldu. İn
giliz gizli hizmetler teşkilatı reisi 
Kaymakam (Korn Vold} a başvur
du. Benet tarafından hususi zabıta 
idarehanesine gönderilen memur -
ları başka vazifelere tayin ettirdi. 
Hatta sakallı Cemilin, Kadirgalı 

Hüseyinin bu teşkilattan çekilme
lerinde bile Molla amil olmuştu. 
Han kahvecisi ile kiracının müra
caatlarını bile teşvik etmiş, hazır
lamıştı. 

Akay idaresi, Yürükali plajı ile A
dalar arasında seferler tesis etmek 
için İ:lmir körfezinde işliyen vapur
lardan birini getirtmek karannı ver 
miştir. 

Pireden Mavna Geleli 
üzere bir açık hava müsameresi ve- köşedeki kapalı gazino binası da yık

Ankara, 12 (Tan muhabirinden} ./ 
Yeni Zclandanın merkezi olan A\}}(' 
land şehrinde fahri bir konsolosl~ 
ihdası ve bu konsolosluğa da orad• 
mukim dava vekili Bay Govel'in t8" 
yini, Birmingam fahrl konsolosumııl 
Frak Solker'in ölümü üzerine yeriJ" 
Stanley'in tayini vekiller heyetinİP
tasdikine iktiran etmiştir. 

Molla bu sahada kimsenin çalış
masına, İngilizlere sokulmasına ta 
hammül edemiyordu.. Önüne, ne 
gelirse vurup kırmak, yakıp yık

mak, fakat bu işi rakipsizce, tek 
başına yapmak istiyordu. 

(Devamı var) 

ı-Vergi Kaçakçıhğı 

İstanbul limanındaki vaaıta buhra
nı üzerine Pireye ısmarlanan mav -
nalardan bir grup daha gelmi§ ve te
sellüm edilmiştir. Bunlardan başka 
bir müteahhide ısmarlanan 20 mavna 
nın da inşaatı bitirilmiş ve Karade
nizden getirilerek teslim alınmıştır. 

rilecektir. Bu müsamere için Beya
zıdın muhtelif yerlerine hoparlörler 
konulacaktır. 

tırılacaktır. İstasyonun Ankara cad
desine çıkan dörtyol ağzı köşesinden 
başlıyan adanın da istimlak edilerek 
açılması için tetkikler yapılmaktadır. 
Bu adanın istimlaki için 44 bin lira 
sarfı icap etmektedir. 

Liman işletme idaresinin fabrika ve 
havuzlar müdürlüğüne ısmarladığı 

saç dubaların inşaatı da yakında bi
tecektir. 

* Galata ve Sirkeci nhtımlannda 
yapılan inşaat bitirilmiştir. Rıhtım -
lar her iki tarafta da bir metreden 
fazla yükseltilmişler ve etraflarına 

parmaklık çevrilmiştir. 

~nizbank müdürlüğü, nhtımlann 

asri vesaitle techizi için hazırlıkla -
ra başlamııtır. Bunun için yakında 
Avrupaya vinç sipariıleri yapıln~a-k
tır. * Denizbanka bağlı müesseselerin 
levazım servislerinin de birleştiril -
mesi ve müdürlüğüne Fatinin tayini 
kararlaştırılmıştır. Levazım müdür 
muavinliklerine de İbrahim ve Mu -
ammer tayin olunmuşlardır. Deniz -
bank işletme kısmı müdürlüğü mua
vinliğine, Galatas~rayın eski kaptanı 
maruf futbolcu Nihat ve Denizbank 
neşriyat müdürlüğüne de Eşref Şefik 
tayin olunmuşlardıt. 

* Otomobil ve otobüslere dağıl
maz cam takılması için alınan karar 
üzerine piyasada bu çeşit camlar a
ranmış ve bulunamamıştı. Son gün
lerde piyasaya bu camlardan getiril 

• 
miş ve otomobil ve otobüslere takıl-
mıya başlanmıştır. 

* Şehzadebaşında yapılacak kon
servatuvar binasının projesinde icap 
eden değişiklik bitirilmek üzeredir. 
İnşaat yakında münakasaya konula
caktır. 

* Belediye renkli şişeler içinde 
gazöz, su ve emsali maddelerin satışı
nı yasak etmiştir. Bu karar Haziran 
birde tatbik olunacaktır. 

Kombinalar lcln Gelen 
Maki neler 

Bu istimiakin de belediye tarafın
dan yapılması istenmektedir. 

İstasyon ile deniz arasmda bulu
nan camiin de yıkılması icap etmekte 
dir. Evkaf bu bina için 70 bin lira is
temiştir. 

Yeni Tenzilatlı T arile 
İstanbul - Lüleburgaz asfaltın

dan sonra başlıyan kamyon ve demir 
yolu rekabeti gün geçtikçe şiddetini 
artırmaktadır. Bunu nazarı dikkate 
alan 9 uncu işletme müdürlüğü ten
zilatlı tar~nin projesini hazırlamış
tır. 

Vekalet tarifeyi bugünler içinde 
tasdik edip gönderecektir. Tenzilat 
tatbik olunduktan sonra kamyon nak 
liyatının duracağı muhakkak görül-

Ziraat> Vekalet i tarafından kombi- mektedir. Çünkü tüccar, malının, em 
nalar için sipariş edilerek şehrimize niyet bakımından, demiryoluyla nak 

lini daha iyi görmektedir. 
getirilmiş olan ziraat makinelerinden * Viyanada bulunmakta olan İk
altı tane biçer ve harman yapan ma- tısat Vekili Şakir Kesebilir, ayın on 
kine Adana ziraat ve makinist mekte yedisinde şehrimize dönecek' ayni 
bine ve bir tanesi de Bursa ziraat gün Ankaraya gidecektir. İktısat Ve
mektebine gönderilmiştir. kili ayın on sekizinde açılacak olan 

Ziraat kongresinde bulunacaktır. 

lzmir Fuarı için .. 
Ankara, 12 (Tan muhabirinden) ';/ 

Bu yaz İzmir enternasyonal fuarıı>'. 
iştirak edeceklere verilmek üzere ıoO 
bin liralık döviz kabul edilmiştir. 

Yali Ankaradan Geliyor:.,. 
Ankara, 12 (Tan muhabirinden) ./ 

İstanbul vali ve belediye reisi B. '14"' 
hittin Üstündağ bu akşam İstanbtJl' 
hareket etti. 

'TAKViM ve HAV~ 
13 Nisan 1938 
ÇA RŞ A MBA 

4 ündl ay 
Arabi: 1957 
Sefer: 12 

Gün: 30 

Güne:ı: 5,24 - Öğle: 
İkindi: 15,58 - Akşam: 
Yatsı: 20,21 - fm&dk: 

Kasım: 15'7 
Rumt: ıs54 

l\\art: st 
ı2.14 
ıe,45 
3,SO 

YURTIA HAVA VAZIYE11 

Jzmir, (TAN) - Burada bir ban 
işletenlerin vergi kaçakçılığı yaptık
ları hakkındaki ihbar doğru çıkmış
tır. Bu bar müstahdemleri için ce
za ı olarak 80 bin lira kazanç vergi
si tahakkuk ettirilmiştir. Aynca bar 
sahiplerinin kazanç vergisi de cezalı 
olarak tesbit edilecektir. 

-----o ralı evinin üçüncü katından Meryem- * Bu sene Romanya Türklerinden 
25 bin göçmen getirilecektir. Şehri

mize gelen iskan umum müdürü dok 
tor Cevdet dün iskan müdürlüğüne 
giderek meşgul olmuştur. Bu sene de 
bütçeye bu işler için 3,5 milyon lira 
tahsisat konulmuştur. 

Yurdun Trakya ve Kocaeli ve Ege b61~ 
lerlndc hava kapalı ve yağışlı, CcnubloD~ 
Orta Anadolu fle Karadeniz kıyılıır'I ~ı 
kapalı ve mevzii yağışlı, diğer bö].gel~ 
çok bulutlu geçmiş, rüzg!lrlar Ege ve lP 
Anadolunun Garp kısmında Şimall. d (' 
bölgelerde Cenubl istikametten orta JCıl 

Dün" Geceki Yangın ana kendinin parlamasile çıkmış-
Dün gece saat 21 sulannda Kadı- tır. Bu evde Mihal isminde biri kira

köyünde, Pazaryolunda bir yangın cı olarak oturuyordu. Ateş büyümüş, 
olmuş, bitişik iki evin çatılan yan - yanındaki Bayan Saadetin 34 numa
dıktan sonra ateş söndürlllmOştilr. ralı evinin çatısını da tutuşturmuş, 
Yangın sarraf fsplronun 32 numa- çok geçmeden söndürülmüştür. 

vette esmiştir. ~ 

Diln fstanbulda hava kapalı geçmiş, el' 
gAr Şimali Şarklden saniyede 6 Ol 8 ııı 
re hızla esml&tfr. 

1
; 

Saat 14 te barometre 761,8 milimetre ı D' 
Hararet en çok 10,3 ve en a:ı: 7 ııantfgrll 
larak kaydedllml:ıUr. 
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Fransada 
Yazan: Omer Rıza DOllRU L 
() aladye kabinesi Fransız P~li-

nıentosunun dünkü celsesınde 
~tlytık bir ekseriyet kazandı ve faa
liyete ıiritti. Hüki'imetin programı 
~nın bugünkü ibtiyaçlannı an-
lıyordu. Fransanm en mühim me

selesi hlilli nıüdafaadır. Bunun böyle 
oldu&- 'h • Çünkü' F '"" gayet sarı tır. ran-
5aııua hududunda Almanya var, ltal
~a var ve şimdi de İspanya var. Bu 
i ~ l"•dudu sağlamlamak ve korumak 
~ 11 Pı.naanın büyük teşebbüslerde 
laulusınıaaı, büyük fedakarlıklara kat 

lllnaaı lbun. Daladye de bunu ya
~liıaı, maliyeyi kurtaracağını, mil 
kalkınmayı temin edeceğini anlat

~ Bunun neticesi olarak yeni kabine 
't U.yiik bir ekseriyet kazanmış ve 
raıı..da buhranın devamma kartı 

hlaıiştir. 
Pakat bu ekseriyet sağlam ve sabit 

~ildir. Çünkü Daladyenin taraftar
her Jnecliıteld ekseriyet karşısında 

lllınan bozulmıya, her zaman düş 
llliJe ınahk6mdur. Belki de bugün Da 
1-dyellin ekseriyet kazanmasına saik 
olaa indi, onun phsiyeti ve milli 
llltldafaa işlerini llyık olduğu ebem
llllyetle yflriltmesidir. Bu da Fransa 
"'ınnıa bir kazançtır. Çtlnkü Fran
""- hiç olmazsa milli müdafaayı 
"ilamak hususunda Fransa efkin 
1lla111niyeainin ihtiW etmediğini apa
tık ıhteriyor. 

~zalı Şarkta: 
Uzak Şarkta Çin ile Japon ara-

ıında devam eden muharebe 
--hapa bir mahiyet aldı. Çinliler 
.._. kaaanmıya, batta N anldn ile o
:: bitişik yerleri ıeri almaktan, Şanı 
._:1 tehdit etmekten bahse başladı
lıe • Yakın zamana kadar Çinlilerin 
ıe: ri~at ettikleri, ve hep yenildik
V11 IÖS önüne ıetiriline bu tahav
~ karşısında hayret etmemek müın 
ı. detildir. Fakat Çin-Japon har
.:ıa ea nihayet böyle neticeler ve
kt etini ötedenberi aöylüyorus. ÇUn
~ lır.lay kolQ' yutulur bir mem

dtıiildır. Bele Çin halkı ara
•nı'a\\1"'-ttldiJr .. 1:r.rr.x•1t.\..~\lXV~ 
~- hnkinı da zail olmuştur. 
•lki fi Çin ise, hayatında hiç bir 
.... t b:U derece birletmemiş ve hiç 

•akıt harici dfltmana kartı bu de
::e ınukavemef göstermek hissiyle 

l'eket etmemiştir. 
h Geçenlerde bir İngiliz gazetesi, Ja· 
il il koçunun Çin çamurlanna boy-
1-llzlaranı sapladığmı, ve bu boynuz
~ _çıkaramayacak hale geldiğini söy 
..._ti. 

Galiba isabet etmi1- • 

~: 
&'J •ır hitktlmeti bugün yeni Par

lamentoya mutat merasimle 
~ '\'e Batvekil Mehmet Mahmut Pa 

kralın nutkunu okudu. 
~eni kabine Mısıra birçok ~yler 
-._ etınektedir. Kabine Mısır halkı
~ Yapyq seviyesini yükseltmek, 
t. r halkı kıran hastaWdarla miiH· 
\tt 1. etınek, vergileri daha idiline 
lt.cıtekflde tevzi ederek büktlmetin 

ını yükseltmek istiyor. 
8Utan bunlar Mısır baUnnın en 
~ ve en kil ihtiyaçlan aruın· 
._dır. Hükumet bunlan başarmıya 
~affak olursa, ıüphe yok ki. Mısır 
t. tarafından sevilir ve her türlü 

>ide mazhar olur. 
.. t'aJı.at bütün bu işler büyük feda
...:!,lklara ve büyitk masraflara bat
~ • Çünkü M•ır halkını kıran yerli 

talıklar, aneak usun milli bir mtl
::;eıe ile ortadan kalkacak mahi~et
lll 1•· Bütün memleket halkı hüku
~e Yardım edene, sengin, fakir her 
1... hükumetle birlikte harekete im
.,.... bulursa bu hastalıklann kökü kı· 
talır. Bu umumi yardım aneak balkın 
'>'dınıanmuı ile mümkündür· 

1808tınunıa beraber hükUınetin büs
._~iyetle hareket ederek bu işleri 
~Ya muvaffak olmMJnı sanal· 
~~le temenni ederiz. 

Mısır Baıvekilnin 
Hariciye Vekilimiz 
Şerefine Ziyafeti 
~ıre. 12 (A.A.) - Rüştü Aras 
~ saat 14 de hayvanat bahçesi
e1çıı ~iştir. Saat 17 de Yugoslav 
' 11inde terefine verilen çaya gi· 

k l9Ç vavkte kadar kalmqtır. 

TAN 3 

:SflEK 
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Sanati Bir lngiliz Gazetesinin lfşaati MISIR: 
Sovyet Arazisi 
Üzerinde Uçan 
Japon Uçakları 

[Yazan: B. FELEK] 

Şuşniğin Gizli Dosyası 
Londraya Kaçırılabildi 

Kral Faruk 
Parlamentoyu 
Bir Nutukla Açtı Moekcwa. 12 (A.A> - Ta• A•naı 

blldlrlyor: 
Kahire, 12 (Hususi) - Kral Fa- 11 Nlaan ISlleya dolru t J•pon tıarp 

Methetmek nekadar ince bir sanat 
ise zemmetmek, aleyhte bulunmak 
ondan da nazik bir hflnerdir. 

Methedealerin mum kaldıklan 
en büyük tehlike dalkavuk derebsi
ae dflpnek ve aleyhte bulaaanlana 
da airıyacaldan varta müfteri vul
yetbıe sirmektir. 

Londra, 12 (A.A.) - Deyli He
rald gazetesi, bir hususi muhabirinin 
imzasile aşağıdaki satırları yazıyor: 

B. Şuşnig'in, Berhtesgaden müla· 
katı hakkındaki gizli dosyası sami
mi dostu B. Zematto tarafından Lon 
draya getirilmiştir. Bu dos)'fl B. ·Hit· 
ler'in mahrem mektuplarını ve diğer 
birçok vesikaları ihtiva etmektedir. 
Bunlar arasında bulunan bazı vesi
kalar Alman - Italyan münasebetle
rini hususi bir şekilde aydınlatıyor. 
Meseli yüksek bir Alman memuru 
tarafından imza edilmiş olan bir ve
sikada, Tirol nazilerine şimdilik her 
türlü propagandadan sakınılması b~l 
dirilmekte ve fakat A vusturyanın Al 
manya tarafından ilhakından sonra 
yeni talimat verileceği ilave edil -
mektedir. 

B. Hitler'in dosyada mevcut 4 
mektubundan bir tanesi bilhassa en
teresandır. Avusturya hadiselerinden 
önce yazılmış bulunan bu mektup 
kurtuluş saatinin yakın olduğunu bil 
diriyor. Mektupta Südetlerin vaziye
ti Alman müdahalesini istilzam etti
ği hale teallılk etmek üzere A vustur 
ya ve Çeko·dovakya haritasından 

bahsedilmektedir. 
Bir de dos~·ada Fon Papen'in ta.

limatiyle yazılmış ve bütün doğu 

A vrupasile Macaristan ve Balkanlar
da endüstriyel n;ifuza dair olarak 
şimdiye kadar eldP- edilen neticeyi 
de gösteren bir pl'nı muhtevi vesi· 
kalar mevcuttur. 

Avutııryanın ü/.i Harbiye 
Nıuın intihar Etti 

Viyana, 12 (A.A.) - Yan resmi 

bir membadan bildiriliyor: 
Sabık federal Avustury2 ordusun-

ner. evinde intihar etırif§tir. Fevka· 
lide mahkeme izuı sıfatiyle Rene
ral Zehner, 1934 temmuzu hadh:ele
rini müteakip birçok nasyonal - ıns.
yalist hakkında idam karan vermi't-

AMERiKA: 

Yeni Deniz f nıaatı 
için Hazırlıklar 

Nevyork, 12 (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazetesinin Vaşington mulaa
birine göre, deniz inşaatı haldmıda
ki kanun layihası bu hafta Zarfında 
ayan meclisine tevdi edilecekür. Zan 
nolunduğuna göre liyihada 1260 mil 
yon dolar kıymetipde inpat yapıl
ması derpiş edilmektedir. Bu mik
tar mümessiller meclisi tarafından 
tasdik edilen kanun liyihasında gös 
terilen miktardan takriben 140 mil
yon fazladır. 

Mezkiır gazeteye göre 35 bin ton
luk kruvazörlerin yerine 45 bin ton
luk ilç kruvazör inşası ve iki tayya
re gemisinin hacımlannın 15 den 
yirmi bin tona çıkarılması Jçin llyi
hada tadilit yapılması tstenÖecekür. 

Muhtellı Amerikan 
Mallyeclıl MahkGm Oldu 

Nevyork, 12 (A.A.) - Yüa bin· 
lerce dolara yükselen JhtUAltan SUÇ· 

lu Amerikalı maliyeci Rişard Vin
tey dün sabah Nevyork Temyiz mah 
kemesine çıkmıştır. 

Maliyeci on seneye kadar yükse
lebilecek hapis cezasına mahktlm ol
muftUI'. Bu müddetin kat't olarak 
ne olacajiı, suçlu mahpus bulundu
ğu esnada sonradan tespit edilecek· 
ür. 

Vaşington. 12 '(A.A.)-B. Rozvelt 
slmdild iş buhranını önlemke üzere 
önümüzdeki on beş ay içinde beş 
milyar dolar sarfetmek niyetindedir 

Çayda Balkan mümessillerinden 
başka kordiplomatik ve Masır naZU'· 
Iarı ve ecnebi ve yerli mümtaz şa
hıslar hazır bulunmuştur. 

Bqvekil Semiramiste Rü.ıü Aras 
şerefine büyük bir ziyafet vermiş ve 
ziyafeti parlak bir suvare takip et
miştir. 

Gizli Jo.yalan kaçıran 
Guülo Zernetto 

tt. Generalin intihannın bu sebep
ten olup olmadığı daha mal'1m değil 
dir. 

MacamtanJa EnJifeler 
Budapeşte, '12 (A.A.) - Havasa-J-· ... ···-· ···-··--·-- - -.J .... •• .... __ 

propagandasının artması iş mahfel
lerinde bilyak bir eiıdfşe dbfurmuf
tur. 

iktisadi hayatın her safhasında 

Yahudiler için nlsbet tayin eden ka
nun dolayısile marttan beri baflıca 
eshamın kıymetleri yüzde kırk ka
dar düşmilştilr. 

Belediye meclisiniıi dünkü içtima
ında haristlyan - milli partisinden 
Andre Sillerik, millt iktisadiyatın 
muvazenesini tehdit eden Yahudi ser 
mayelerinin uzaklqması keyfiyetini 
protesto etmiştir. 

KISA HABERLER 
* AmavuUuk Adliye Nazın Orloıa Is· 

tlta etmltfir. Baevekll vekllet edecekUr. * Dünyanın en yüksek bUOllU ve opera 
artisti Şabyapen dQn Parhıte ölmüştür. * Tunu. ve Sus'da dtln )'ine bazı kar
aq&hklar olmuş, fakat silkdnet iade edil· 
miştir. 

ROMANYADA 

MOHIM BiR ALTIN 

KAÇAKÇILIGI 

ruk, bugün Mısır parlamentosunu tayyareal Grodekovo blSlgealndekl Pol 
açtı. Kraliçe Feride ile kralın valide- tavk• klSyUnUn 14 kllometre cenubun 

ak d• 8ovyet hududunu g~rek 5 kllo· 
si kraliçe Nazlı da merasime iştir metro Sovyet topr•kl•rı Uzerlnde ut;· Bqün divan edebiyatım tetkik e

derken kıymetli ve eski plrleriml
zin padiphlar ve ~esirler hakkında 
yazdıktan methiye ve kuidelerl aa
• sanayii Wziye bakımından kıy
metlendirip fikir aramadıiunmia .,. 
bebi de budar. Eter aduneeinı.tm 
yudıldan bu methiyeleri tet.ire kalk 
sak pirleri dalkavukluktan ~ lmr
tanru. 

etmişlerdi. Küşat nutkunu kral na- mutlardır. Birkaç d•klk• eonra Man-
mına Mehmet Mahmut Paşa oku- c;urlden gelen iki Japon tayyar .. ı do 
muş ve Ingiltere ile Mısır münase- bunlara iltihak etmlt ve derhal kal· 
betlerinin çok iyi inkişaf ettiğini ve kan lovyet avcı tayyareleri Japon 

tayyarolerlnl geri c;evlrmlttlr. Bir J•· 
iki memleket arasındaki ittifak mu- pon tayyareal hududun iki kllomet· 
ahedesinin tam anlaşma dairesinde re ıc;erlalnde yere lnmlye mecbur kal· 
tatbik olunduğunu söylemiş, daha mıftır. Tevkif edilen tayyare br mo-
sonra Roma konuşmalarından bahset tlSrlD madeni bir avcı tlıyyarooldlr. 
miş ve Mısırın bu konuşmalara işti- Pilot. tayyarenin korodokl Japon or-

dueunun avcı tayyareleri mOfruoelno 
rak ettiğini. müzakereler başladığı menoup oldutunu blldlrmlplr. Aleyhte lnılunmıya pllnee; o .... 
samimiyet havavsı içinde sona vanr- ClddJ bir tahkikat ac;ılmıpır. Harı- deten daha tehlikelidir. A._ ..... 
sa sulbü sağlamlıyan bir amil olaca- clye Bakanltlı nezdinde proteeto et. filli beJiya sokabilir. Muaf ft a~ 
ğını ilave etmiştir. :Şaşvekil, hük11- mlye Tokyo BOyUk Elçlalnl memur clllll Nef'lnin, yqadılı aaltaMt MT-

metin dahili siyasetinden bahseder- ~~!!e!!tm!!l!!!ft!!lr!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!i!!!!!!!!!ii!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!~ rinin ricali aleyhinde hlevlyeler ~ 
ken halkın yaşayış seviyesini yükselt muı yfbtlndea boidaruldalmaa Jaer-ı 

kes bilir. 
mek için herşeyin yapılacağını, fakir FiLiSTiN : 
sınıflann maruz kaldığı yerli hasta- Bu dedlfim telalikeler ohnala aı 

her şeyin urafet peyda ettill ba -
virde birinin aleylainde hulanman-1 
da hemen hemen bir edebi ~tit •>'1-1 
labilecek kadar inceleımit bir aanR4 
oldajıma rörmemek kabil dellldlr. 

lıklarla mücadele edileceğini, işsizli

ğe karşı tedbir alınacağını. yan as- Hayfada yine 
keri teşekküllere müsaade edilmiye- hı· rçok bombalar 
ceğini, vergilerin adilane bir suret-

te tevzü için harekete geçileceğini tl d 
anlatmıştır. pa a 1 

Birinin hakkında aln dol_. ~ 
für edeni ititenler, belki de teea.,.._ 
atrıyamn hemen lehine ve ldlftlr ~ 
denin aleylıiııe dtinerler. On-~ 
seki bir adam, yflzde yilz muvaffak 
olmak istediil zem laareketlert.
çok dikkatli ve mllvuenell hareket 
eder. Bunlann içinde birini b~ 
ki; kimsenin aleyhinde 'bir tek W et. 
mez. Likin mesell bu adama: 

Diğer taraftan Mısır hükumeti, ha Kudüs, 12 (A.A.) - Tethifçiler, 
_ kalabalık D\erkezlerden uzak kasa

riçten ithal edilen pamuklu mensu balara hücum etmekte berdevamdır-
cat ile pamuk ipliklerine karşı olan lar. 'Taberiye yakınında kiin Turan
vergileri ağırlaştırmıştır. Bu hareket da birçok evleri yağma etmişler, bir 
Ingiltere, Hindistan, Japonya ve A- polis memurunu dağa kaldırmışlar 
merika ithalatını tadit ~ktir. Mı ve birçok ağaçlan kökünden söküp 
sır hük6metinin aldığı resim yüzde atmışlardır. 
yüz arttırılmıştır. Hayfada birçok bombalar atmış-

lar, ilç Arabı yaralamıflardır. 
- Falanı nasıl bilinin! diye ao....:;. 

aams ellni atma• sö~p (ana!) ı..
retl verdikten IODf8 fl:rle bft1ll..,. 
ftf bir tokat atar w bu laanbde: MEKSiKA: 

lnCJiltere, Malların 
iadesini istiyor 

- Sormaan daha iyi! Dea.-ek .. 

Kudüs, 12 (A.A.) - Diln akpm 
Hayfada bomba ile yaralanan üç A
rap da ölmüş ve bu suretle dünkü 
tethi<ı: kurbanlarının adedi altıya çık t :ır er. 

mıştır. Rnnun :verine madde tarln ederek 
Taksim KOMlıyoa• o--.. Wr fmhk 1w1t .._,.. 

Londra. u 4AA.) - ım.tbWı .... ... ...... ..... .. , ... . 
tabhpl lfl Qe ...... oı.cü:,... in-~ ................... ~ 

Londra, 12 (A.A.) - Harlclye ne- gizil .kondayona 21 NIAnda Londra- b.._llk ... .._ iri: lfl 111;,le .._ 
zareti, petrol kumpanyalarına ait dan Fllistlne hareket ed~. Bu bkta lnabp ••tt1a fm O.tbwallere 
emllkin müsade~ Meksika hü- komisyonun vazifesi, birinci komis- JOI ~ 88llUnbMle daJaa temll, .. 
kıimeti nezdinde protesto eden nota- yonun raporu mucibince Fi1istinfn M seldrU olar. Daha iyisi...._.., 
yı neşretmiftir. hudutlanm tesbit eylemektir. aleyhinde 81ylenea ..._ ~ 

Notada ezciimle deniyor ki: :: efirilp te: 

"Büyük Britanya hüktlmeti fil BREZiLYA: -Sen._.. aleyldna•e t1"'9aa1t* 
neticeye varmaktadır ki, Meksika da! .. ,. --"ulu ..._. O Mltla 

dilnyanm yeminlerini •er: 
hükUmetiniri bu istimlakin hakiki sa B K aJ k 
ikini Meksika petroı ka~ ir argaş ı ta .,-; =:-.. 1~:': !:'!; == d;~~t=ü=~:: 30 Çocuk Öldü. =;:-· Dolra4ar. IAln .._... 

si bir düşünce olarak izah etmekte- 100 d y 1 V Bayle atlk6d ....tenten Mrt ... 
dir. Bu lstbnlAk yarı kapalı bir mil- e ara ) ar fiyledlr. Mnell aonımm: 
sadereden başka bir şey değildir. Bl- Sao Paulo - Brezilya, 12 (A.A.) - - l'alam d&a bir otomobilde _..... 
naenaleyh ln,Ulz hüldllneti petrol Bir sinema kapılarındaki ltlfllle es- da... 
kumpanyalarına ~ iadesin- nasında otuz çocuk ölmüı ve :yüz ta- -1 Bwt, lteadenb de l&rdlba. 
den başka bir sureti hal göremiyor.,, nesi de yaralanmıftll". - Demek serveti mlaalt? 

Romen J~plomalanmlan 
Bmtlawen ve alıi Adliye 
Naz.ın Korutantin Yeni 

Seyircilerden birinin ortada bir - Vallahi llendenlzln blldlifm q. 
sebep olmadan "yangın var,, diye ba· blmdaa batka Plirl yoktur, amma 
ğırması iU.erine halk aramda bir ldmblllr! 
panik olmUf ve herkes sokağa çık- Ve mikroplu bir tebeu&m. ipe..,_ 
mak üzere kapılara hücum etml§tir. ler bir torpllleme hudur. 

:: lhmlar hers&n teaadtlf ettiltmk 
laflnerU ve '°8tlı aleylıte bahnma
lann bber tipidir. Ve hana aorana
ms nekadar hfbıerU oluna olaua W
rer ahlnt tekavettlr • 

ilk Türk 
Demiri Mert olan adam kltGltlifial 11,.. 

lemelı: latedlllnin Y8sllne kartı "7ll 
Ankara, 12 (Tan muhabirinden)- kulaiıaa sldeeek teldlde madde .._ 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, :ı De alyler. Gerçi ba pek ter.ı,..u 
bir müddettenberi Divriğlde yaptığı eli ı.a:et olmu amma, ltekl terltl
arqtırmalarda nif.lsbet neticelere ~i belllla Yanında terbiyeais 
varmıftır. Dfvrijiden nümune olarak bir mertlik olur. Ben de mertllii ter. 
getirilen ilk demir cevheri. bugün yeye tercih ederim. Zorla detU 7m! 
burada Enstitüde küçük bir elektrik * 
fırınında eritilmif ve ilk Türk demi- Karilerlmlzden emekli kitlp Ldtfl. 
ri küçük mikyasta elde edilmiftir. ye: 
Mütehuaıslar, neticenin çok iyi ol- Sordutunuz sualler IDaarif tuaıa
duğunu söylüyorlar. Yine mütebü- rmuzuı bqında gelen teYleri ihtiva 
sıslann ifadesine göre,, Devriğlde ediyor. Realitelerin suallerinize ~ 
takriben 15 milyon ton kadar demir diji cevaplar kifi delil mi? Saymı:...-. 
bulunmaktadır. llk demir cevherinin e•atU' 

kimyevi usullerle yapılan tasfiyesln B. P. 

Londrat; 0.117 Sketch ~ yanyor) :Ruman)'B diplomatı Alexande Buzdagen'in 
ölilJnQ ~ bir lıllr.l7• teskil tdiyor. Rumanya zabıtaaı aylarca devam eden a
raştırmalardan IOllra bu ademı isti~ etını,, fyat isticvabı mütealtıp evinde 61il 
olarak bulunmu.ıur Eald Adliye Nazarı De altı klel ise mevkuf bulunmaktadır. Bu 
hdUelerin sebebi 400,000 İQfllz Uruana varan altın kaçakçılıtı yapılmasıdır. 

Kaçakçılık "'dlseslnin ıbli.Ydana c;llanUJ tlzertne evtnd• ölO bulunan Buzdagen, 
Titfilelko'nwı tsı YÜID clcıatlarındaa1'ı ve baabııı, Kral Knol'Qn menfa hayatı 78111· 
ehil .-da. 1'17abet llecllll zamndedı. 

den sonra, elde edilen saf demirin, 
dünyanın en iyi demir madeni olan 
Isveç demirlerinin A kalitesi evsa
fının aynini • tafıdılı anlaşılmıftır. 
Maden tetkik ve arama Enstitüsü bu 
tecrübelerini davet ettiği guetecile
rin huzurunda yapnu§br. Tecrübeler 
den sonra, Enstitü reisi maden mtl-

hendisi Hadi davetlilere ınü 
ıezdinnit, çallfl"Mllar hakkın= 
boylu izahat Wnniftir. Enstit .. 
lekettmiztn her taraf u, mem 
ramaktadır. Bir ~dadamaden a
progr&mma koymUftur Çok arama 
da yurt için çok fa~ Yakın
tieeler elde edDecekttr. mfisbet ne-
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Sanat Aleminde : 

Bir Vazife Kurbanı 
13 - 4 - 938 

TOPLANTILAR 

DAVETLER 

lV!ademki MahkômEdil
dim, O Halde Cezamı 
Hemen Çekmeliyim?! 

ikinci tarihi 
eserler konseri 

16 Mart gecesi, Mesut Cemil ve 
arkadaşları tarafından tertip olunan 
ve çok büyük bir muvaffakiyetle ha 
şarılan alaturka Türk musikisi kon
seri hatırlardadır. Bütün alturka me 
raklıları, o gecedenberi bu nefis mu· 
siki ziyafetinin tekerrürünü sabırsız.. 
lıkla beklediler. Nihayet İstanbul be
lediyesi Konservatuvarı, halkın bu 
isteğine cevap verdi ve 10 nisan pa
zar günü akşamı bir Türk musikisi 
tarihi eserler konseri verileceğini i
lfuı etti. 

KıymetliBirHcikimimizi 
Birdenbire Kaybettik 

• 
Bugün: 

Türkiye Tıp Encümeni bu ak5a.Jll 
18 30 da EUbba Odasında toplana 
~neral Pro!csôr Doktor Tevfik Sağlıırlı 
Doktor Osman Şernfcttln Çelik tarn 
ilmi tebliğlerde bulunulacaktır. 

Dün Sultanahrnet sulh birinci ce
za mahkemesi iki dilencilik davası 
tetkik etti. Birisi Emine isminde 
genç bir kadındı. Hakim şahitlerini 
dinledikten sonra suçu sabit gördü. 
Kendisini 8 gün müddetle boğazı tok 
luğuna amme hizmetlerinde çalış -
maya mahkOm etti ve: 

- Seni biı:kaç gün sonra cezanı 

çekmek uzere belediyeye gönderlrtz, 

şimdi serbestsin, dedi. Emine, haki

min öniınden çekildikten sonra ka
pı arasında bekliyor ve mübaşire: 

- Mademki boğaz tokluğuna ça
lışacağım. Bugünden itibaren gider 
çalışırım. Ben cezamı bir gün evvel 
bitirmek isterim. Zaten de açım hiç 
olmazsa belediye karnımı doyurur, 
diyor ve kapıdan aynlmıyordu. Mü
başir httkimin emrini zorla kendisi
ne anlattı ve onu koridora çıkardı. 
Emine hem gidiyor hem de söyleni
yordu: 

- Mademki mahkum ettiler. Ben 

:MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Mevkuf Bir 
Kadının Ölümü 
Şüpheli Görüldü 

bir an evvel mahkfuniyetimi bitire
ceğim. Beni neye belediyeye teslim 
etmiyorsunuz. 

Bundan sonra Ali isminde bir di-
lencilik suçlusu içeriye alındı. Ha
kim hüviyetini tespit ettikten sonra 
niçin dilendiğini sordu. Ali pervasız 
bir ifade ile cevap verdi: 

- Elbette dilenirim. Karnım aç. 
İnsanın karnı başka nasıl doyar? 

Hakim, Alinin soyadım da sordu. 
Bu suali de şöyle karşıladı: 

- Vallahi Bay hakim, soyadı al -
madım. Bir tane soyadım var. O da 
evde kaldı. Senin yaşında var .. Ara-
bacılık yapıyor. • 

Ali daha birçok ipe sapa gelmez 
şeyler söylüyor ve şuurundan insanı 
şüpheye düşürüyordu. Bununla bera
ber doktorlar çalışarak hayatını ka
zanabileceği hakkında rapor vermiş
lerdi. Hakim, şahitleri dinledi. Ken
disi 10 gün belediye hizmetlerinde 
boğaz tokluğuna çalışmaya mahkum 
edildi. 

AGffiCEZADA: 

Silivri Yolunda 
Geçen Cinayetin 
Muhakemesi 

Programı okuyanlar sevindiler, 
çünkü, çalınacak parçalar klasik ala
turka musikisinin en tanınmış parça 
lan olduğu gibi, konsere dahil olan
lar da, Nuri Halil, Münir Nurettin, 
Kemal Niyazi, Cevdet Kozan, Fahi
re Fersan, Refik Fersan, Dürrü gibi 
bugünün en güzide okuyucu ve ça
hcılarıydı. 

Konser gecesi, kalabalık bir din
leyici kütlesi, Fransız tiyatrosu sa
lonlarını doldurmuştu. Bütün dinle
yicilerin yüzünde, konserden çok şey 
ler beklemerin güzel ve gönüle fe
rah veren emniyet ve sevinci okunu
yordu. 

Sahne halkın sürekli alkışları a
rasında açıldı. Fakat ne yazık ki, cı
lız alkışlar arasında kapandı .. 

Konser. dinleyicilerde şu hissi u
yandırdı: Başından sonuna kadar, 
~anat ve musiki bakımından hiç bir 
falso yapılmamıştır. Her parça, bila 
istisna gü7.el çalınmış, güzel okun
muştur. Fakat, bunıı rağmen dinle
yenleri tamamen memnun edeme
miştir. 

Bunun sebebini biz, şöyle izah 
ediyoruz: 

Dinleyici, her yeni parçadan, ye-

Müddeiumumilik, dün tevkifhane- Dün ağır ceza mahkemesinde bir ni bir ses, yeni bir renk, yeni bir 
r de ölen mahkum bir kadının ölümü- öldürme davasına başlandı. Suçlu Si Ahenk, yeni bir hava beklerken, ay-
nü şüpheli bulmuş ve tahkikata başla livrinin Bekirli köyünden 19 yaşla- ni sesin, ayni renk ve ahengin ağır 
mıştır. nnda Sezai isminde bir gençti. İddia- ve sıkıcı monotonluğu içine düşüyor 
Şükran isminde evli bir kadın Ha- ya göre, hadise şöyle olmuştu: du. Bu işte de kabahat, zannımıza 

lit Şadi ile buluştuğu iddia edilerek göre, musikide, ve o musikiyi büyük 
Sezai üç ay evvel atına binmiş, su- bir kudret ve muvafakiyet1e dinleten 

iki ay evvel zina suçundan üç aya lamaya gidiyormuş, komşulanndan sanatkarlarda değil, işin tertip ve 
mabkum olmuştu. Şükran son zaman- Fehim, Sezai geçerken yerden aldığı tasnifinde idi. 
lctrda tevkifhanede. kı~ıl hastalığı~a büyücek odunlan üstüne atrnıya baş- Şunu da itiraf etmell ki, tertip ve 
tutulıı_ıuş. !e evvelkı iun Ke<:e .. ve~- 1Rmıs Orlul'\lıırı kE-ndi!'tinn fı'Slı:;ilarna7"' - ~. -
len hır ııtıcı aldıktan sonra olmuş- yınca beygırın dızgınını utrnuş ve saklığa rağmen, sanat inceliği bakı-
tür. Şükranın annesi dün müddeiu- odunla gence vurmaya başlamış. O mından belki de derin nuans farkla 
mumiliğe müracaat ederek kızının da tabancasını çıkarınca Fehimin bey rı vardı. Fakat, bu farklar o kadar 
verilen ilaçla zehirlenmiş olması ih- nine iki el ateş etmiş ve cansız ye- ince, o kadar sanatkarane idi ki onun 
timalini ileri sürmüştür. Bun~ üze- re sermiş. ancak bir musikişinas tam manasile 
rine ceset morga kaldırılmıştır. Ve- Dün dinlenen Ahmet Müştak hadi- farkına varabilirdi. 
rilecek rapora göre tahkikata devam seye böyle şehadet etti. Muhakeme, Tarihi eserler konserlerine karşı 
edilecektir. Zina suçlarında iki taraf gelmiyen şahitlerin çağırılması için gösterilen geniş alaka karşısında, ter 
tan birisi ölünce diğerinin de suçu başka bir güne talik edildi. tip ve tasnif bakımından dil{katimi-

düşeceği için suç ortağı Halit Şadi Ölüme Sebebiyet Davası zi çeken bu noktayı işaret etmeden 
bundan istifade ederek tevkifhane - geçemedik. N. 
den çıkacaktır. Dün asliye üçüncü ceza mahkemesi -n--

HAKARET: 

Avni Bayer Aleyhine 

Açılan Dava 

Maslak yolunda otomobille bir jan -
darmanın ölümüne sebebiyet vermek 
ten suçlu çinkoğraf Alaettnin mu
hakemesini neticelendirdi. Muhake
meye temyizin ilk mahkumiyeti boz 
ması üzerine devam ediliyordu. 

Dün müddeiumumi Fehmi iddiası 
nı söyliyerek suçluya ceza verilme -

Turan bnn idare müdürü Ahmet sini istedi. Muhakeme, karar için baş 
Bckirof tarafından dişçi Avni Bayer ka bir güne bırakıldı. 
aleyhine açılan hakaret davasına 
dün Beyoğlu birinci sulh ceza mah- Türklüğe Hakaret Suçlusu 
kemesinde devam edildi. Mahkeme, 

iki Eski Sevgiii 

H~nç Alm·şlar 
Meşhut suçlara bakan Sultanah

met sulh birinci ceza hakimliğine iki 
suçlu ve ayni zamanda davacı geti
rilmiştir. Bunlar Burhan ve Zeypep 
isminde. Bu iki genç, bir müddet 
beraber yaşamışlar, bir ay evvel de 
ayrılmışlardır. Cumartesi günü Zey
nep Burhanın Süleymaniyede çalış -
tığı diikkana gitmiş, gürültü yapmı
ya başlamıştır. Burhan bir kürek sa
pı kaptığı gibi Zeynebin kafasına in
dirmiş ve yarmıştır. Zeynep te can 

Istanbul Adliye muhiti matem i· 
çindedir. Asliye birinci ceza mahk& 
mesi reisi Sadettin Güre, evvelki ak 
şam kalp sektesinden ölmüştür. Bu 
haber, yalnız adliyecilirimiz ve avu
katlarımız arasında değil, bütün va
tandaşlar arasında teessürle karşıla
naca~tır. Çünkü Sadettin, vazife ve 
mesleğinin fedakar bir kurbanı sı
fatile ölmüştür. 

Istanbulda ve memleketin diğer 
birçok yerlerinde, vazüesine düşkün 
titiz bir mahkeme reisinin üstündeki 
yük, tahammül haricindedir. Sadet
tinin akıbeti buna bir misaldir. 

Merhum Sadettin, sabah dokuzda 
başlıyarak hazan altıya, yediye ka
dar mahkemeye devam ederdi. Son
ra evine giderken, mühim dava dos
yalarını beraberine alır, gece yarısı
na kadar bunların tetkikile uğraşır
dı. Gündüz sayısız mahkemelerle 
meşgul olabilmek ve hakkı aramak 
için gecenin bir kısmını dosyalar a
rasında geçirmekten başka imkan 
bulmamıştı. 

Ankarada Temyizde ağırceza iş
lerinde raportör bulunduğu sıralar
da da ayni suretle çalışarak kendini 
yıpratmıştı. • 

lşte memlekete ve mesleğe bu şe
kilde vakfedilen ve yıpratılan hayat, 
birdenbire sönmüştür. 

Türk adliyesi, çok kıymetli ve 
tecrübeli bir hakimini 49 yaşında, 
yani tam verim vereceği bir sırada 
kaybetmiştir. 

Dünkü mahkeme listesinde tam o
tuz dokuz dava vardı. Sadettin, bun
ları hazırlamak için mühim dosyala
rı evine almış, geç vakte kadar ça
lışmış, sonra vazife sevdasının bir 
kurbanı sıfatile birdenbire ölümle 
karşılaşmıştır. 

Olümü hakkında verilen rapor 
şudur: "Kafa yorgunluğu neticesin- ! 
de hasıl olan hazimsizliğin kalp üze- ! 
~ .... ..>".!~1··~'"' ·---ı:.·•.....,.., -nın uoıai'ması .K.esumış ve uu naı anı 
bir ölüme sebep olmuştur.,, 

Vatandaşlarının haklarını ince
den inceye aramak sevdasile canmı 

veren Sadettin, eşile üç çocuğuna 
cenazesini kaldıracak kadar para bı
rakmamıştır. Cenaze Vekaletin ve 
arkadnşlarının yardımile kaldırıla
caktır. 

Merlıum Sadettinin hayatı 

Sadettin Güre, Abidinin oğludur. 
1305 yılında Veliçte doğmuş, Manas
tır idadisiyle Hukuk Fakültesinde o
kumuştur. 1327 yılında Hukuk fakül 
tesindcn en iyi derece ile çıkmıştır. 

Bir müddet Selanik M. U. liği kale
minde ve 1326 yılından 1327 yılına 
kadar Beyoğlu Hukuk mahkemesin-

de ve ilamatı şeriye dairesinde mü
lazimeten çalıştıktan sonra 5 T. evvel 

327 tarihinde hakimlik sınıfına gir
miş, 27 temmuz 933 tarihine kadar 
sırasiyle Konlçe, Elbistan ve Yalvaç 
M. U. liklerinde. Gönan ve Erdek re
isliklerinde, Niğde istinaf mahkeme
si azalığında, Karaman ve Kayseri 

cinayet M. U. liklerinde, Kayseri as
liye ceza reisliğinde, Yozgat ve 
Konya M. U. liklerinde bulunmuş 
ve bu vazifelerde iken gösterdiği da

imi ikdam ve ehliyetinden dolayı iki 
defa takdirname ile taltif edilmiştir. 

Ceza ve ceza usulü muhakemeleri 
kanunları hakkında tetkikatta bulu
nulmak üzere Ankarada toplanan ko 
misyona aza olarak iştirak etmiş ve 
30 temmuz 933 tarihinde terfian 
Temyiz mahkemesi raportörlüğüne 
ve 23 haziran 935 tarihinde İstanbul 
asliye birinci ceza reisliğine tayin e
dilmiştir. Bu vazüede iken vefat et
miştir. 

Ani ölümile arkadaşlarını umumi 
bir teessüre düşüren merhum Sa

dettine dün en kıdemli Aza Bay Er-, 
tuğrul Sait vekalet etmiştir. Dava-

lara geç vakte kadar devam edilmiş

tir. 

Merhumun cenazesi bugün saat 

11 de Şehzadebaşında, Veznecilerde, 

* Bu akşam sant 18 de Şehre 

Halkcvinde öğretmen İlhami Cebeci 
tından "İçtimaı Coğrafya,. mevzulu 
konferans vcrllecckUr. 

* Şişli Halkcvinde Koro dersleri 
mıştır. 16 yaşından yukarı kız ve 18 Y 
dan yukarı olan erkekler kaydedi 
baslanmıştır. 

* Abdülhak Htımldln 610m yıldlln 
münascbcUylc bugün Beşiktaş Halke' 
bir toplantı ynpılncnk, üstndın hnyntı \ .. 
serleri hakkında Muzaffer Gerınnn bir_,,.. 
lerans verecektir. Bunu, Eşberden bir P"' ·•· 
çanın temsili tnkip edccckUr. 

* Bugün Beyoğlu Halkevinde Baı« 
Şair AbdUlhak HAmldln ölüm yıl dön 
mUnasebetlyle bir ihtilal yapılacaktır. 

Hafta içinde: 

* 19 Nisanda başlamak ve üç ay dedi. 
etmek (lz('re Eminönü Halkevindc bir _,,, 
nograti kursu açılacaktır. Kurs zam 
Snlı ve Cuma günleri saat 18 ile 19 
dır. Orta tnhsili bit1rnılş olanlar y 
caktır. 

* Şehrimizdeki Kocaelili gen 
re mahsus talebe yurdunun geniş 
mesi kararlaştırılmıştır. Büyük Reşitpaşa caddesinde 12 nu- ~ * Cenevreli alim profesör PittaP; 

maralı evinden kaldırılarak Fatih ın eşi Bayan Pittard bugün saat ıstl 
camiinde cenaze namazı kılınarak. İstanbul Kız Lisesinde bir konf 
Edirnekapı haricindeki makberi mah verecek, talebe ile bir hasbihal 
susuna defnedilecektir. pacaktır. 

~-yarın akşam SARAY Sinemasında 

Wll 1 IAM POWELL 
ve 1936 - 1937 müsabakasında 
altın heykel mükafatını kaza• 
nan yıldız 

LUISE RAINER 
tarafından emsalsiz bir tarzda 
yaratı!an 

ÇARIN CASUS 
fooe~~ ,,gıyycfiJ-v+'ZMn~•-;nasırntA ~re~Rrı ~1ib.Ml 
aJk macerası gözleriniz önünde canlanacaktır. 

llaveten : FOX JURNAL 

ARSIN MAL ALAN , 
Türkçe sözlü ve şarkılı Şark opereti 

y AKINDA SÜMER SiNE~~ASINDA .. .......................................... ~ 
,11/11 ................................ K• ................. u 
Güzelliğine, sesının 

tatlılığına bütün 
dünyanın hayran ol
duğu en güzel film 
yıldızı : Misli gö-
rülmiyen atk filmi. 

Yarın Akşam 

TÜRK 

Atkm,hissin en 
zel romanı. 
Büyük yıldızın 

nefis şarkıları, 

panyol ha va lan 
rakısları. 

Yerlerinizi evvelden tutunuz. 

gü• 

eıı 

Is-
ve 

suçlu Avni Bayerin yazılı müdafna
namesinin mahkemeye verilmesi için 
düne talik olunmuştu. Bu celsede Av
ni Bayer, avukat İrfan Eminle mah
kemeye geldi. Müdafaasının avuka
tı tarafından yapılacağını söyliyerek 
celsenin talikini istedi, ve yeniden 
müdafaa şahitleri gösterdi. 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
Türklüğe hakaret davasına başlandı. 
Ortaköyde oturan Zoi, Amanulya, 
Fevrenya, isminde üç kadın bahçe
lerine giren bir tavuk yüzünden kom 
şuları Fatma ile kavga etmişler. Fat
maya hakaret ederken de Türklüğe 
sövmüşler. 

acısıyla sokaktan aldığı bir kaya par ·---•"l•••••••••••••-•••••••••••••••••••-
çasını Burhanın kafasına vurmuş, BU AKŞAM ZEVKLi - ECLENCELI - ŞEN ve NEFiS bir komedi 

Mahkeme, bu şahitlerin dinlenme
sinin lüzumu olmadığına karar ver
di ve müdafaanın yapılması için son 
mühlet olarak dava 22 nisana talik 
edildi. 

TAZMiNAT: 

Müşterisinin Resmini 

Satan Fotoğrafçı 
Dün, Sultanahmet sulh birinci ce

za mahkemesinde, genç bir bayan ta
rafından bir fotoğrafhane aleyhine 

a~ılı:m şeref ve haysiyet kıncı neşri
yat ve tazminat davasına devam e
dildi. iddiaya göre. bu fotoğrafhane 
davacının çektirdiği hususi bir res
mi kendisinin müsaadesini almadan 
kartpostnl halinde satışa çıkarmış 

"e vvitrininde teşhir etmiştir. Bu su 
retle kocasıyle arasının açılmasına ve 
şerefinin kırılmasına sebep olmuş

tur. Davacı suçluya ceza verilmekle 
beraber kendisinden 10 bin lira da 

Dün mahkemede Atina isminde bir 
kadın şahit olarak dinlendi. Suçlu -
}arın böyle bir hakarette bulunmadı
ğını söyledi. Muhakeme başka şahit
lerin çağmlması için başka bir güne 
bırakıldı. 

patlatmıştır. 

Doktor, her ikisi hakkında da o - M E L E K 
nar günlük rapor vermiştir. Hakim 
Reşit, raporu kati mahiyette görme
diği için iki yaralıyı polise iade et
miştir. 

ÖLOM 

Sinemasında 

PARISTE BULUŞALIM 
(Fran11.zca sözlü) 

Ba, rollerde: 
CLAUDETTE COLBERT Komünistlik Suçluları 

Emlak Bankası Başmühendisi Bay MELVY.N DOUGLAS. ROIERT YOUNG 
Dün ağır ceza mahkemesinde bir Cemalettin Üstünny, Vakıflar Ge-

komünistlik iddiası tetkik edildi. Da- nel Direktörü Bay Fahrettin Kiper Ayrıca: Paramount dünya havadisleri 
vanın suçluları şunlardı: B k~l t h . i . t tistikle Numerolu biletleri evvelden aldınnız. ve aşve a e arıc ıs a r şu-

Cenap Şehnbettin: Kemal, __ SalMıat besi Direktörü Bay Hüsamettin Ki- Telefon: 40868 
tin, .Bekir, d~ktor ~ıkmet, Suleyman perin büyük hemşireleri, Bakırköy lı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zckı, şair Nnzım Hikmet, İhsan, Ha- emrazı akliye hastanesi ve DarülA-

san, Basri. ' ceze göz mütehassısı Bny doktor Ah 
Muhakemeye gizli olnrak devam c- met Cevdet Uğur'un kayın validesi ve 

d'fıdi ve başka güne talik edildi. tüccardan Bny Halil Kamil'ln vallde-
ı . _..,.....,......., ............. ~=-.-:~~=~- si. 

tazminat alınmasını istiyordu. Mu -
hakeme, bu fotoğrafın getirtilmesi 
için kalmştı. Dün suçlu mahkemeye 
bir fotoğraf verdi. Davacı çoğaltıla
rak satılan fotoğrafın bu olmadığını 
satılan fotoğraflan gören ild de şahi
di bulunduğunu söyledi. Muhakeme 
bu şahitlerin çağınlması için başka 
bir güne bırnkıldı. 

Bayan FATMA SABiHA 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. Ce
nazesi bugün Teşvikiyede Emlak so
kağında 34 numaralı apartımandan 

kaldırılarak namazı öğleyin Teşviki

ye cmiinde kılınacak ve Karacaah
metteki aile makberesine defnedile
cektir. Merhume salihatı nisvandan 
idi. Allah gariki rahmet eylesin. 

, ________________________________________ ...... 
İ p E K Sinemasmda 

Saftan ~ğı HEYECAN - MERAKLI - MOTIŞ ve 
MUAZZAM sahnelerle dolu, FRANSIZCA SöZLO 

Yarm Akşam 

SiLAH KUVVETİ 
HAYATINIZDA HATIRASINI hiçbir zaman unutamıyacağı .. 

nız bir ŞAHESER 
8Clf rollerde : 

S ençer Tracy • Franchot Tone • Gladis Geor • 
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Gündalik Gazete 
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TAN'ın hedefi: Haberde. fikirde. her· 

fe)'de temiz. dDrUat. Hmlmt olm•k, 
karlın guoteal olmıy• çalıımaktır. 
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A BONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. ı Sena 2800 Kr, 
750 Kr, G Ay 1500 Kr, 
400 Kr. 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, ı Ay 300 Kr, 
l ' lletl<'rıırosı po!!tB ıttthadına dahil ol-

rıııvıın mrmlt-kC'tler tein 30. 16. 9. S.5 Ura 
dır Abone b<>Ocll oesindir Adres de~ş
t Mnr.k 25 kuruştur Cevap tc:in mektup 
l:ıra 10 kıınıc:luk pul illlvı>Sl l!\7.lmdır. 

GONUN MESELELERi 1 

Frans~z Dramının 

Aktörleri Kimlerdir? 
Yazan: M. ZEKERiYA 

Fransada senelerdenberi büyiik 
bir dram oynanıyor, bu dram Avru· 
Panın tam ortasında oynandığı için, 
Yalnız Fransayı değil bütün diinynyı 
şiddetle alakadar ediyor. 

Bu dramın hakiki mahiyetini an· 
lamak için, oyunda rol alan aktörleri 
tanımak lazımdır. Çünkü dramın al
dığı şekilde bunların büyük rolleri 
vardır. 

* Bu aktörlerin başında Kayo var-
dır, Fransa Ayan Reisi olan bu zat, 
son senelerdeki kabine buhranları
nın en büyük mesulüdür. Mebusan 
Meclisinde itimat kazanan, istediği 
hakları elde eden hükiımetio karşı
sına daima Kayo çıkıyor ve biitün 
ayanı arkası sıra süriikliyerck buh
l'ana sebebiyet veriyor. İlk Blum ka
binesini deviren o idi. Şotan'ın iste
diği fevknliide salahiyeti reddederek 
kabinesinin diişmcsine sebep olan yi
ne o idi. Bu defaki Blum kabinesini 
çekilmiye mecbur eden yine odur. 

Kayo yetmiş ya ında eski bir ma
liyecidir. Cihan harbinden evvelki ik 
hı.at mektebine mensuptur. Fransa
~ın bugün de aynı, iktısat sistemile 
1?are edilmesine taraftardır. Sosya-

. '·k· ·ıı- Uyrr1ıı.ı''1rrnhyt \~'l~İn~b.1e 
şıddetle muhaliftir. Halbuki kendisi 
ayanda nıaliye encümeninin reisidir. 
llnkikattc ayanın ta kendisidir. Fran
sanın bugiinkü siynsetinde hakim o
lan nıesclc de dahili finans meselesi
dir. Kabinenin hayatı tutmak istediği 
nıali siyasete bağlıdır. Hükumet Ka
Yo'nun hoşuna gitmiyen bir ma
li siyaset takip edince sukuta mah
kumdur. Halbuki zaman değişmiştir. 
Kayo'nun fikirlerile yiirümenin im
kanı yoktur. İşte buhranın zahiri se
beplerinden biri budur. 

* Fransa bugün büyük bir adama 
muhtaçtır. :Mevcutlar içinde Başve
kalete seçilen Daladye bunlardanbi
l'idir. Bu kısa boylu devlet adamı, 
Klemanso ve Briyan ayarında bir a
damdır. Son zamanlarda memleketin 
nıüdafaa kuvvetlerinin başına geti
rilmiş, Fransanın askeri ku"'•etini 
temsil eden General Kamelin, Vis A· 
nıiral Darlan onun emrine verilmiş
lerdi. O, müdafaa sistemini, siyaset 
haricinde ve onun üstünde tutarak 
siyasi dedikodulardan masun bulun· 
durmıya çalışıyordu. Bu' !';aycdc kuv
\'eti arttı, herkesin muhabbetini ka
:ı:andı. Daladye kuvvet taraftan ol
duğu için memleketi üç ay mutlak 
bir salahiyetle idare etmek tarafta
rıdır. Fakat hürriyete aşık olan Fran 
sı"ı milleti ona bu muvakkat dikta
törHiğU \•erecek midir, verse bile hu
na tahammUI edecek midir biline
n1ez. 

* Sahnede göriinen aktörlerden biri 
de Pol Reyno'dur. Bu zat merkezi 
temsil ettiği için, muhtelif fırkalar 
arasında kurulacak köprünün daima 
ortasında bulunur. Bu zat cesurdur, 
kuvvetli göriiş sahibidir. Fransayı 
kurtarmnk için takip edilmesi Hizım 
gelen ~·ol hakkında kati kanaati var
dır. Onu halk hem se,·cr. hem de on· 
dan nefret eder. Fakat hiikiımetin ba
şına gelecekler onu ihmal edemez
ler. Rcyno Fransız maliyesini kur
tarnınk. için fevkatadc sal°f.hiyct ister. 
Bunun için fedakarlığa da taraftar
dır. Fakat onun da elini kolunu hağ
lıvan sağ cenahtır ve bu cenahın ba
şında bulunan Merin'dir. 

* M8J'in l\tehusan l.\lcclisinde 80 mu-
hafazakar mebusun başında bulunım 
ihtiyar bir politikacıdır. Almanya ile 

TAN 

Terbiyede Verimli 
Bir Yol: Talebe· ile 
Arkadaş Olmak 

Dört öğretmen bir masa et -
rafında hararetle münaka

şa ediyorlardı. 1kinci defa söze baş
lıyan en kıdemlileri, yakınlarda 
ziyaret ettiği bir terbiye müessese
sinin, üzerinde bıraktığı derin inti
balardan bahsederek bir ön söı 
yaptı. Sonra müşahedelerini an • 
latmıya devam etti: 

- On gün önce genç bir öğret
men arkadaş beni okulunda tertip 
ettiği bir konuşma çayına davet et
ti. Önce me)\tepte çayın neye de
lillet ettiğini anlatayım. 

Benim (bönce) bakışımdan duy
gumu çok kısa bir anda kavrıyan 

zeki muhatabım: 
- Düşünerek karar vermek kin 

zaman kaybetmiye lüzum yok ... 
Sevgine güvenerek söylüyorum. 
Teklifimi sadece bu defaya mah
sus olmak üzere itirazsız kabul et. 
Dedi. 

Ben gene işi karıştırmaktan ken
dimi alamadım: 

- Okulda çaydan bir şey anla
mıyorum. Yoksa fakirler menfaa
tine bir müsamere mi hazırladınız? 
Her ne ise hangi saatte okulda bu
lunmamı istiyorsun. 

Genç ark3rlaşım her çay gibi bu 
toplantının da saat 4 te olacağını 
bana anlattıktan sonra yanımdan 
uzaklaştı. 

Davet edilen gün ve saatte oku
lun kapısındayirn. Merdivenlerden 
ı:çay salonuna,. iniy.oruz ... Bazı in-

; 
sanlar vardır. Dana me.rhaba derde-
hıcz, sizinle candnn ahbap olur -
lar. Herhalde bunlara "kanı sıcak., 
tipler demeli.. Ben yaradılış iti-

barile sıt;.ıı~~n ,!!.dal'JllJil. t>.E~ı:J.~!!nı 
sem, en büyük endişelerimden bi
ri yanıma oturan hiç tanımadığım 
insanlarla konuşma mevzularını 
yaratmnktır. 

s alonun .kapısında ayni en
dişeyi. ıztırabı duyduktan 

sonra içeri girdim. 
Küme küme gençler ... Konuşu-

yorlar. Temiz ve ciddi giyinmişler. 
Fakat çay ziyafetini gösterecek ne 
masa, ne de masa üzerinde çay fin
canları var. Herhalde beni, bura-

. da biraz istirahat ettikten sonra. ha 
zırlanmış çay salonuna alacaklar ..• 

- Çay salonunuz buradan da
ha büyük mü? Arkadaşım: 

- Okulumuzda başka bir salon 
mevcut değil... İşte kenarda gör -
düğünüz büfe var. Herkes oradan 
gider, çayını bisküvisini alır ve 
içer. 

................................................... 
Yazan: Reşat KA.YNAR 
Haydarpaşa Lisesi Tarih Muatlimi 

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

- Hayır. masa ve sandalye

nin fazla bulunması içtimai hava
y1 bozuyor Kaynaşmayı inhilale 
uğratıyor Talebe ve öğretmenle -
rin ayakta bulunmalnrı . saatlerin 
daima hareketli geçmesini netice
lendirir 

- Toplantıya başlarken sizde 
nutuklar s i>ylenmez mi? Mesela ta 
~-- ---•• -•• •••••• -••-- ..... ..,..,,. &U.U.&""l V&!ıı. 

nutuk .. Sonra direktörün daha 5on 
ra bir öğretmenin cevap vermeleri 
daha münasip olmaz mı? Ne der-

. ? 
sın .. 

- Biz evvelden hnzırlanmış nu
tuklara lüzum görmüyoruz. Tale -
bemize tatbik ettiğimiz terbiye sis
teminin kökü samimiyettedir Biz 
içi ve dışı bir olan adam yetiştir -
mek istiyoruz. Onlar sevgi ve say 
gılarını önceden hazırlanmış suni 
vasıtalarla değil. bu toplantının ha
vasından aldıkları ilham ile göste
rirler. 

- Ne kadar da neşeli insanlar ... 
Burada herkesi güler yüzlü görü
yorum .. 

- Pek uzak kalıyorsunuz. 

Öğretmenlerinin etrafına toplanan 
kümelere doğru yaklaşın. Araları-
na girin... Girin canım, çekinmi-

ye lüz ım yok Gene muallimlik da 
marınızın canlandığını görüyorum. 
Talebe ile hoca arasında bu kadnr 
yakınlığın aleyhinde olduğunu ba
na gözlerin ifade etti. Bununla be
raber gel. bugün de beni dinle. 

Küm<>lere yaklaşıyoruz: 

- Gö~lerindcn hayat, tazelik, 

- Okulun direktörü. 

C ocuklar neşe içindeler ... Di
rektör Pariste Luvr müze

sindeki hatıralarını canlandırıyor. 

Başından geçen şu vakayı o arı:ıda 

anlatıyor: Bir gün dünyanın tak

dirle yaciettiği <Leonardo Davinçi) 
nin şaheseri Jökondu görmek iste
miş. Büyiik üstadın tablosu karşı
sında hayran olan ziyaretçilerin 
yanına yaklaşıyor. Fakat garip, 
kendisinde hiçbir his uyanmıyor . 
Yanındaki arkadaşı ressam .. Tab
lonun karşısında büyük bir vccd 
içinde temaşaya dalmış... Direk -
tör tekrar tabloya bakıyor. "Ade
ta bir kadın, yüzünde hafif bir te
bessüm var. Bundan ne çıkar?., di 
yor .. Bu kadar seyircinin heyecan 
duymalarının başkalarının tesiri al 

- Hiç olmazsa etrafına san· --, 
1 --- 1 
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anlaşmıya taraftardır. Herhangi şe. 
kilde olursa olsun halk cephesi tesi
sine muhaliftir. istedikleri şey di.k
tatörllik tesisidir. Diktatör olarak ta 
başlarına General Veygan'ı seçmiş

lerdir. 

* Bunların karşısında sosyalistler, 
radikal sosyalistler ve komünistler 
vardır. Bunları temsil edenler de 
Blum, Merriot ve Torez'dir. Bunlann 
haricinde asıl işçileri temsil eden 
Jouhan bulunmaktadır. Bu zat dai
ma perde arkasında kalmayı tercih 
eder. Fakat ipin ucu tamamen onun 
elindedir. Çlinkü 4 milyon teşkilatlı 
amelenin başındadır. 

BABALIK DAVA Si 
"111'' 

Arka arkaya yazdığım iki maka
lede de, "Babalık davası., mevzuu 
nu ele almıştım. Bu mevzu üzerin -
de ısrarla duruyorum. Çünkü. bil • 
hassa Umumi Harpten sonra evlen
me vidi ile iğfal edip dünyaya bir 
de çocuk ~etirdikleri halde, masum 
yavrucaklara ismini vermekten çe
kinen vicdansızların adedi pek çok
tur. 

Ananın, han~i hallerde, babalık 

davası açabileceğini ve hakimin han 

gi vaziyetlerde gösterilen karineler

le babalığa hüküm edemiyecefini 

ması ve daha açıkça, kadının açık 
saçık olmasıdır. 

Bu izahatım yanlış anlaşılmasın. 

Bir kadının serbest olması, ciddi ol
masına mani değildir. Serbest bir 
kadın gayet dilrüst bir tarzda çalı

şabilir ve iş dolayısiyle birçok er • 
keklerle görüşebilir. İffetsizlik, ka
dının, erkeklerle cinsi münasebette 
bulunmakta mahzur ıörmediğine 

delalet edecek tavır ve hareketleri 
itiyat etmesidir. Blum 67 yaşındadır,. Günün en 

mühim adamıdır. Sosyalistler onun 
arkasındadır ve onun yardımı olmak 
snın kabine kurmak miimkün dcğil-

bundan evvelki yazılarımda izah etdir. 
Hcrriot kendisini Cümhurreisliği- miştim. Bugiln de, babalık davasının 

Demek oluyor ki, aleyhine baba
lık davası iknme edilen erkek, ana
nın "gebe kaldığı zaman iffetsizlik 
le me]uf,. olduğunu ispat edebilirse, 
babalık davası reddolunur. 

ne sakladığı i~in sahnede görünme· ne zaman reddedileceğini anlataca

mcktedir. Torez ise komünistlerin ğım. 
miimessilidir. 

Parlilmentoda ekseriyet bu il( 
grupta olduğu için, kabine bunlara 
da:"·anmıya mecburdur. 

İşte Ayanla l\lebusan Meclisi ara
sındaki kavga da buradan çıkmakta 
ve görünen kararsızlık buradan doğ
maktadır. 

Türk Kanunu Medenisinin "302,, 
inci maddesi a~ık bir lisan ile: "A
nanın gebe kaldığı zaman iffetsizlik 
le meluf olduğu sabit olursa babalık 
davası reddolunur . ., diyor. 

Kanunda yazılı. iffetsizlik, kelime 
sinden maksat, bir kadımn erkek -
lerle şüpheli münasebetlerde bulun-

Herhalde kadının her gece, sa -
bahlara kadar, erkeklerle stıvare ve 
rerck beraber eğ'lenmeyi ve yahut 
ücretli meyhane veya dans salonla
nnı idare etmeyi itiyat ettili mah
kemede sahit olursa, erkek aleyhine 
ikame ettiği babalık davası reddo
lunur. 

İsmail Kemal ELDiR 
(İstanbul Barosunda Avukat) 

tında kalmaktan ileri geldiğini tah 
min ediyor. 

Tablo mademki bu kadar güzel, 
kendisinin de bir görüşte beğen .. 
mesi ve sevmesi lanm gelmez mi? 

Çok sevdiği artist, refikini kolun 
dan tutarak zorla salondan çıkar
tıyor. Avluya çıktıkları zaman di
rektör bir kabustan kurtulmuş gi
bi geniş nefes almaktadır. Artist 
arkadaşı dalgındır. Müdür hayret
le arkadaşına soruyor: 

- Dışan fırladığından dolayı 
kendinde bir ferahlık duymuyor 
musun? .. 

Bu sual artisti harekete getiri -
yor. Direktöre verdiği ders te o 
nispette canlı : 

- Sen, diyor, resim terbiyesi 
almamışsın. Eğer bu tabloyu gö
rünciye kadar birçok tablolann 
karşısında durarak ünde ettikleri 
mfınayı anlamıya gayret etseydin, 

ı bugün belki de hayatında bir defa 
daha karşılamıvacağın acı ve zaval 
lı bir mevkie diışmezdin. 

Direktör, bu sözler karşısmda 

gayrete gelir. Her geçen günde fır
sat buldukça resim sergilerini gez
mekle beraber resim kültürünü ve
rebilen sa nat eserlerini okumayı 

da ihmal etmez 
İki yıl sonra ayni ressam ile be

raber diı.hi sanatkann tablosu kar
şısmda duygularını canlı bir lisan
ın !iade ediyor. 

Bu hikaye. talebeler arasında 
vecid uyandırıyor. Hatıralarını sa-

mimi ve berrak bir dille anlatan 
Jirektörü ben de dinliyorum. Ta
lebe gülüyor. Yüzlerinde hayret 
ar, alaka var. Neşe. dikkatin verdi-
ği mimikler biribirini takip ediyor. 

Sonra direktörün gür sesi: 
- Haydi çocuklar çay içelim .. 
Talebe, genç arkadaşım, ben Di-

rektör ün arkasmda büfeye yakla
şıyoruz. Büfe önünde bardağını 

dolduran çekiliyor. Diğer bir kö
şeden bisküvi alıyorlar. 

A rkadaşıma soruyorum: 
- Direktör talebesile hep 

böyle mi konuşuyor?. 
- Bizde iki şekilde konuşma 

yoktur. Direktor benimle, talebe
sile kendi çocuklarile, en yakın ar
kadaşlarile hep b öyle açık ve sa -
mimi görü_şür. 

- Ta lelie kendini sayar mı?. 
- Saymak diye bir kelime ter· 

biye prensiplerimizde yer almaz. 
Sadece sevmek varcfır. Direktör, 
hocalan sever. Hocalar talebeyi se 
ver. Talebe direktörünü ve hoca
lannı se.ver. 

Sevmek her şeyi sevmek, hayatı 
sevmek ... Bu sarsılmaz ülkümüzJe 
açık ve samimi arkadaşlık usulle
rimize bağlı kalıyoruz. Bu sayede 
yolumuzda hız alıyoruz. 

- Talebenizde Jaübalilik yok 
mudur? Böyle konuşmalar laübali
liği doğurmaz mı? 

- Biz sadece samimi ve cddi 
olmıya çalışırız. Gençlerin Uiübali 
olmasına en büyük amil.sahte jest
ler, sıkıcı nnsihatler, daima çatık 
durım kaşlar, sınıf döndürme teh
dit}, ı ve nihayet az numara ve
rerek gençleri çalıştırmıya teşvik 
etmek zihniyetidir. 

- Gençlerle çok neşeli görüşen 
karşımızdaki ihtiyar zat müessese
nizde mi çalışıyor? 

- Karşınızda ihtiyar gördüğü -
nüz insan okulun tarih öğretmeni
dir. 

- Böyle ihtiyarlamış öğretmen
lerden talebenin istüadesine imkan 
var mıdır? Ben zannetmiyorum., 

- Ne diyorsunuz? Sizin ihtiyar 
gördiiğünüz insan benden daha 
gençtir. O bizim için bir tecrübe 
hazinesidir. O bizim ateşin tabia
timizin meyve vermesine akilane 
yol göstermelerile amil olur. 

- Acayip? Rica ederim, yanına 
kadar beni götürür müsünüz? 

y aklaşıyoruz. Tarih öğret • 
meni karşısındaki talebe • 

sine söylüyor: 

- Mimar Sinan hakkındaki ka
naatlerine iştirak edemiyorum. Si
nanın bakir bir halde ruhunda 
meknuz kabiliyetlerle yüksek e-
serler yarattığına inanmam. Kabi
liyetleri harekete getirecek müşa
hedelere: tecrübelere ihtiyaç var
dır. 

Karşısındaki genç talebe cevap 
veriyor: 

- Hocam niçin böyle söylüyor
sunuz? Sinan devrinde Süleymani
ye, Selimiye üslü bunda eserler var 
mıydı? Sinan bu eserleri hep ken
di kabiliyetlerile meydana çıkar
dı. Yarattı. Hocam bu yaratmak 

s 

m~:-mm 
Çöplüğe Bırakdan 
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Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
İki gün evvelki gazeteler, bir tan

zifnt amelesinin çöplük içinden. ka
ğıtlara, bezlere sarılı bir insan yav
rusunu çıkardığını ve polise teslim 
ettiğini yazdılar. Çocuğu yangın ye
rine veya sokağın ortasına bırak

makla, çöplüğe atmak arasında ne 
fark \'ar diyeceksiniz? Birincisi, bel
ki bir zaruretin, belki bir g:ünahın 

çocuğunu, tarizkiır diUerden ~akla
mak, fakat kurtarılmnsı ümidile ce
miyetin gözü önüne sermektir. İkin
cisi, kendi günahının can verdiği ço
cuğu, cemiyetin şefkat nazarlarından 
mahrum etmek için, kendi eliyle bo
ğan, verdiği canı kendi canavar tır
naklarilc koparan bir ananın cinaye
tidir. İkisi arasındaki fark netice iti
bariyle belki de ayni, fakat mana \'C 

muhteva itibarıylc çok biiyüktür. 

* Korkunç bir gecenin karanlığında, 
insan cemiyeti içinde ilk nefesini a
lan, ve bu nefesi iki cana\'ar pençe
siyle boğan, ana, bu insanı çöp tene
kesine bırakırken insanın ne demek 

! olduğunu biliyor muydu? Ona dün· 
yaya gelmek fırsatını verirken bunu 
bilseydi, geldikten sonra onu bezler& 
sarıp yemek artığı gibi çöp tenekesi
ne atmanın fecaatini, günnhını da bi
lirdi. 

Fakat o, insanın ne demek olduğu-\ 
nu bilmiyor. 

* Fırtınalı bir gecede, azgın kudur-ı 

muş bir denizin ortasında bir trans
atlantik batıyordu. Kaptan, önce ka
dniların sandallara indirilmesi em
rini \'erdi. Can hevliyle hayata san-

1 lan bir adam, çirkin bir kadının ko
lundan yaknladı: 

- Bunu kurtanp ta ne kazanacak
sın, kaptan; dedi. Bırak biz geçelim.. 

Kaptan o çirkin kadını sandala in· 
dirdi. Ve o kadın Edison'u doğurdu.-

Senin çöplüğe bıraktığın çocuğun 
belki bir Edison, belki yüksek bir 
insan olmadığını ne biliyordun ka· 
dın? .. 

BALIKESİRDE: 

Bir Kadın Öldürüldü 
Balıkesir, (TAN) - Kepsüdün 

Danahisar köyünde, kıskançlık ytl· 
zünden kanlı bir vaka olmuştur. Taf 
silat şudur: 

"Mehmet oğlu Halil, Ramazan kızı 
Arzu'yu seviyormuş. Son zamanlarda 
Arzu'nun .Mehmet oğlu .Mehmet ile 
de münasebatta bulunduğunu işitmq 
buna kızarak Arzu'yu çütesile öl· 

ı dürmüştür. Katil tutulmuştur. 

mefhumu üzerinde bana iştirik 
edin ... 

- Evet, yaratmak kelimesinde 

seninle beraberim. Yalnız unutma. 
Süleymaniye bir kazanın verdiği 
mahsuldür. Öyle bir kazan ki için 
de Budinfn Muhacin şahese~leri, 
R.~dosun mimari üslubu, Mısırın 
yuce ehramları, iranın ölmez abi
deleri kaynıyor. o şekilde kaynı
~o: ki, terkibini, mahiyetini değiş
tırıyor. Bu yeni terkip, bu yeni Si
na~ ~hsiyetinden Süleymaniyeler, 
Selımıyelcr, Köprüler. ölmez tü
kenmez eserler birer birer fışkın
Y?r. İşte benim anladığım deh 
Sınanın inandığım sönmez deh a .. 
ancak böyle görüyorum. asını 

. İhtiy?r öğretmeni talebe büyük 
hır vecıd içinde dinliyordu . . .. 
T alebe ile hoca, Direktör ile 

. tal:benin arasında bu kadar 
gen~ş samımiyet ve arkadaşlığa mu 
kabil en ufak bir laübalilik ~ 

ed" 1 gor-
m ~.m. radesi, bilgisi, sağlam o-
lan oğr:t~enler elinde arkadaşlık 
ve samımıyctin kuvvetli bir terbi
Y? vasıtası olduğuna bende esaslı 
bır kanaat uyandı. 

Çocuklarla laübalilikt•'"" k d' ...,.; .. : k .._.. en ı-
.. ıı41 urtarmak şart'l 
d lAk 1 e, daha yakın 
a~ a n a göstermek, arkadaş ol-

ma. metodu herhalde daha bü .. k 
netıceler verecektir yu 

Kıdemli öğretme~" sözlerine bu
rada son verdi. 

He: konuşrnalannda talebe -
ca munasebetinin arkada lı ho
yanmasını müd f ş ğa da-
list öğretmen, :1~:m~en üç idee
nnın böyle bi arkadasla-

. r toplantıda 
gerı kanaatlerinin sa 1 sert ve 
memnu ı rsı masından 

n o arak çok sevdikl . 
eski hocaya Şefkatle b k erı bu 

a tılar 
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·imar Plinııiın Kat'i Esasları 
N a.zım Planın prowramı /. 

Nazım planın esasını teşkil ~ecek 1 t b 1 B ~ 1 y k 1 d büyük süratler temin edilecektir. 
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lcrde gösterilen bakımlardan yapıl- N G ehe D e •kı ki Ol k ., 

Halicin sağ cihetinde ise mütead • 
dit noktalarda bilhassa Galata KôP"! 
rüsü ile Beyazıt arasında birtakım 11 
nai imalat ile daha sabit güzergib
lar temin edilecektir. 

:±:~1::.:;. ~-::yen.:::r~: = e ı ı_ e ğışı i er aca • 
Salhaneler, Haller, Balık halleri, 
çarşı teşekkülü, küçük sanatlar ve 
bunların tevzi ve intişar suretleri. 
Umumiyetle sanayi ve ticaretin inti

Bu yolların sınai imalatı için saf 
fedilen paralar inşaat işlerine sarf .. 
dileceğinden şehirde mühim bir f .. 
aliyet tevellüdüne yardım eder. Bü
yük istimlaklere sarfed.ilen paralanll 
ise piyasada hiçbir tesiri görülemes. 
Bunun için şehirciniz, Viyadükler ve 
tüneller gibi büyük sınai imalltı t.. 
timliklere tercih etmiştir. 

şar sureti. 
Mülklerin inkisam sureti. 
Yeni binalann teşekkülleri ve sıh

hi nizamlar. 
İstanbul topluluğunu teşkil eden 

biltün mahallelerin inkişaf tarzı. 
. Arkeolojik araştırmaların vaziye

tı ve başlıca eserlerin sitelerin ve a
bidelerin tanınması. Bu maddeler ü
zerinde yapılan incelemeler netice
sinde bu program tanzim edilmiştir. 

Galata ve Hali, 
<A> Galata limanı Güzel Sanatlar 

Akademisine kadar uzatılacaktır. Ka 
ra cihetinden yalnız otomobillerle 
münakale icra edilecektir. 

(B) Sarayburnu limanı muvakkat
tir. Sarayburnunu Galata köprüsüne 
rapteden taras şeklindeki bir gezin
ti caddesinin altında kalmak üzere 
bir kattan fazla depolar bulunmıya
caktır. 

(C) Galata köprüsü biraz Halice 
doğru nakledilecek ve bu suretle 
bu köprünün iki başında geniş iki 
meydan teşkil edecektir. 

(D) Atatürk köprüsü tatbik edil
mekte olan projesine mutabık ola
rak ikmal edilecektir. 

CE> Haliç sahilleri ticaret ve ma
halli sanayiin rasyonel bir surette 
teşekkülüne müsait bir şekilde tan -
zim edilecektir. 

Büyük sanayi için Atatürk köprü
sünden Halicin membaına doğru o
lan mahaller tahsis edilecektir. Bun
ların cinsine ve manzaralarının ne
vine göre en rahatsızlığı mucip 0 _ 

lanlar Halicin dibine doğru uzaklaş
tınlacaktır. 

"Silhaneye müruru ubur kofaylaş
tırılacak, her iki sahilde de geniş sı
nai yol tesis edilecektir. 

llıi Köprii AraınJa 
Sat sahilde: Gıda maddeleri mın

takasını ninkişafına tahsis edilecek
tir. Haller tevsi edilecek, Balıkhane 
yeniden tesis edilecektir. 

Sol sahilde: İki köprü arasında u
muma mahsus bir rıhtım inşası, 

(F) Atatür~- bulvarının nihayetin
de Avrupadan gelen trenlerin Gar 
binası ile Haydarpaşadan gelecek 
trenler için feri bot limanı yapılacak
tır. 

(C) Sirkeci gan yalnız elektrikli 
banliyö trenlerine ve muvakkaten 
Sarayburnu limanına gelecek eşya 
trenlerine tahsis edilecektir. 

(H) Yenikapı merkezi gan ile fe

ribot iskelesini muhafaza eden set 
duvarının teşkilatı; Yenikapı körfe
zinde inşa edilecek modern bir li
man ile bu limanın icap e$tireceği 
vasi mikyasta eşya münakalesine 
müsait olacak veçhile tertip edile -
cektir. 

(İ) Çarşı tamamile modern bir şek
le sokulacak, fakat umumi teşekkü
lü tamamile aynen bırakılacaktır. Dış 
hududu; methalleri civarında geniş 

otomobil durak yerlerini ihtiva eden 
geniş yollarla çevrilecektir. 

(J) Eski şehire hakim bir vaziyet
te bulunan Üniversite; Kültürel Ak
ropol - Beyazıt ile Şehzade arasında 

(M) Yenibahçede kale duvarlarının 
dış tarafında koşu yeri olacaktır. 

(N) Tayyare meydanı (etüt edil
mektedir). 

(0) Plajlann tanzimi - Florya 
(Not No. 17 ve 24). 

(P) Sarayburnu ile Küçükayasof -
ya arasında arkeolojik park tesisi. 

<QI Başhca sitelerin muhafazası., 
Sarayburnu: Liman ve Sirkeci ga

rının tedrici bir suretle kaldırılmasi
le buranın parazit binalardan,kurta
rılması. 

Yeni plana göre I tanbulun umumi manzaran 

edecek kadar yeni mahallelerde bina 
yapıldikça tedrici ve devamlı suret
te tatbik etmelidir. 

Yeni Yol Şebekesi 
Seyrüseferi tanzim edecek olan ye

ni ana yollar hemen tatbik edilmeli
dir. Modern şehircilik tekniğine ge
niş mikyasta uygun olan bu yollar 
bugünkü vaziyeti radikal bir surette 
ıslah edecektir. 

Zeminin tabii anzaları köprü - vi
yadük ve tünellerle geçilecek bu su -
retle ayni seviyede müteaddit hem
zemin Croisement'lara mani olacak 
büyük nısıf kuturlar ve müstakim gü 
zergihlar elde edilecektir. 

Çizilen güzergahlar netricelerinin ev 
velden takdiri mümkün olmıyan em
lik spekülasyonlarına ve istimlakle-

Bu suretle genç cümhuriyet faal 

ni şehre süratle gösterebilecektir. 

Bunlar ille merhalede vücude ged 
rilecek şeylerdir. 

Şehrin ana damarlarını tef)dl e
den bu yollar tamamile viicude ge
tirildikten sonra diğer aınellyeı.r 
bunları takip edecektir. Bunlar ma
hallelerin kısmi imarlarına müteal
lik olup Istanbulun ekonomik inlıall
bına tabi olarak tatbik edilmelidir. 

Kara tarafındaki kaleler: Dışarıda 
en aşağı 500 m. genişliğinde bina ya
pılması memnu bir mıntaka teşkili 
ile iç tarafta kale boyunca mevcut 
mahallelerin inkişafına muvafık ola 
rak yapılacak tanzim ameliyelerine 
göııe tesbit edilecek bir genişlikte bir 
sahanın bina yapılması memnu mın
tal • .:lara ithali. 1jiiiiiiii~iii!i!iı!ıı!!ı!!ı!!!~!!!!ıl!i!!!!ii!!ii!iıi.9' • • 4 iiiiiiiiiiii'l ri, büyük emlik buhranını asgariye 

Münakalat, ticaret, küçük sanat
lar, sanayi şehrin esaslı unsurJan. 
dır. 

Deniz kıyısındaki kaleler: Bulnduk 
Jarı mahallelE'rin hususi planlanna 

Şehircilik nıütehasaısı Prost tarafından hazırlanan nazım planı bu 1 indirecek veçhile çizilmiştir. Bunlar 
sütunlarda aynen veriyoruz. Nazım plan ıtehrin esasını tanzime kati 

1 

mahallelerin ekonomik faaliyetle -
rinde hiçbir buhran vücude getirme 
mesi kaygusile tetkik edilmiştir. 

Şehirci bunların inkişaf harebtle 
rine yardım edebilecek muvafık tec1 
birleri daha evvelden görüp tadlk 
etmek üzere bunlann inkipflvmı 

dikkatle takip edecektir. Ve kmnl 
planlan buna göre yapacaktır. 

ve mevcut kalan kısımların arkeolo- surette yanyan ameliyeleri tayin ediyor. Bu planda mevcut esaslann 
jik veya tezyini kıymetlerine göre hiçbiri hazfedilmiyecek, lüzum görülürse ilaveler yapılabilecektir. 
tesbit edilecek kısımlar hakkında mu- Yalnız, mevcut serbest sahalar ve serbest saha haline ıetirilmeye el-
hafaza tertibatı alınacaktır. 

verifli. fakat halen harap vaziyette bulunan yerler planda gösterilme
Haliç kıyısındaki kaleler: Burada

miftir. Bu tafsilatı, mahalle kısmı imar plinlan tespit edecektir. 
ki ticaret ve sanayi mahallesinin sıh-

Bu planın nasıl tatbik edileceiini gösteren raporu da yannki sayı-
hileştirilmcsi ile seyrüsefere halel mızda neşredeceğiz. ~· 
vermiyecek surette muayyen nokta -
lardaki kısımların muhafazası. • • 4 i!!!!!!!!!!!!!!l!ii!i!i!ili!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!ii!iii!!!!i~ 

Şehir ,manzarasına hakim olan baş Böylece kurtulan sahalan spor ve Beyoğluna en yakın yeri Taksim 

Halicin sol cihetinde hususile Tak
sim meydanı ile Köprüler arasında 

bu yeni yollarla şehir içinde haki
ki sotostratlar yapılmış olacak ve 
bunlar kıymeti az küçük evlerin üs
tünden aşmak suretile vadileri ge
çecektir. Güzergihlannın uzun bir 
kısmında hiçbir ev önünde durmak 
mecburiyeti olmıyacağından burada 

hıni ve içtimai inkılabın daimi te
rakkisi ile husule gelip bazan 8"9'
den takdiri mümkün olmıyan ftd
yetler karşısında plan icaplannm uy 
gun olabilmesi için bunlann elhtQd 
olması gerektir. hca mühim eserlerin mevcut bulun- gezinti yerlerine tahsis etmekle be- meydanı"' ile Maçka arasındadır. Es-

~~ mahill~~. ~n~~ mü~vir~b~~nbn~a~am~. ~Erm~imeza~~a~~~Ma~====~=======================~~ 
binaların yükseklik ve karakteri hak- Yangınlardan sonra birçok arsalar kayı Taksim yeni mahallesine bağlı
kında hususi tedbirler alınması el _ fena bir surette ifraz edilmiştir. Bun- yan 60-80 rakımları arasındaki a
zemdir. Bunlar mahallelerin hususi ların bazıları iyi sıhhi şartlara uygun raziden müteşekkildir. Harbiye oku
imar planlarında kaydedilecektir. ev yapılmasna müsaade etmiyecek lu kışlası başka yerde inşa edilirse 

(R) Başlıca tezyini meydanlar ve kadar küçüktür. Bunları da istimlak gayet güzel meskenler inşasına mü-
umumi binalar: edip kollektü müşterek meskenler sait mükemmel bir yer daha hasıl 

Büyük Çiinıhuriyet meydanı: Ce- yapmak üzere yeniden tanzim etme- olur. 
nup tarafındaki ve antique HiDOd- lidir. Alt_k.._;., n-. . ı.. 
l'om ortasındakı fiınıııar kaldırilarruc: Yem genır-ca<t<Yeıerce mUlfl!B • -ısraınm:nrmmıinm*,e~p6P ıfllrrm• 
Buranın büyuk askeri geçit resimle- tatürk bulvarında bu geniş caddele- rını havi büyük bir umumi park bu 
rine müsait olacak veçhile tanzimi. rin ehell)miyet ve estetiki ile müte- mahallenin merkezini teşkil eder. 

Hem Marmaradan, hem Boğazdan nasip ebatta olmıyan arsalar var - Park arasından geçecek seri bir yol; 
görülecek veçhile gayet yüksek sem- dır. Bunların şüyulandınlmasile ye - iki kornişi biribirine bağlar. Gazha-
bolik bir Cümhuriyet abidesi. niden ifrazı bu arzedilen mahzuru ne buradan kalkmalıdır. 

Bir yanında Adliye binası ve diğer kaldıracaktır. * 
idare binalan olacaktır. Halicin Sol Ciheti ikinci saha buna benzer şartlan 

6 No. lu meydan - Atik zafer ta- haizdir. Bu Maçka ve Beşiktacı ile Halicin sol yakası da kesif bir su- Y 

kını da meydana çıkaracak şekilde Mecidiyeköyündeki likör fabrikası a-rette iskan edilmiş yüksek binalı dar 
tevsi edilmek üzere Beyazıt meyda- 1 k rasındaki büyük sahadır. sokak ardan müteşek ildir. Beyoğlu nile teşekkül eder. 

ve Galatanın bu çok dar sokaklan-
19 No. lu meydan - Atatürk bul- nı hem seyrüsefer ve hem sıhhat ba-

varı ile Fevzipaşa caddesi telaki nok- kımından tevsi etmek iktiza eder. 
tasındaki meydan: burada bulvarın 

Nazari olarak Haliç sol yakasını Tak cenup cihetinden gelirken görülecek 
sime kadar yıkmak ve yeniden bir 

veçhile (kommemoratif) ve inkılap plan üzere yapmak lazım gelirdi. A
hatıralarına temas eden bir abide te-
sis edilecektir. meli olarak işi birkaç safhaya ayırıp 

aşa~da söylenildiği gibi hareket et-
20 No. lu meydan - İstanbul Lon- mek gerektir. 

dra yolu ile 13 No. lu bulvar telaki 
noktasında skuar şeklinde bir mey _ Tatbikat: Henüz serbest bulunan 
dan (Olimpiyad ve terbiye parkı) yerlerde seri nakil vasıtalarına ma-

Merkezi gann Esplanadı _ Mar _ lik havadar meskenlerden müteşek · 
maraya karşı geniş bir teras. kil tamamile yeni mahalleler tesis et-

Taksim meydanı - Tadil edilmiş mek. 
ve büyük mikyasta büyütülmüş bir Tesis edilecek yeni mahallelerde 
halde olacak ve bir tarafında Tiyat- mesken yapılırsa eski mahallelerde 
ro, Konferans salonu; Sergi salonla- o kadar meskenin katlannı kat istim
n, içtima salonlan, maç salonlan, lAk kanununu tatbik ederek yıkmak. 
klüpler, 'posta otobüs garları, otomo- En sonra eski mahalleleri yeni pla-
bil parkları, ..... bulunacaktır. · na göre yapmak. 

İmar ve tanzim sureti birinci için 
söylenen şekle müşabihtir. Burada 
da vadinin derin yerlerinde ve iki 

yamacında umumi park ve spor yer
leri tesis edilir, meskenler de sırtla
ra ve yamaçlann yüksek yerlerine 
tevzi edilir. 

Üçüncü bir yer daha nazan dik
kate alınmıştır. Bu da Kurtuluş sır
tı ile yamacın yüksek kısımlandır. 
Bu yerler doğrudan doğruya Kasım
paşanın yüksek taraflarına gelir. Ve 
burayı mevcut yollar ve takriben 60 
rakımında yapılacak bir köprü doğ
rudan doğruya Taksim meydanına 
bağlar. 

* 
Beyoğlunda bazı istikametler bil-

hassa Galatasaray köşesi tadil ve t.as 
hih ediecektir. 

Konsey Azaları, Dün 
T arihSergisini G~zdiler 

u J'...,"" - J a ~- -J ___ :;;.t _ _. __ --·~--

ve Çay Ziyafeti Verildi 
(Başı 1 incide) Osmanlı İmparatorluğunun ..rd 

Misafirler ihtişamlı salonların yal- ayan azası B. Basarya: 
dızlı dekorlarından yerdeki halıları- - Yalnız üç ay, diye tamamladı, 
na kadar her tarafını meraklı gözler- Ondan sonra büyük Türk tnlDll-
le tetkik etmişlerdir. Ercüment Ek- hının canlı vesikalarını taşıyan Jo. 
rem, eski padişahların siyasi müna- sımda, zirai, siyasi, askeri, ikblacll, 
sebetlerde bulundukları Avrupa hü- içtimai inkılaplarımızın teferruatı 
kümdarlannm portrelerini ihtiva e- gösterildi. 
den büyük salonlarda, hangi hüküm- Eski harem kadınının yerine ... 
dann hangi tarihte İstanbulu ziyaret çen asil Türk kadınının, hlkim, ope
ettiğini ve hangi padişahın hangi İm- ratör, işçi tipleri gösterildi. mı.:1-
paratoru ziyarete gittiğini sırasile an ment Ekrem dedi ki: 
latmıştır. Bunlar arasında bulunan - Eskiden, f11 dün gittiğimls Y .. 
İtalya Kralı Viktoryo Emanüelin por lovaya gitmek eşkıya şerrine alra
tresi, ziyaretçileri bir an bir araya mak için kili bir sebepti. Şimdl JDr
toplamıştır. dun herhangi bir noktasına he1benls 

Sarayın huauat dairelerine girince de istediğiniz kadar altın gtdlnls. 
Ercüment Ekrem, izahatına şöyle de- Kimse ilişemez. Şarktaki son etbJ& 
vam etmiştir: yuvası da bir kadın tayyarecinln ka

- Bu sarayı yapan mimarın asri hir bombalan ile yıkılmıştır. 
telakkilerden mahrum olduğu anla- Müzenin bir yerinde inkılabm Dk 
şılıyor. Çünkü, bu koca binada bir ye günlerindenberi yabancı devletlerle 
mek salonu yapmayı hatırlamamıştır. yapılmış mukaveleler vardı. MilJetlD 
Onun için saray halkı kendi dairele- gözü önüne başancılığın bariz bini' 
rinde siniler içinde gurup gurup ye- vesikası şeklinde takdim edilen ba 
mek yemek mecburiyetinde bulunu- muakevele arasında Hatay lçba 
yorlardı. İşte burası, ziyafetler esna- Franklen Büyyonun Fransızlar num
sında sinilerin kurulup misafirlerin na imzaladığı vesika vardı ki, Erc:il-

(S) Okul ve hastanelerin tevzi tar- Bu program münasip mali vas1ta-
zı alakadar servirlerle birlikte tetkik larla uzun zamanda tatbik edilecek 

Galata ekonomik vaziyetinin iki e- izaz edildikleri yerdir. ment Ekrem bunu göstererek: 

edilecektir. bir iştir. 

Halicin Sağ Sahili İlle iki safha ayni zamanda yapıla

saslı unsuruna tabi olarak tamamile Sarayın Tarih Müzesi haline geti- _Ne gariptir ki, bunun Fnuas-
rilmiş olan ilk kısmına geçildi. Bura- larda bulunması 18zım gelen epnl 
da yakın maziye, Osmanlı İmparator Fransızlar kendi arşivlerinde bulama 

yeniden tanz~ edilmelidir. 

inki1af edecek ve en iyi sıhhi şartlan Halicin sağ sahilinde biribirinden 
havi vasi bir mahalle teşkil edecek- pek ayn vaziyette olan meskenlerin 
tir. mahdut adedine göre yol sahası ga -

cak şeylerdir. 

Son safhanın hemen tatbikine ge
çilemez. Yalnız yeni mahalleler ta -
mamile inşa edilmeden eski mahalle
lerin kıymetlerinin artmasını mu -
cip olacak her şeyden içtinap etme
lidir. 

Biri mühim surette tevsii tekerrür 
etmiş olan liman olup diğeri de Ha
licin sol sahiliQ.ln vaziyetidir. Buma
hallenin gerek deniz münakalesi ve 
gerek otomobille münakalesi bakı -
mından rationnel bir surette tanzimi 
için her şey yeniden yapılmaya muh
taçtır. 

luğunun son enkazı yıkılırken görü- dıklarını söylüyorlar. dedi. 
len şaşkınlığa ait vesikalar vardı. Ha Herkes hayret etti. 
tip bir kağıt parçasını göstererek: Hititler, Selçukilerin, Avarlann, 1 

- Şunu görüyor musunuz? Padi- tilerin, Kınmyalılann eserleri mefnll 
şah diye, hanedanın son rüknü ve yer la seyredildi. Ve oradan Şirketi Ha,... 
yüzündeki Müslümanların mukaddes riyenin tahsis ettiği hususi bir 911" 
Halifesi sayılan birisi vardı. Hüküm- purla misafirler şerefine Beylerbe-

Bugünkü t)niversite meydanı Es - yet çoktur. Bu kadar çok adetteki so

planad ve etrafı talebeye mahsus bil- kaklann inşa ve iyi surette tamiri -
yük bir park ile Üniversitenin mer- ne hiçbir bütçe kafi gelmez; likin es
kezi idare binalanna tahsis edilecek- ki İstanbulun teşekkülü; en iyi vücut 
tir. ve moral sıhhatine en muvafık şart- Yeni Kıırulacalı Mahalleler 

Üniversitenin her şubesi için bu lan havi olmak üzere büyük yeşil Yeni mahalleler müteaddit müsa-
şubeler etrafında daim tevessü et - sahalar içinde yapılmış alçak evler· it yerlere tevzi edilecektir. Bu yer
mekte olan fenni ve ilmi m~buriyet- den müteşekkil vasi bir şehir parça· ler hem aite vaziyeti hem de seyrü
lere tabi olarak müstakil bir suret- sı teşkil etmeye müsaittir. seferin kolaylığı göz önüne alınarak 
te inkişafa müsait ve kili bir saha ay- Tatbikat: Birçok mahallelerde fay ayrılacaktır. 

nlacaktır. dasız yollan hazfedec~ ve inşaat Bu yerlerin ikisi nazan dikkati bil-
Milli kütüphane Üniversite mahal- faaliyetini modern sıhhi tesisata ma- hassa çekiyor. Bunlann ikisi de Ba-

lesinin merkezini işgal edecektir. lik yollar üzerinde teksü edecek veç- ğazın Rumeli yakasındaki iki esas -
(K) Yenibahçe kale duvarlannın hile müteaddit mahallerin yeni bir 1ı yolun arasında bulunuyor. Bun

lç tarafında: Nebatat ve hayvanat planını yapmak. lann en yüksek noktalan Taksim -
uahçeleri ve kolleksiyon bahçelerin- Bugün ve yakın zamanda şehrin Büyükdere - Kilyos yüksek koml
den müteşekkil terbiyevi bir bahçe raüonnel bir surette tanzimi bakı- ti ve en alçak noktalan da Boğaz sa
tesis edilecektir. mından faydasız olduğu tebeyyün e- bilinde Galata - Büyükdere sevtye-

(L) Spor sabalan - İdman iaJıa. den münferit ve az adette mevcut ıd alçak komifl ile tahdit edilmif-
luı. binaJan lstimlAk etmek. Ur. 

* darlığını tasladığı bu memleketin yi sarayında tertip edilmiş olan çat 
B ,.1 d G 1 ta -ks:t içinde İngiliz polis müdüründen al- ziyafetine gidildi. 

k 
eylanno6 udn a vkeaklaa a mni yu lula dığı f11 tezkere olmadıkça gezemiyor Davetliler arsında eski. yeni ~ 

ısım a so rın ve ç av d İınzas K 'te f'IA b t .. t · 1 · h · 'zd ----~ 
b d b. yük klikl . u. ı: apı n ı an.. ua mun esıp en, şe rımı ~ ecneu-

nn e a ı ına se enne naza - H h gi bir b' .. b k 11' t d'll . l k _ _.... 
k zdı Evi 1- d k er an ecne ı yuz aşısının ve e a ıye ı erıy e çı an a--. 

ran ço a r. er uzumun an ço hük' - d hükm tt'ği b' d vrin ha . 1 • rd .. 1 1 1 ha lanı um arma e ı ır e mu rrır erı va ı. 

az gun eş en yor ve va yor. olanca hicap ve azabını hatırlatan bu Beylerbeyindeki cay gayet s8mtıaJ 
Sokak genişliği ve avlu ebadı ba- vesikaya bütün gözler derin bir dik- bir hava içinde verildi. Misafirler, bO 

kımından yeni mahallelere tatbik e- katle dikildi. davetten ve ziyaretlerden çok ~ 
dilecek sıhhi nizamlarm müsaade et- İşte ikinci bir hiyanet vesikası: nun kaldılar. Aşağı kattaki biiyll' 
tiği yükseklikten fazla yüksek olan Abdülhamit Meşrutiyete sadık kala- mermer havuzun fiskiyeleri Dır. 
bu gibi gayri sıhhi binalann da yu- cağını yalnız kendi milletine değil sında çay içildi. 
kan katlanm istimlik edip sıhhi tart Avrupa devletlerine de temine gay- Misafirlerimizin bugünkü 
lann buralarda az zamanda ıslahı il- ret ediyordu. Ve alemi şöyle teminat mında encümen toplantılan w 
zımdır. Ja llfal etmi§tt. Meşrutiyete kaç ay kapı ziyareti vardır. Akşam tııiıtımllllll 

Bu kat tstiınlllri ameliyesini y1kı l8dık kaldıtun Bay Basaryadan ~ Valisi tarafmdtn bir ziyafet .,. 
lacak meskenlerdeki tmanlan lskln runuz, dedi. vare verilecektir. 
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Yeni Evliya Çelebi Tetkikleri: 

• 
Vaküdardaki eaki V alde Cami.inin çini panolarından bir görünü1 

Dünya Çiniciliğinin 
Şaheserlerini Toplıyan 
Bir Mabet: Valde ~amii 

S sküdardaki eski valde kül-
liyesi mimari, yazı, irfan, 

sıhhat ve içtimai yardım tarihi ba
kımından fevkalade mühimdir. 
'l'a~ teşekküllü bir hayır ve irfan 
müessesesi olnn· bu manzume· Bo
ğazı, Marmarayı ve Halici ay~kla
rının altına bir Şark halısı gibi 
~ren bir tepenin tatlı yamaçları 
~~~~e serpilmiştir. Bu manzume 
l\f . ... •. . • .. ... 
Uradın anası Nurbanu Sultan 

Yaptırmıştır. Hadika-tül-Cevami 
sahibi bu manzumenin medrese, 
darülh8dis, darülkura, imaret da
rüşşün, sübyan mektebi, misafir
h~ne ve çif te hamamdan müteşek
kıl olduğunu haber veriyor. 11) 

Bu muhteşem tarih yadigarlan
nın hepsini bir yazıya sığdırmıya 
imkan yoktur. Okuyuculanma bu 
gün yalnız cami ve medreselerini 
gezdireceğim: . 

Cenup tarafındaki avlu kapısın
dan içeriye giriyoruz. Mabet sağı
nıızda kalıyor. Birkaç adım ilerle
yince camiin kıble kapısının açıl
dığı geniş, şadırvanlı avlusuna çı
kıyoruz. Camiin önünde mermer 
sütunlann yükselttiği geniş ve yay 
Van bir saçak altında demir par
nıak lıklarla çevrilmiş bir son ce
maat yeri var. Mabedin buraya 
açılan pencerelerinin üstünde bi -
ter yağlı boya tabloyu andıran ya 
zıh çini panolar gözleri, gönülle
ri çekiyor. Büyük kıble kap1sının 
üstüne asılan levhada şu kitabeyi 
okuyoruz: 

NurbanO o zatı pürlsmet 
Tarafı hnyrc eyleyip növbet 
Etti bu mabedi IAtW bina 
Habbeza reyi ohsenil ziba 
E seri hbıdır bu hayri gilzin 
Oldu tarih: Zehl blhiştf berin 

99ı 

Bu kitabe camiin 991 H - 1583 M 
Yılında yapıldı[,rını gösteriyor. 

S imdi içcrdeyiz: 
Mihrabındaki ve yanla

rınrfaki çinilerden fışkıran bahar ve 
renk ihfü:amı güneşin pencereler
den bocalttığı ışık şelalesile kanş
rnı ş. göz ve gönül büyüliyen bir 
rncnzara yaratmıştır. 

Çinilerdeki yüksek ve erişilmez 
sanat kudreti mabedin nevi şahsı
na inhisar eden mimari hususiyeti 
ni unuttunıyor. Yalnız Türk çini
cil ·ilinin ş=ıhC'serleri burada bahar 
ÇiC'ekleri ve renkleri halinde can
lanmıştır Hicbir milletin tarihi bu 
kadar yliksck ayarda çini yapıldı
ğını kaydetmiyor. Bugün de yapı
lamaz Yarın için de yapılamıyaca
{{ını söylc>rsek isabetli bir kehanet
te bulunmuş oluruz. Mihrabın. yan 
Pano1ann ve yazıları ihtiva eden 
kısımlann çinilerindeki renkler ve 
rizgfler o kadar keskin. canlı ve im 

Koca Sinanın son eserlerin· 
den biri: u.küdarda eıki 

V ald e Camii 

tizaçlıdır ki, bilhassa yazıların ara 
sına serpilen papatya. menekşe ve 
lalelere insan elini uzatıp bunları 
burnuna götürmek hissini duyu -
yor. Üstünden 366 yıl geçtiği halde 
renklerinde hiçbir solukluk. sırla
rında ince bir çatlak bile yok . Ze
minler gayet parlak, fırın renkleri 
katiyen biribirine kanştırmamıştır. 
Pişirilirken mercan veyahut do
mates allığı alan kırmızıların asıl 
zeminden biraz yüksek kalışı çini
lere müstesna bir ahenk veriyor. 

Koca Sinan mimarisile atbaşı 
yürüyen ve Süleymaniye cami ve 
türbesinde bashyan tekamül Türk 
çiniciliği (eski Valde) de sanatin eri 
şilmez bir şahikasına yükselmi~tir. 
Çiniciliğimiz bu tepeden Çinili ca
mi kademesile yavaş yavaş düşe
rek Yenicami çinilerinden sonra 
çökmiye başlamıştır. 

Hırsız eller mabedin içindeki çi
nilere o kadar uzanamamış. fa -
kat dışardnki - sağlı sollu - pano -
}ardan epeyce parça aşırılmıştır. 

Mabedin mermerden oyulmuş 
minberi de bir sanat şaheseridir. 

Mabetlerde loşluk ve uhrevi ko
ku aramayı esas tutanlar bu ('a
mie girince derhal fikirlerini değiş 
tirirler. Diyebilirim ki. fstanbulda 
hiçbir mabet bu kadar ışıklı ve iç 

açıcı değildir. İnsan çinilerin ö -
nünde gönlünden büyülenmiş bir 
aşık huşuile donup kalıyor. Burası 
yalnız bir mabet değil , yüksek bir 
müzedir. Bu müzenin yalnız çinile
rini, yazılrnını değil ufacık bir ta
şını bile iyi saklamak tarih yadi
garlarının üstüne titriyen cümhu
riyet idaresi için bir borçtur Ma
bedin mihrabı dışarıya doğru taş -
-·•••- Di•••~l,. ""o'f"\_..07 1J.nhhnı""~";11 

yanlarındaki ikinci çifte kubbeler 
mabedi sanat semasına havalandı
racak iki kanada benziyor. Müez
zin mhfelinin sağ ve sol altındaki 
tavnnlnrda Türk tezhipçiliğinin, 

kalemkarlığının en yüksek örnek
lerini buluyoruz. esefle ve yürek 
acısiyle göriiyoruz ki. bunlann ba
zı parçaları çökmek üzeredir. 

Sağında ve sCJlunda iki minare
si bulunan mabedin içi gibi dış 

manzarası da çok caziptir. Mimar
larımızı hiç tetkik edilmiyen mi
mari tarihimiz için müstesna bir 
tip olan bu mabede çağırıyorum. 
Üzerinde dursunlar; tarihçilerin 
vazifelerini kolaylaştırsınlar. Bakı 
nız Hadika sahibi ne divor: 

"İptida camiişerif bir
0 

kubbe ü
zerine bina olunup Pir Ali nam bir 
kimesne mütevelli oldukta iki ta
rafına ikişer kubbe zammeylemiş
tir. Küre emini Elhaç İbrahim A
ğa bu camiin mütevellisi bulundu
ğu .esnada tamir ettirmiştir ... (2) 

İlave ve tamir tarihlerini söyle
miyor. Ve bir vesika da göstermi
yor. Tamire aklım eriyor. Fakat Pir 
Alinin camiin iki yanlanna dört 
kubbe ilave ettiğini bir türlü ka
bul edemiyor ve cami bugünkü şek 
linde yapılmıştır, diyorum. Mimarla 
nmızdan bilhassa bu noktanın tet
kikini rica ediyorum. Evliya Çele
bi camiin inşasından yanm asır 

kadar sonra da bu yan kubbelerin 
varlığını tasrih ediyor. Şu halde 
Hadika sahibinin iddiasının boş ol
duğunu kabul etmek zarureti ha
sıl oluyor. 

1 çinin çinileri kadar dışının 
emsalsiz tenazurile de na

zarı dikkati celbeden bu pırlanta 
eseri kim yapmıştır? Bu esere kim 
yakışırsa o yapmıştır. Şimdi per
vasızca bütün dünyaya ilan edi -
yorum: Camiin de dahil olduğu bu 
man7.umeyi yüce Türk dahisi Mi
mar Sinan yapmıştır. Bu eser Mi -
mnr Sinanın son eserlerinden biri
si ve yahut en son eseridir. Bunun 
mimannı şimdiye kadar kimse söy 
liyemiyordu. Her camide bir evliya 
izi arıyan Hadika sahibi sükut e
diyor. Eski mÜ7.eler müdürü . Ha
lil Ethem mabetlerin bilhassa mi· 
marlannı göstermesi Jazımgeldiği 

(camilerimiz) adı esePinde Hadika 
I Dt>vamı 9 uncuda ı 
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Arkadan 
Gelen 
İslim 

(Başı 1 incide) 
kimsenin hatırına gelmiyor. Vaziye
te ancak fırsatlar hakimdir. Fırsatı 
kollıyan ve yakalıyan taraf, gemisini 
yürütüyor, daha doğrusu yürüttüğü
nü zannediyor. 

l nsanlık, söz tutmanın karlı bir 
şey olduğunu tecrübeden ge

çirmek ve öğrenmek için binlerce se
nelik bir inkişaf geçirmiştir. Medeni
yetin şiddetle ihtiyaç duyduğu istik
rar, soz tutmanın temin ettiği emni
yete ve itibara dayanır. Bugünkü sö
zünü tutmıyanın yarın söz tutacağı
na kimse inanmaz. Bu itibarsızlığın 
bedeli de mutlaka şu veya bu suretle 
ödenir. 

21 Mayıs 1935 tarihinde B. Hitler 
Rayiştag Meclisinde dünya sulhüne 
dair söylediği bir nutukta şöyle de
mişti : 

"Almanyanın, Avusturyanın dahili 
işlerine karışmıya, Avusturyayı il
hak etmiyc veya bir Anşlus yapmıya 
ne niyeti, ne de arzusu vardır.,, 

Fırsat uygun görülünce bu kati 
ifadeye rağmen Anşlus olmuş, bit
miştir. İşte yeni, büyük Almanyanın 
etrafında bir teltiş ve endişe havası 
yaratan amil, bu kararsızlıktır. İtal
ya da dahil olduğu halde birçok mem 
lekctler kendi kendilerine soruyor
lar: "A'caba bundan sonrası ne ola
cak? Almanya cenup denizlerinin ha
vasını bu kadar yakından aldıktan 
sonra duracak mı? Elli kilometre 
yaklaştığı Triycsteye mi inecek? Tu
na yoluyla Karadenizc inmeyi mi 
cazip bulacak? Eski Avusturyanın 
Selanik siyasetini kendisine kalmış 

bir miras mı sayacak• 

B ir köşede Roma, Londra ile fı-
sıltı halind,e konuşarak müş

terek bir Akdeniz cephesi kurmıya 

çalışıyor. Diğer tarafta birtakım kü
çük memleketler, harici tazyikin ya
kınlığı karşısında sıkı bir dahili bir
i ik kurmak ve biribirlerine yaklaş
uıaıt :ınuyacmı ~uyuyorıar. ~uruıtu-

cii br azlığın bütün yaygaralarına 
rağmen milli Macaristan kendini Or
ta A vrupadan ziyade Balk anlık alemi 
ne yakın görmiye başlıyor. Küçük 
İtilafın Orta Avrupa rolü. umumi ci
han siyasetine geçiyor ve Rumanya 
ile Yugoslavya, herşeyden evvel Bal
kan memleketi olduklarını eskiden 
çok sıkı bir ölçüde duyuyorlar. 

A vusturyanın, 11 Nisanda mera
simden geçen ilhakı, kurulu bir mu
vazeneyi sarsıyor, fakat bunun yeri
ne yeni bir muvazene kurmak için 
derhal birçok kuvvetler el altından 
harekete geçiyor. 

Bu manzara karşısında şöyle bir ü
mit uyanıyor: 

Acaba Avusturyanın zorla işgali 
neticesinde birkat daha bozulan dün
ya emniyet ve istikrarı, cenuba doğ
ru duyulan yeni tazyik karşısında a
caba eskisinden kuvvetli bir surette 
canlanmıyncak mı? 

Bu ümide bir şartla bağlanmak ca
izdir: 

1914 senesindenberi şu veya bu 
suretle devam eden Cihan Harbine 
insaflı, hakkaniyetli bir umumi ba
rışla nihayet vermek ihtiyacının ni
hayet Fransada ve her yerde duyul
ması ve silahsızlanma yollarının bu 
sayede ~çılabilrnesi şartıyle ... 

Fransada Daladye hükumetinin 
milli bir kabine sıfatıyle karşılanma
sı ve ittifakla itimat reyi alması şunu 
gösteriyor ki Fransa bile çok uzun 
devam eden derin uykusundan niha
yet uyanmıya başlamıştır. 

Ahmet Emin YALMAN 

SAFRANBOLUDA : 

Bir Kadın için 
Şir Delikanlıyı 
Oldürdüler · 
Safranbolu, (TAN) - Eflani na

hiyesinde tüyler ürpertici bir cina
yet olmuştur. Emirler köyünden 
Mustafa oğlu 24 yaşlarında Ömer, 
ayni köyden Kamil ve kansı Vahide 
tarafından, bıçakla muhtelif yerle -
rinden yaralanmak ve boynundan 
kesilmek suretile öldürülmüştür. Ka 
tiller yakalanmıştır. Bir kadın mese 
lesinin cinayete sebep olduğu söyle
niyor. 

'1 

Matbuat Napolyonu 
Hearst, Gazetecilikten 
Çekilmiye Karar Verdi 

Gazetecilik dünyasının Napol 
yonu sayılan Amerikalı 

Hearst, 24 yaşında babasından 

EXaminer gazetesini aldı alalı, yük 
sek dehası sayesinde, adeta bir 
gazete imparatorluğu kurmıya mu 
vaffak oldu. Amerikanın büyükçe 
şehirlerinin hemen her birinde bu 
adamın muJıııkkak gazeteleri ve 
radyo istasyonlan vardır. Fakat 
geçen hafta yetmiş beş yaşına gi
ren bu matbuat Napolyonu, iş dün
yasından elini eteğini çekmek ve 
dağınık menfaatlerini toplamak is
temiş, New-York noterlerinden 
Clarence Shearn'i bu işe memur et 
miştir. 

Hadise haber alınır alınmaz yal 
nız Amerika tarihinde değil, bü
tün dünya tarihinde eşine nadir 
tesadüf edilir bir phsiyetin orta -
dan çekilmek üzere olduğu anlaşı1-
mış ve büyük bir muhiti, endişeler 
kaplamıştır. Çünkü, Hearst'ün 
(5000) er sterlin maaş alan ve sa
yılan (100) e varan evet efendim
cileri, kral saraylarında görülen 
ihtişam içinde izaz ettiği misafir -
leri vardır. Kullandığı adamların 

ücret ve maaşları senede 11 milyon 
İngiliz lirası tutuyor. Ve bütün bu 
adamlar istikbal endişesine düş -
müş bulunuyor. Buna mukabil onu 
Amerika halkının en adi insiyak -
Jarına hizmet eden, onu bir fa
şist otokrat sayan hasımları bu 
ricati derin bir memnuniyetle kar 
şılamışlardır. 

B ir aralık Amerikalılar. onun 
servetini, nüfuzunu kud -

retini sayacak bir kimse bulunma
dığına, Hitlerin bile bu işi yap
mıya müktedir olamıyacağına ina
niyorlardı . Çünkü Hearst'ün 126 
korporasyonu, ve 250 bankada he
sabı vardı. Dört yıl önce servetinin 
44 milyon İngiliz lirası tuttuğu 
söylenmişti. Çalıştırdığı müessese
ler: 

28 gazete, 13 mecmua. 8 rad
yo istasyonu, 2 sinema kum -
panyası idi. 

New-Yark'ta 8 milyon, başka 

yerlerde 5 milyon, değerinde em -
laki vardı. Meksikadaki arazisinin 
genişliği 900,000, Kalüorniyada • 
kiler 270,000 dönümdü. Amerika
nın en zengin altın madeninde 41 
bin hissesi vardı. 

Fakat Hearst'ün en amansız düş
manları bile bir naşir sıfatile nüfuzu 
nun azalmasını şahsi servet üzerin 
de tesir edecek mahiyette görmü
yor. Maden kuyulanndan ve zira
atten temin ettiği istifadelerse, de. 
vam edip gidecektir. 

Hearst'ün yaşayışını gözönü-
ne getiren en güzel sözler şunlar
dır: 

"Büyük bir odanın içindekL bü
yük bir sandalyeye büyük bir a
dam oturuyor. At yüzüne benziyen 
uzun bir yüzü var. Kalın enseli ve 
iri kemiklidir. Size baktı mı, buz 
gibi mavi gözleri içinize işler. Ve 
bu iri adam, sözlerinize, inanarak, 
dinler. Fakat bu adam yalnız bak 
tığı ve gördüğü şeye, yani, antika 
bir vazoya, bir tel yazısına, yahut, 
gazeteye inanır.,, 

Hearst yıllardanberi zillerden, 
telefonlardan, trenlerden, otomo
billerden ve tayyarelerden müte -
şekkil bir alem içinde yaşıyor ve 
çalışıyor. Amerikanın otuz mil -
yon gazete ve mecmua okuyucusu
nu idare eden, 90 memlekette çı
kan 2200 gazeteye yazı satan bu 
adam ise hayatında son derece mo 
dern olduğu halde ruhen, orta çağ
larda yaşar. Ve San Simeon mali
kanesinde bir derebeyi gibi hüku-
met silrer. Buradaki beyaz mer • 
merden yapılı evi 13 üncü asırdan 
kalma şatolar gibi kuleli ve kemer 
lidir. Kemerlerinin sayısı 45 ten 
fazladır. Hearst aklına estikçe bu 
eve yeni kanatlar ilave eder ve ya
hut bazı kanatlan yıktınr. Her ta
raf ışıklar içinde yüzer ve silahlı 

muhafızlar her yerde göze çarpar. 
Evin içinde, İngiltere parlamen

tosunun toplanma salonu genişliğin 
de bir yemek odası, en büyük de
miryolu istasyonundan farksız bir 
misafir odası, ve bir sinema var
dır. Duvarla9 süsliyen eşsiz sa
nat eserlerinin biri 75 bin lngiliz 

Gazeteciler Kralı Heard 

lirası kıymetindedir. Yatak odala
rının birinde Kardinal Rişliyönün 
yatak takımı duruyor. 

Hearts'ün misafirlerinden biri 

qiyor ki: 

"Yatak odası, bir harem ile bir 
İtalyan sarayı arasında biş şeydi. 

Hearst tayyare ile San Sime-

on 'daki evinden kalkar ve uç sa
at içinde yemyeşil köylerle dolu 

olan çiftliklerine gider. Burada da 

misafirler için muhteşem daireler 

ayrılmıştır. Hearst, Three Bears'ta 

bulunduğu zaman burada yılan

lar çok olduğu için misafirlere ze

hir aşısı tatbik edilir. 

Henrst, son derece misnfirper -

'\'er bir adamdır. Misafirleri, be • 

zan aylarca ikamet ederler ve ev 

sahibi tarafından unutulacak -hale 

gelirler. 
Matbuat Napolyonu, hergün se

kizde kalkar, 8.'30 da kahVilti e..: 
der, 11 e kadar kftiplerile ve me

murlarile görüşür, öğle yemeğini 
yedikten sonra dinlenir 5,30 da de

nizde yüzdükten sonra tenis oynar 

ve akşamlan mütalea ile meşgul 
olur. 

Onun gazeteciliğe ait bilmediği 
bir şey yoktur. Linotipten' başlıya
rak gazetenin tashihine kadar her 
işle meşgul olmuştur. Fakat Hearst 
sosyalizmin amansız düşmanıdır. 

Amerikanın büyük harbe girmesi
ne muhalefet etmiş ve Milletler Ce 
miyetinden hariçte kalması için her 
şeyi yapmıştır. Onun bir aralık Kti
baya gönderdiği bir -fotoğrafçı bu 
memlekette sükunetin hüküm sür
düğünü ve geri dönmek istediği
ni bildirmi§ o da şu cevabı ver -
mişti : 

"S' i 1 ız res m a mayı düşünün. Ben 
de muharebeyi hazırlıyacağım,, 

37 yıl önce Amerika Cümhurrei

si Mak Kinlay öldürüldüğü zaman 
Hearst'ün gazeteleri şu sözleri yaz 
mışlardı: 

"Fena adamlardan kurtulmak 

için anlan öldürmekten başka ça
re yoksa bu çareye başvurmak ge
rektir.,. 

H e~rst'ün son zamanlarda Fa 
. şıst olduğu söylenmiş hatta 

bır aralık gazetesinin istihb -
i 
.. 

4 
arser 

v sını O bin sterline Al manyaya 
satmış olduğu ileri sürülm .. t" E 
b" "k uş ur. n 

uyu emeli Cümhurreisi olmaktı. 
Faka~ bu emelini tahakkuk ettire
memış ve bu yüzden çok acı müca
delelere girmiştir. 

Hearst'ün varisleri beş oğludur. 
Hepsi de babalnnnın mesleğinde 
ç~lışıyorlar. Bunlann biri olan Da
vıd s.?n günlerde balayım geçir -
mek uzere Londraya gelmiştir. Ka
nsı Amerikanın en biçimli kadı 
sayılıyor. m 
Hearst'ün eşsiz sanat k 1 k . . o e sıyonu 

3. mılyon İngiliz lirası kıymet' d 
dır. Bundan üçte ikisı· t lının e
H sa ı ıştır 

earst, Universal havad' . . 
. d b ıs servisı

nı e aşkasına devretmişti 
Fakat, bu matbuat . r. 

ımparatonı -
nun tahtı da sarsılmaktad 
niz bu sarsıntı Hearst'" ır. Yal -

u yere yu 
lamıyacaktır. var 
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Tayyare Piyangosu Dün Tamamlandı 
22601 22628 
23011 23014 
23211 23245 
23374 23375 
24016 24056 
24178 24191 
24382 24415 
25086 25093 
25200 25244 
25379 25446 
26001 26025 
26249 26250 
26520 26557 

• 
Kazanan Numaraların iki Günlük 

Tam Listesini N: eşrediyoruz 
Tayyre piyangosunun son keşidesi 

dün tamamlanmıştır. Evvelki gün 
çekilen numaralarla dün çekilenleri 
tam bir liste olarak sıraya konmuş 

bir şekilde aşağıda bulacaksınız: 

70 Lira Kazanan Nıunaralar 16557 16608 16782 16881 16925 2168 2175 2186 2220 2279 27031 27046 
330 438 645 706 939 17039 17089 17026 17252 17273 2325 2371 2381 2404 2444 27066 27114 

1090 1279 1437 1544 1564 17402 17432 17460 17468 17667 2498 2502 2523 2562 2578 27181 27246 
1753 1800 l 902 2022 2118 17672 17726 17740 17753 17777 3007 3036 3059 3064 3090 27400 27410 
2278 2308 2421 2786 2957 17813 17833 18099 18201 18204 3092 3113 3145 3180 3193 28022 28023 

200,000 lira kazanan numara 3272 3431 3633 3682 4023 18272 18466 18566 18772 18825 3289 3310 3330 3397 3417 28192 28207 
27761 4089 4158 4182 44116 4515 18905 18973 19058 19089 19184 3417 3484 3558 3568 3619 28373 28404 

40,000 liraı ;kazanan numara 
14178 

25,000 lira kazanan numaTa 
8709 

5662 5068 5208 5281 5436 19371 19383 19603 19662 19677 4000 4044 4058 4067 406& 28595 28615 
6288 6456 6402 6502 6530 19816 19920 10953 20076 20088 4097 4104 4130 4151 4175 29080 29127 
7005 7016 7094 7642 7975 20183 20267 20278 20281 20286 4273 4285 4313 4323 4403 29552 29667 
8188 8635 8731 8741 9070 20516 20560 20593 20595 20389 4410 4460 4483 4539 4567 29749 29782 
9136 9207 9374 9376 9439 20706 20755 20966 21005 21007 4581 4608 4615 4648 4682 30011 30063 
9612 9699 9705 9954 10030 21206 21240 21242 21468 21603 .4685 4702 4704 4757 4792 30176 30222 

20,000 lira kazanan numara 10086 10187 10272 10365 10385 21626 21760 21856 21916 22008 5033 5078 5086 5141 5379 30364 31055 
31795 11221 11439 11471 11511 11528 22015 22111 22182 22205 22344 5438 5457 5485 5489 5501 32056 32066 

15,000 lira kazanan numaTa 12303 12435 12515 12623 12952 22366 22437 22597 22612 22695 5510 5535 5550 5687 5701 32164 32171 
13400 13477 13481 13490 13756 22849 22868 22944 23047 23131 5722 5855 5858 5876 5945 33008 33019 

33851 14010 14034 14195 14458 14588 23180 23198 23219 23229 23277 5956 6182 6340 6354 6361 33136 33151 
10,000 Lira Kazanan numara 15185 15385 15402 15501 15510 23415 23505 23628 23644 23882 6372 6375 6426 6434 6457 34002 34004 

11195 16184 16208 16270 16445 l 7290 23937 24210 24366 24427 24659 6570 6627 6650 6659 6681 34119 34135 
3,000 lira kazanan numarlar 17303 17784 17951 18019 18622 24857 24915 24974 25063 25097 6694 6701 6734 6769 6775 34411 34460 

18622 18698 18807 18837 19153 25104 25505 25705 25722 25842 7013 7047 7064 7105 7137 35020 35033 
1869 2612 19340 19402 19438 19445 19481 25874 26000 26064 26081 26102 7368 7399 7478 7485 7559 35151 35167 

1,500 lira kazanan numaTalar 
1474 2049 8798 11208 

15122 19351 34064 34089 
34506 38387 

20016 20191 20319 20395 20464 26367 26400 26424 26447 26461 7608 7639 7798 7805 7819 3G010 36049 
21275 21288 21325 21364 21416 26902 27095 27221 27233 27299 7826 7850 7891 7912 7928 36208 36216 
22082 22229 22249 22615 22735 27307 27360 27377 27413 27414 7953 8059 8084 8165 8262 37040 37108 
23057 23084 23102 23218 23282 27423 27506 27508 27629 27659 8340 8341 8362 8403 8408 37287 37314 
24033 24130 24344 24482 24705 28034 28046 28241 28260 28327 8471 8483 8495 8525 8527 38005 38013 

Biner lira mükafat kazananlar 25060 25350 25593 25679 25730 28370 28387 28438 28445 28592 8621. 8633 8701 8787 8807 38093 38107 
26111 26307 26659 26749 26861 28612 28891 29032 29089 29110 8856 8919 8931 8965 8105 39010 39071 
27101 27230 27234 27553 27561 29114 29229 29141 29142 29143 9188 9209 9224 9253 9273 39769 39839 
28086 28232 28421 28428 28480 29155 29167 29175 29213 29268 9341 9350 9404 9429 9430 39879 39985. 

22629 22682 
23017 23166 
23286 23299 
23407 23419 
24092 24132 
24275 24343 
24473 24572 
25113 25120 
25263 25321 
25639 25648 
26086 26137 
26316 26437 
26581 26651 
27048 27049 
27133 27151 . 
27305 27314 
27482 27500 
28151 28170 
28224 28235 
28483 28546 
28621 28638 
29147 29493 
29673 29680 
29791 ·29846 
30130 30169 
30282 30305 
31077 31088 
32089 32118 
32203 32246 
33053 33054 
33301 33379 
34049 34082 
34169 34217 
34524 34529 
35047 35053 
35182 
36116 
36225 
37139 

35232 
36150 
36265 
37204 

22736 
23189 
23311 
23442 
24167 
24375 
24582 
20197 
25326 
25811 
26204 
26476 
26666 
27059 
27157 
27319 
27671 
28181 
28353 
28559 
28669 
29528 
29684 
29862 
30175 
30338 
31142 
32125 
32261 
3.3058 
33439 
34109 
34360 
34544 
35148 
35253 
36195 
36268 
37246 

37417 37494 37527 
38058 38075 38089 
38124 38204 38210 
39211 39269 39332 
39842 39849 39858 

Sonu, altı büyük ikramiyeyi ka
zanmış olan biletlerin son üç rakam
ları olan (761), (178), (709), (795), 
(851) ve (195) ile nihayet bulan tam 
biletler biner lira, onda bir biletler 
yüzer lira mükMat alacaklardır. Bu 
suretle 2000 kişi (100) r lira müka
fat almaktadır. 

29135 29154 29221 29353 29583 29288 29343 29458 29629 29660 9469 9503 9539 9560 9840 Amortiler 
30019 30186 30194 30230 30414 29715 29923 30094 30106 30147 9883 9900 9974 9996 1059 
31128 31151 31241 31408 31482 30182 30227 30240 30297 30329 1107 1135 1285 1317 1358 
32050 32162 32449 32568 32572 30402 30448 30453 30509 30513 1395 1404 1409 1490 1564 
33068 33081 33175 33298 33341 30515 30713 30758 30781 30996 1615 1618 1636 1708 1714 
34031 34327 24345 34514 34859 31060 31068 31082 31213 31286 1781 1823 1839 1841 1874 

1000 Lira Kazanan Numaralar 34938 34987 34992 35037 35140 31383 31367 31394 31578 31600 1877 1913 1914 1944 1959 
2023 2331 3285 5602 6705 35341 35366 35416 35675 35690 31691 31757 31789 31920 31923 11038 11042 11062 11066 11120 

10767 19449 23087 27853 27997 36192 36582 36716 36828 36900 31970 32086 32186 32192 32193 11128 11187 11237 11242 11301 
31081 31708 32236 33344 35002 37275 37365 37601 37733 37765 32280 32319 32334 32400 32418 11386 11407 11462 11532 11543 
35761 35930 36461 36525 37631 38053 38154 38188 38248 38279 32505 32528 32610 32678 32798 11623 11628 11678 11740 11744 
SOO Lira Kazanan Numaralar 38964 39997 39592 39938 39957 32751 32764 32818 32839 32842 11780 11781 11803 11820 11847 

396 596 7s4 1809 1835 50 Lira Kar.anan Numaralar 32970 33087 33126 33141 33179 12053 12089 12100 12126 12141 
38 60 165 223 227 33182 33265 33345 33388 33457 13052 13070 13152 13163 13202 

2873 3308 3589 3758 .3842 ,,1 I "3'1;) ;) fi ".tZ..!: ":t rv n<>An"' .,..,ıı:.n.. "><>"'-!>n n •n..,,. - •nnA - ~v •v 
4022 ~332 4350 4402 4480 

1130 1144 1285 1436 1501 34207 34209 34450 34507 34679 14430 15119 15242 15276 15277 

:~~~ ~~~~ ::~~ ;~:~ ~!~~ 2155 2162 2207 2362 2368 
34784 34792 34803 34866 34891 

15429 15522 15575 16 081 16098 
3152 3176 3179 3222 35040 35065 35162 35177 35241 16153 16192 16203 16209 16272 

7743 8041 9030 9688 10485 3323 35259 35280 35692 578 3 8 9 
4020 4178 4265 4283 4342 3 3 5 7 16299 17003 17023 17036 17044 

10667 10889 11375 11600 12678 5037 5144 5159 5229 35909 36083 36176 36218 36235 17045 17297 17362 17386 17574 
12700 12731 13355 13994 14278 5193 36238 36269 ~6311 36376 36468 

6046 6699 6173 6208 6234 u 17598 17644 17718 17735 17768 14604 15926 16461 16728 16832 36544 36591 36755 36795 36932 
16869 16959 17486 18647 19669 7092 7187 7334 7394 7441 36941 36973 37107 37182 37267 17787 18021 18076 18146 18150 
200 Lira Kazanan Numaralar 8034 8038 8118 8248 8293 37283 37432 375İl 37543 37550 18171 18189 18486 18504 18593 

9142 9143 9177 9228 9306 37640 37703 37823 38996 18597 19067 19081 19127 19168 
354 406 1273 1567 1996 10039 10076 10214 10626 10639 

3785
4. 39603 19229 19244 19346 19413 19668 

2096 2637 3057 3131 3465 11090 11176 11203 11219 11259 
39154 39176 39258 39473 

19794 19952 20034 20064 20075 
3856 4037 4245 4824 4925 11291 11292 11349 11382 11404 

39610 39755 39944 
20107 20111 20124 20128 20176 

5551 6233 6249 6326 6991 12036 12055 12202 12278 12393 40 Lira Kazanan Numaralar 20814 20847 21089 21116 21114 
7033 7062 7078 7139 7203 13065 13123 13159 13195 13239 31 81 112 125 209 21174 21258 21285 21286 21419 
7207 8281 8811 9457 10800 14022 14082 14167 14222 14225 220 226 230 256 261 21426 21484 21616 21722 21838 

11251 12349 12371 12586 12618 15082 15146 15221 15222 15374 272 288 346 462 492 21867 21887 21900 21938 22001 
12639 13551 13712 13807 14233 15404 15407 15411 15432 15555 1011 1192 1230 1354 1387 22075 22099 22117 . 22140 22181 
14616 14865 15180 15772 16392 16000 16028 16064 16099 16175 1402 1421 1575 1637 1765 22212 22227 22240 22324 22483 
18185 18218 20127 20455 20555 16206 16286 16345 16354 16428 2072 2101 2129 2148 2151 22513 22549 22560 22575 22582 

En büyük ikramiyeyi kazanmış o
lan 27761 numaralı biletin son raka
mı (1) olduğundan son rakamı tek ya 
ni (1, 3, 5, 7, 9) la biten bütün onda 
bir biletler ikişer lira amorti alacak
lardır. 

Bu Keşidenin 

Talilileri 
200.000 liralık en büyük ikrami

yeyi kazanmış olan 27761 numaralı 
._..,_ .. ,_ t...A-n1--ı-....ı.,_- ı..-"ı- .n-:-ı ..__, 
li olmuştur. Bunlar Bursada Fidan 
handa 110 numarada Ibrahim ile Is
tanbulda Akay idaresinde Ihsan ve 
Şirketi Hayriyede muhasebe memu
ru Nurettindir. 

40.000 liralık ikramiyenin beş par 
çasının sahipleri belli olmuştur. Bu 
talihliler şunlardır: Zonguldakta Is
tanbul oteli sahibi Hacı Hüseyin, An 
talyada Nafia hat çavuşu Hüsnü, Ka 
dın hanında tüccar Musa Uğur, Ga
latada Bayan Prima Erj, Adanada 
fabrika yağcılarından Ibrahim. 

25.000 liralık ikramiyeyi kaza
nanlar: Eskişehir, Şimendifer hasta
nesinde hemşire Sıdıka ve arkadaşı, 
Istanbulda adını vermek istemiyen 
bir zat, Istanbulda Kurtuluş tramv
vay caddesinde Agavni, İstanbul Ka
ragümrük Melckhoca mahallesinde 

l:':S - 4 - ~::SH 

Si 
iki 

asta 
Fac·a 

Sıvas, 11 CTAN Muhabrinden) 
Bugün, Sıvasa bağlı Mumcu köyilil 
bir facin oldu. Bir köy evi ansı 
çöktü. Enkaz altında kalanlardan b 
kişi öldü. Üç te nğlr yaralı vardır. 

Cosun köyünde de bir adam ka 
sını boğarak öldürmüştür. Katil te 
kü edilerek tahkikata başlanmıştır 

YENİ NEŞRlY AT 

DAHİLİYE VEKALETi tnrafınd:ın 
knnlmakta olnn "İdare., Mecmunsının 1 
inci sayısı intişar etmi tir. Bu nüshasın 
idarecileri ilgilendiren kanunlar, nizarnfl 
meler, tamimler, kararnameler, tayinler 
çalışma raporları ile S. Sabit Aykut ve li 
san Şükrfı Adal'ın etüUeri bulunmaktad 

Nekadar 
lztırab 

Çekiyor 

vam eden mü 
bir diş ağrısı 

Halbuki bir iki kaşe 

NEVROZİ 
bu dayanılmaz ağrıyı bıçak gib 

kesmiye kafidir. 

Bütün ağrı, sızı ve sancılan mide 
bozmadan, kalbi ve böbrekleri y 

madan dindirir. 

icabında günde 3 kaşe 
ahnabilir. 

84 numarada 'Mürüvvet ve kund 

cı Nişan, Antalyada terzi Mediha 

elektrik şirketinde Enver. 

20.000 liralık ikramiyenin bir p 
çası Bcşiktaşta kasap Hüseyin 
15.000 liralık ikramiyenin bir p 
çası Kocamustafapaşada Ince bel c 
desinde numara 29 da Mustafa 
ikinci parçası Liman işletmesin 
memur Ismailde, üçüncü parçası 
Kadıköy Kurbağalıderede 107 
maradn şekerci Ali'dedir. 

Ben, ellerindeki tüfekleri büyük bir sadakatle taşı
yan, meslekten yetişen zabitlere büyük bir itimatla 
yaklaşan, bunları sadakatle hürmetle sclfımlıyan Mi
lislere bakıyordum. Zabitler de Milis askerlerini ayni 
samimi hürmetle karşılıyorlardı. Zabitler, bunlan 
pek çok kereler büyük bir cesaret ve zeka ile dövü
şürken görmüş, sivillerin gösterdiği bu kahramanlık 
onlara bir sürpriz olmuştu. Bu zabitlerin hiçbir san
sör, tazyik, emir olmadan bu harekete iştirakleri, 

yüzde yüz sadakatlerinin en büyük deliliydi. Bu za
bıtler, felaketin kendi muhafazakar aileleri yüzün
den geldiğini, kendi günahları olmadığını söyH.ıyor
lardı. 

GA BO 
- Harbe mi, yoksa bir merasime mi gidiyoruz? 

. 
Onların bu samimiyeti Milislerin •Üzerinde müsait 

tesirler yapıyor, onlar da bu fikirleri aynen kabul 

ediyorlardı. Fakat başkaları da vardı, istemiyerek 

gelenler, riyakarlıkları sebebile içimize girenler var
dı. Bunları, zabitlere karşı gösterdikleri itimatsız

lıkla tefrik etmek mümkündü. 

Bizim grupun başkanı beni görmiye geldi. Elinde 

kirli bir tabaka kağıt vardı. Bu, C. N. sendikasına 

mensup bir dülgerdi. Ayni zamanda anarşistti. Kale

mi her kağıttan ayırışında, mürekkep çiknrmak için 
bir defa sıkıyordu. Tüfeğin numarasını isminin tam 

karşısına yazdı. Bu hadisenin tesiri altında idim. Saç

ma olmakla beraber bir anarşistin teşkilat yapmak 
teşebbusü, ve bunun başına geçmesi çok garip bir 
şeydi. Sonra yanımızda nekadar kuvvet olduğunu an· 
lamak. için caddeye, esas yola çıktım. Burada bir Mi
lis taburu, iki hücum kıtası, vardı, hepsi üniformalı 
idiler. Yolun üzerine dizilen motör-karların yanında 
duruyorlardı. Bunlar u. G. 7 işçilerinin teşkil ettik
leri taburlardı, kimisi sosyalist, kimisi kommünistti. 
Zabitlerinin kumandasında üç hafif batarya vardı, 

fakat ağır topların arkada olduğunu, lazım olunca 
geleceğini söylediler. Fakat hiçbir şey yapmadan bir 
saat geçti. 

iSPAt\\YA ~ARB·iNiN.. ôKiKi \= 
Rt-MMi~ibt.J5•t4i?*&B~ 1KAY:ES1 
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Mühimmat kamyonları hala .yolun üstünde yolu 

kapamış duruyorlardı. Askerler kamyonların arkası
na dizilmiş, yolda aşağı yukarı dolaşıyorlardı. Hiç 
kimse kumanda etmiyordu. Hiç kimse beklemekten 
başka bir şey yapmıyordu. 

Sükut dağların tepesine yükseliyordu. Kumanda 

eden zabitin kim olduğunu sordum. Hiç kimse cevap 

vermedi. Galiba kimse ona ehemmiyet vermiyordu. 
Hücum kıtaları sabırsızlanıyor, hareket etmek istiyor 

lardı. Milis taburlar, her şeyden şüpheli, mırıldanıp 

duruyor, bir Milis zabiti yaklaşınca hemen susuyor
lardı. Hiçbir iş yapmadan daha bir saat geçti. Ben 
düşmanın sükunundan ve bizim hareketsizliğimiz

den rahatsız oluyordum. Benim yanımdaki Milisler 
hiçbir seyden üzülmüyorlardı. Ellerinde de tüf Pkle
ri, kendilerini dünyaya sahip sanıyorlardı. 

Biz topları yola yerleştiren, ve taburları kasabanın 
dışında böyle intizamsız bırakanlara vaziyetin ehem
miyetini anlatmak üzere giderken, arkamda bir rü
velverin patladığını duydum. Ben bir aptalın kazara 
silahını patlattığını zannederek başımı arkaya çevir
dim. Fakat üniformalı bir adamın yerde perişan bir 
halde yattığını gördüm. Rüvelverini yere, ayak.lan
mın önüne fırlatmıştı. Arkadaşlardan biri rüvelveri 
kaldırdı ve ilave etti:: 

- Bu miralay Castillodur. 
İki zabit ve iki Milis yardımına koştular, fakat 

artık iş işten geçmişti. Bir gece evvel hat boyundan 

kaçan alayları hatırladım. Bu miralay onların kuman 
danıydı. Gece sanatoryoma gelen topçu zabitini ha
tırladım, nekadar uyuşuk. ve maneviyeti bozuktu. 
Bu miralayın şuurunu işleten düşünceler ne olursa 
olsun, öldükten sonra hürmete layiktı. Hiyanet et-

mektense, intihan tercih etmişti. Arkadaşlarımdan 

biri, elindeki rüvelveri muayene ederek, büyük bir 

memnuniyetle :· 

- Halkın davasını anlamıyan bütün zabitlerimiz, 

bunun misalini takip edeceklerdir. Dedi. Biz lazım ol

duğu kadar topçu buluruz. 

Harp mantikı gayet basit bir şekilde yerleşiyor, 

esaslaşıyor, dehşetleniyordu. 

. ORDUSUZ HARP 

Iki saat sonra Guadarrama üzerinde bir tayyare 
göründü. Sabahın saat dokuzuydu. Şafak sökeliberi 
bir tek silah sesi duymamıştık. Hepimiz hala esas cad
dede, yolun ortasındaydık. Beş yolun birleştiği yer
de, kasabaya giren yola yakın bir köprünün civarın· 
da bırakmak üzere hazırladıkları, ilk yardımı yapa • 
cak seyyar hastanenin hazırlığı bitmişti. Ben beyhu
de yere kasabada niçin durduğumuzu soruşturuyor
dum. Dört saat yerimizden oynamadık durduğumuza 
bakılırsa, bir planımız ve gayemiz olduğu belliydi. 
Heyecanimızı şarkılar söyliyerek, alaylar yaparak 
israf ediyorduk. 

Merasimde saatlerce gecikmiye alışkın bir asker: 

Dedi. 
Tayyare yaklaştığı zaman hepimiz tüfeklerimizi 

sallıyarak onu selamladık. "Bizimkiler, bizimkiler,, 
diye bağirdık. İçimizde daha düşünceli olan bazıları 
yanılmamız ihtimali olduğunu hatırlattılar. Tayyare
nin etrafımızda döndüğünü gördüğüm zaman, ordu
nun ve ağır bataryaların vaziyetini düşmana bil
dirmek için tetkik ettiğini anladım. Ses çıkarmanın 
faydası olmadığını bildiğim için sustum. Bundan baş
ka pilot tayyarenin üstünden bir kırmızı bayrak açtı, 
iki el silfıh patlatarak işaret verdi. Tayyere, askeri 
tayyare değildi, kırmızı bayrağın açılmasına, silfıhla 
işaret verilmesine rağmen şüpheye düştüm. Bu su
retle maksadını bize anlattıktan sonra, iki bomba at
tı. Bombalardan biri bizim üstümüze diğeri de büyük 
yolun üstünde muhtelif kasnbaların telefon telleri
nin birleştiği istasyona düştü. Bombalardan hiçbirisi 
hedefine varamadı. Bir tanesi bizden üç metre uzak
ta, yolun diğer tarafındaki bir bahçeye düştü. Bom
baların düşmesinden üç dakika sonra üç binden faz
la tüfek patladı. Bunlardan bir ktsrnı süratle kaybe>-' 
lan tayyareyi hedef tutmuştu. Diğerleri de bazan kö
rükörüne, bazan bilerek şüpheli evlerin pencereleri
ne çevrilmişti. Milislerin çoğu hücumun kasaba da-

hilinden geldiğini zannetmişlerdi Ortalık sükun bul

duğu halde. sinirler hfılfı gergindi: 
- Burada neye duruyoruz? 

- Zabitler, kumandanlar nerede? 
Belki - bu bir tahmindir - liderler hAia, intihar e

den miralayın merasimlle meşguldürler. Gözleri he
yecanla parlıyan bir köylü yanımıza geldi. 

- Papas, papas ... diye bağırıyordu. 

Papasın penceresinden bir pistol ile üzerimize n• 
teş ettiğini gördüğünü söyledi. Arkadaşlarımdan üc 
atıldılar: 

- Papasın evi hangisi~ 
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Frans1z Kabinesi Negüs Protesto HükUrrıetçi 
lam itimat Ediyor rB•ı.ı ıncıdeı Kuvve Jer 

._I _E _K_O_N_O_M_i_j 
Kaza ne ı nımamayı taahhüt ettiklerine dair \ 

bir karar vermiştir.,, Le r·ıdadı .:,\ Barsakçılar 
DIS TİCARET: -

r 

( Ba$1 1 fnride l 

liükCıınet Fransa hudutlarında, \re rn .. 
1 Ustenılekelerile olan müdahale -eri .. 
1• uzerınde tehlike bulunmasına as 
a :rn· 

.~sarnaha göstermez. 

d.
1
Iiukürnet, harici tesirleri, arzu e

ı rn· 
ıy<m bazı yabancılar tarafından 

Ya~ılan tnhrikatın kendi kararlan ü
Ze:rınde rnuessir olmasını tecviz ede
trıez. 

rn F:ansanın dostluklarını sıklaştır -
aha ve akdettiği butün pakt ve mu
su edelerin sadakatini teyit etmekte ol 
h n, lllUhik müzakerelere girişmek 
5.~usunda olsun bütün milli enerji
y tııın ahengini temin eylemek kati -
en zaru:ridıri. 

Si Fransa bütün memleketlerle, siya
te" Is . JırnJeri her ne olursa olsun, sulh e:;:o:· .Fakat bu sulh hakka istinat 

fe elıdır, esaretin başlangıcı olan 
tagate değil.,, 

ı· :Be~a~name, Fransanın daima se
llırıetını daima temin eden Fransız 
'>'atanı>erverliğine muracaatla niha
Yet bulmaktadır. 
>'E:Nt HUKOMETE iTiMAT ....._____ ___________________ __ 
kıs liüzaıcerenin okunmasından sonra 

a bir müzakere yapılmış ve hüku 
ll'ıetfn itimat mahiyetini atfettiği ruz 
ll.aıneye geçilmesi hakkındaki takri
rı 5 :muhalefete karşı 576 reyle kabul 
edilın.işt• ır. 
. Bunun üzerine hükumet maliye la 

~ihasını tevdi ederek bunun müsta
Celi 

Yet kararile müzakeresini iste -
ll'ıiştir. 

. Mecus bu talebi kabul ederek la
~ihayı derhal maliye encümenine 
ltt~~nle etmiştir. Bu layiha bu gece 

Uzakere olunacaktır. 
1_ AYanda hükumetin beyannamesi 

eli.Seri . 
t Yetın alkışlarile karşılanmış -
~~ Ayan meclisi hükumetin mali la 

asını yarın saat 16 da müzakere 
edeceştir. 

~ 
b ~aliye Projesi tek bir maddeden i
ti<ırettir. Bu madde milli müdafaa ih 
!açlarını karşılamak ve maliye ve 
"onotni k 

lçiii za aııunmasını temin etmek 
aı rurı gorecegı butun tedbırlen 
ı.trıak için hükumete 31 temmuz 938 
"'l"İh" d· ıne kadar mezuniyet vermekte-
hır. Bu tedbirler, Cümhurreisinin 
. aşkanlığı altında yapılacak kabine 
;Çti:rnaında müzakere edilecek ve ka 
farıaşbrılacaktır. Bu kararnameler 
b:"~aı_a~e toplantılarda ve azami 31 
llincıkanun 1938 tarihine kadar 

llarıanıentonun tasvibine arzoluna -
~aktır. 

'ltı?ı.faliye lfıyihasının esbabı mucibe
tıı~de düyun tediyatının iki sene 
il llddetle tatili, Fransa bankası -

& l lıı hazineye on milyar avansta bu-
8' ~ası, 15 milyarlık milli müdafaa 

dC 1 ı~razının akdi ve gümrük tarife -
öl <!etinde, vergilerde tadilat yapılması 
tY erpiş olunmaktadır. 
~ALISTLER MUZAHiR 

t Sosyalistler bu layihaya müzahe
hl'!t nıeselcsini görüşmüşler ve müza 

1.etete karar vermişlerdir. Yalnız ma 
/'9e cncümenindeki sosyalistler bir
~k~~ tadilatı teklif edecekler ve bu 
dılata göre karar vereceklerdir. 

L Sosyalistler bu sabahki toplantıda 
'ilik• 
~ Unıete karşı alacaklan vaziyet 
t akkında bir karar vermemekle be
~be~ grup kabine lehinde rey ver
e:! eyı tercih etmiştir. Toplantıda Ven 
'J atı Ovyol Daladye ve Marşando ile 
tıı~Ptığı mülakat hakkında izahat ver
tı. ış Ve Marşandonun Fransız Banka
\>i tıın devlete verdiği avansların se
v ~·esini azami on milyona çıkarmak 
t~ takriben on beş milyarlık bir is
i raz hazırlamak tasavvurunda bu-
ı,..~ • 

u~ınu teyit etmitşir. 
~lunı istirahat için cenubi Fransa 

Ya · 
l{ıtnıiştir. 

~ flarıs. 12 (A.A) - Fransa Hariciye 
it ~ırı Bonne Çekoslovakya Elçisini 

1 abuı ederek yeni hükumetin Çekos 
0'>'ııJ...-ya ve Orta Avrupa hakkında ev 
~lki hükumetlerin siyasetini takip 

c>ce~ine dair talimat vermiştir. 
ır l>aris, 12 <Hususi) - M. Daladye
c-~~ finans Uıyihası 561 rey ile kabul 

ıJıniştir. 
.ı l'ayyare fabrikaları amelesi• yarın-
'l:tt\ ·n A lll 1 ı Jaren işe bnslıyacaklardır. -
~ ele iıcretlerinc yüzde 7 nisbetinde 
l'"i~tıı Yapılmıştır. Hususi tayyare fab 
(' aları amelesi ile de yarın uyuşula-
'tktı M a r aden işleriyle meşgul olan 

t ll'ıele de tatmin edilecek ve bu su-
~Ue . · 

ı saayı karışıklıklarına son ven-
t!cektir. 

Diğer taraftan Deyli Herald gazete 'U y 
si, Çin, Sovyet Rusya ve yeni Zelan- ... r (Başı 1 incld~) Birliği için eni 
danın İtalyan fütuhatını tanımıya mu m temin için çok mühim tedhırler N • 
halefet etmeleri sebebile "İngiliz - almaktadır. Muhacirlerin bu c.ivar- 1Z3ffillame 
İtalyan ihtilafının. mer'iyet mevkii- dan Fransayn geçmeleri menohm-ı Barsak ihracatçılan tarafından ku
ne girmeden evvel, önümüzdeki ay muştur. rulmnsına karar verilen birliğin yeni 
içinde, Ccnevrede ölüme mahkum o- Barselonadan resmen bildirildiği- nizamnamesini Ankaraya götüren he 
la bileceği,, mütaleasında bulunmakta ne göre, cümhuriyetçi kabinesi, fev- \yet şehrimize dönmüştür. Vekfılet ni 

dır. kalade bir toplantıya hazırlanmak- ı.zamname üzerinde değişiklik yapıl-
Bu gazete, karar suretinin ittifak tadır. Toplantı rcisicümhur Azana- masını tavsiye etmiştir. Barsakçılar 

ile alınması liızım gelmekte olduğu- nın riyasetinde yapılacak ve başlı~, i~ piyasalarda bu işin durgun oldu
nu hatırlatmaktadır. askeri vaziyetle. yeni Fransız k.abı- ğut.ıu ve Almanyaya gönderilen beş 

nesinin iktidar mevkiine gelmesı. ne yüZ' bin takım barsağın Alman güm
ticesinde husule gelen beynelmılel rüklerinde beklediğini Vekalete bil
vazivet tetkik olunacaktır. dirmi~lerdir. Almanya ile olan tica-

Şanghay tehlike
ye girdi 

( Ba~ 1 incirf P J 

ler tarafından işaa edildiğini,, söyle

mektedir. 
Londra gazeteleri 

Londra, 12 (A.A) - Bütün gazete
ler Çinlilerin askeri muvaffakıyetle
rinden dolayı memnuniyetlerini be
yan etmektedirler. İhtilii ın başlangı 
cındanbcri Japonyanın felaketle ne
ticelenecek bir işe teşebbüs ettiğini 
iddia eden Taymis gazetesi bilhassa 
memnun görünmektedir. 

Taymis bu münasebetle yazdığıma 
kalede Çinlilerin Tayer Suang'ta mü 
him bir zafer kazanmış olduklarının 
şüphe götürmiytceğini söyledikt~n 

sonra Çinlilerin cete muharebelerıle 
düşmanlarını yıprattıklarını anlatı

yor. 

Profesör Pittard'ın 

Yeni Konferansları 
Istanbul, 12 (A.A.) - Profesör 

Pittard ve madamı, Vekalet müfet
tişi Fethi Isfendiyaroğlu, Universite 
profesörlerinden Peropas ve mada

mı, profesör Hamit Nafiz, İbrahi?? 
Hakkı ve asistanları, Galatasaray lı
sesi öğretmenlerinden Mamboi, bu 
sabah Istanbul motörü ile Tuzla'ya 
giderek o civarda Arkeolojik tetki
katta bulunmuşlardır. 

Tetkikat akşama kadar devam et-
uu~ Yt: 3cıca ..... ,vu "'"' ~ ........ ., ... ıu '"'"'c~ 
edilmiştir. 

Profesör Pittard yarın saat 11 de 
Güzel Sanatlar Akademisini ziyaret 
edecektir. Öğleden sonra saat 15 te 
madam Pittard tarafından Istanbul 
Kız lisesinde kız talebelere mahsus 
olmak üzere Fransız edebiyatı hak
kında bir konferans verilecektir. 
Konferansta kız liseleri öğretmen o
kulları talebelerile yabancı dil mu
allimleri hazır bulunacaklardır. Kon 
feransı müteakip madam Pittard şe
refine bir çay ziyafeti verilecektir. 

Profesör Pittard, yarın saat 18 de 
Universite konferans salonunda dör
düncü konferansını verecek ve bu 
konferans Fethi Isfcndiyaroğlu tara 
fmdan türkçeye çevrilecektir. 

Türk Romen Ticaret 

Odası Kuru~du 
Bükreş, 12 (A.A.) - Radyo ajansı 

bildirivor: 
Türk - Rumen ticaret odasının ku

rulması münasebetile müessis aza 
bugün Türkiye elçiliğinde bir toı>: 
lantı yapmıştır. Ticaret odası yenı 
teşekkülü itibarile Türkiye_ ne Ru
manya arasındaki ticaret munasebet 
!erinde mühim bir rol oynıyacak ma
hiyettedir. 

EDIRNEDE: 

Zehirli Gazlerden 

Korunma 
Edirne, (TAN) - Halkevinde gaz 

genel komutanı General Hüsnü Un
sal hava taarruzlarına karşı koruma 
me~zuunda bir konferans vermiştir. 
Konferansta talebeler, kalabalık bir 
halk kütlesi, umumi müfettiş, vali 
ve komutan da hazır bulunmuştur. 
Konferans büyük bir alaka ile din
lenmiş ve genel komutanı müteakip 
kimyager yüzbaşı Arif Tekman da 
gazlar ve korunma çareleri ve mas~e 
ler hakkında etraflı malumat ver~ış 
ve ayni zamanda gaz ni.imunelerıyle 
bazı tecrübeler yapmıştır. 

Konferans sonunda ayrıca Hal
kevi bahcesinde gaz tatbikatı yapıl
mış ve öğleden sonra do sinemada 
halka gazların tesirleri, korunma~ı 
ve talim ve terbiyesi hakkında hır 
film gösterilmiştir. 

Kabinenin bu toplantısında . fev- ret arrlaşmamızdn Türkiye mnllanna 
kalade mühim kararlar alınacağı zan 982800 ·mark, yani yarım milyon li-
nolunuyor. ralık bm-sağa kontenjan verilmiştir. 

Avam Kamarasında Bu miktm.'"ln büyük bir kısmı Alman-
Ingiltcrcde, Avam kamarasınd~, yaya gönderilmiştir. Yurdumuzda se 

Ispanyaya yapılan ve yapılmakta o- nede üç milyon takım barsak istihsal 
lan müdahale meselesi tekrar mev- olunmaktadır. Evvelki senelerde Al
zuubahsolmuş, Hariciye müsteşarı manya bizden bir buçuk milyon ta
B. Butler bu hususta iznhnt vermiş- kım barsak almıştı. 
tir: Alıcılarımız Almanyadan sonra A-

Butler'in, hükumetin, müdahale merika ve Çekoslovakyadır. Tüccar
vaziyeti hakkında çok güçlükle ma- larımızdan bazıları Amerika ile iş 
ıumat alabildiğini, fakat Almanların yapmayı tercih ediyorlar. Bunun se
asi Ispanyaya yardımda bulundukla- bebi memlekete serbest döviz girme
rının gayrikabili inkar olduğunu, I- sini kolaylaştırmıiktır. 
talyanların ise taahhütlerini tutarak, Takas Komisyonunda 
veni bir müdahalede bulunmadıkla- Karşılıklı ihracat hakkında neşro-
;ını söylemiş ve ademimüdahale ko- lunan kararname ha'kkında bazı nok
mitesinin halen Ispanyada hava kon- taların izah edilmesi jçin takas ko
trolü için bir proje hazırlamakta ol- misyonu toplanacaktır. Yeni karar
duğu, bununla beraber hava yoluyla name çıkmadan evvel İktısat Vekale 
giren malzemenin kontrolüne imkan tinin emriyle muamele!leri tehir edi
veren bir sistem bulmanın çok zor len işlerin bitirilmesine emir gelmiş 
olduğunu bildirmiştir. olduğundan takas işleri y,eniden baş-

Paris gazeteleri ispanyaya lamıştır. 
silah verilmesini istiyorlCJT ZİRAAT: 
Pariste çıkan Ovr gazetesi, yazdı-

ğı bir makalede ezcümle diyor ki: Kongreye G~decek 
"Yeni hükumetten 20 aydanberi is 

temekten htili kalmadığımız şeyi is- Mütehassıslar Seçildi 
ttyoruz: Ispanyol cümhuriyetinin ka-
nuni hükumeti için sil.ah.,, 

Umanite gazetesi de şöyle diyor: 
"Çembcrlayn meşru bir hükume

te kendini müdafaa hakkını reddedi
yor kanlı bir harf>i uzatıyor ve mü
tearrızıann kovaıısyonunu koıaylaş· 
tırıyor. Hitler'in yardımile, Mussoli
ni şimdiki harbine de zorluksuz bir 
surette devam edebilir. Evvelki 
harbi ise kendisine ba'ğışlanmıştır. 

Ziraat Vekaletinden vilayete ge
len bir emirde Ziraat kongresi için 
hayvancılıktan anlar ve çiftlik sahip 
lerinden iki kişinin seçilerek gonde
r ilmesi bildirilmiş!-ir. Dün Vali Mua
vini Hüdainin reisliğinde zıraaf ve 
veteriner müdürlerile ziraat odası re
isinden mürekkep bir komisyon bu 
iş için Mazhar ve Mehmet Sadıkı seç 
miş ve Vekalete bildirmiştir. 

Bayanlara Yeşil Salata 
Vitaminler keşfedilmeden l!nce, ye§ll 

aalatayı aevcnlcr ıcvmlyenlerden yine 
çok olmakla berııber, hekimler onu lnsa 
na gıda vermez, ııade kıırnı doldurmıya 
bazılarında da mideyi bozmıya yarar 
diye pek tavsiye etmezlerdl. Vitaminle· 
rln adı çıktı§ındanberl it bUıbütOn de• 
ljlştl. Şimdi vitamin bakımından en zen 
gln, en ziyade itibar edllmeal Ulzım ye. 

mek aalAtadır. 
Hele vitaminlerin ateı glSrOnce kay• 

bolur sanılmaları BRIAtanın itibarını da 
ha ziyade artırdı. Bizim çljj yemlye alıı· 
tıöımız ancak yeşil salatalardır. Plşmlf 
yemeklerlmlzde de vitaminler vu· ama, 
ya onlar kaybolmupa ... 

Yeıll salatalar ;:imdi, bir taraftan, da 
gençlik lllcı sayılır. Hem de daha zl· 
yade bayıınları gençleftlrecek llAç. bu
nun sebebi tam da ııalatanın karın dol• 
durmnsıdır. Tnblat, her nedense, bayan 
ların kalın barııaklarını, vUcutlarınıı nlıı
petle, erkeklerlnldnden uzunca yarat • 
mı,. Ondan dolayı devamlı inkıbaz da 
daha ziyade bayanlarda olur. Bunun 5· 
nUne gecm,.k lcln en iyi çı.re karnı dol• 
durmııktır. Dolu kııırın daha kolay bofa• 
lır. Vlkıa ye,ıı ııılatalardan bafk& ye
mekler de karnı dntdururlarsa da onlar 
fazla bf'Slerler ve şlıımanlık verirler. Ye 
911 salata bol bol vitamin getirir. şişman 
lık vermeden karnın her gUn bo§ıılma • 
aını temin eder. Suyu çok olmııelle de 
kanı, vUcudD yıkar. Ekşisi de pek ha -
flftlr, bu da vDcuda iyi gelir... BOtDn 
bu sebeplerden dolayı yeşil anlata ba -
yanlara gençlik ve gUzelllk verir. 

Ancak bundan, yeıll salata erkeklere 
pençllk vermez mAnası çıkarmamalıdır. 
B•yanlara. yuku•da slSyledlljlm sebe • 
binden dolayı. dat>ıı mllnaslp olmakla 
beraber erkeldere de gençlik, benlzlerl 
ne tıızellk verir. 

Yalnız, çlgmanlamııktıın çeklnf'n ba -
yanlar • erkekler de - y~ll salatayı ye· 
mejjln lptldasındı yemelldir. O VRklt &a• 
lata midede iyice yer tutRr. çlfmanlık 

verecek kadar cııda getirmeden. sonra• 
dan da fazla y•mlye rnllnl olur. Hem de 
kendisinden asıl beklenllen. vitamin g•· 
tlrmek ve gençlettlrmek itini glSrOr. 
Şlımanlık korkusu olmayınca, yeşil 

aalatnnın yemekler aınıaında, en iyi o• 
yuıac11ğı yemek soğuk etlerdir. Yeıll sa· 
latıı olmayınca a!SvUı etin keyfl tam ol· 
maz. Kebapla, plrzolayla yeıll salatayı 

aeveraenlz yine etle blrllkte ylyeblllrsl· 
nlz. Fakat çok kimse onluın yanında 
krzarm ıı patatesi tercih eder. Keyfi. 
nlz ISyle isterse yeıll ııalatıyı et yeme• 
jjlnden aonra yine yemellıılnlz. Bllyle ya 
pınca etle, ıonrııdan gelecek yemekler 
arasında yeıll salata biraz durak zama· 
nı temin eder, mideyi serinletir. 

Yeıll salatayı bazıları hazmedemez • 
!er.Bunun sebebi salatada değil, onu iyice 
çlönenememektedlr. iyice çljinenlnce ye 
ıll salata midede ve ince baraaklarda 
çok zaman durmadan, onları yormadan 

geçer. Yetil salatanın çocuklara ve yaf· 
lılarıı yııramamaaı d ondandır:: çocuk
lar acele ederler, çlljnenemezler; yaılılar 
da dlplzllkten yine çlönlyemezler. Ye· 
tll salatanın kolay hazmedllmeal için 

kl!rpe olmaeı dıı, tablf, ıarttır. Onu ae • 
ven, fakat midelerinin kuvvetine gUve· 

nemlyen bazı klmıeler yefll salatayı pi· 

ılrttlkten aonra yerler. O vakit te onun 

tazellk keyfi kalmaz. 

Salatanın Ozerlne gezdirilecek ekıl ile 
zeytinyağının da ıUpheılz ehemmiyeti 
vardır. Sirkenin en lylıl ıar plan yapıla 
nıdır. Öylesi bulunamazsa alrke yerine il 
mon tercih olunmalıdır. ZeytlnyaQına 

gellnce, onun kokusundan hoşlananlar, 

bir de ııımanlamaktan korkmıyanlar 

için mesele yoktur. Zeytinyağı ycıll sa
latanın vercmedliil kıılorllerl de tamam· 
lar. Salatanın yUz gramı ııncak 19 kalo· 
rl verir. halbuki zeytlnya!lının o kadarı 
846 kalori getirir. O vakit yeııı salata 
kuvvet verecek bir yemek olur. Zeytin· 
yaljının kokusundan hoçlanmıyanlarla 

tlımanlıktnn korkanlar ye;ll salatayı ol 
dullu gibi yiyemezlerse, onlar için de pa 
rafln ya!iı denllen kokusuz ve hiç besle· 
mez mahsus bir yoğ vardır. 

Bu ılSyledlklerlmln kuru fasulyeden 
yahut onun gibi aebıelerden yapılan ta· 
ncll yahut ezme anlat larla, tabii, allkaaı 
yoktur. Fakat marul. yalnız olıırak ya· 

hut sirke ve yağla salata olarak yenlldl-
01 vakit aynlle ye:ıll salata demektir. 

r··ouNLUK·-: ~::t Odasında 
PIY ASA .~ Yeni Komiteler 

Anndolunun muhtelif mıntakala- , 
nnda tüccar namına gelen 105 bin ki- • 
lo yumuşak buğday 5,17,5 - 5,18 30 

Teşkil Ediliyor 
bin kilo sert buf:day 5,15 kuruştan ve , Şehrimiz Ticaret Odası bütün ih-
Zirant Bankasının 105 bin kilo yumu- racat maddelerimizin ekonomi bakı-

l 
şak 5,28 kuruştan 45 bin kilo sert mındao ve dünya piyasalarının fiyat 
5,20 laıruştnn kırmacılara satılmış-

~ lannı göz önünde tutarak inkişafı tır. * : için alınacak tedbirler etrafında bazı 

i Bir kısmı çuvallı ve bir kısmı dök t tetkikler yapmıya karar vermiştir. 
me olarnk 80 bin kilo Anadolu arpa- • Bu karara göre, bu gibi maddelerin 

ı sından dökmeler 5,05 kuruştan ve ," kıymetlendirilmesi ile ticaretinin ge 

ı 
çmmllı olanlar 4.20 kurustan Yerli nişletilmesi maksadiyle alakalı olan 
sarliyat için satılmıştır. , tüccarlardan ayn ayn komiteler teş-

t
•• Akşehir mınta:Osından getlrllen kil edilecektir. Bu komiteler ayda bir 
• altmış bin kiloluk bir parti çavdar defa Ticaret Odasında toplanarak mü 

cinslerine göre kilosu 4.35 - 4,37,5 talealarını tesbit edeceklerdir. Alına 
kuruştıın verilmiştir. cak mütalealar odanın hazırlıyacağı 

t * raporlarla İktısat Vekaletine bildiri-
• Adnpnz:ır, Karablga, Balıkesir, Iecektir. İlk toplananlar konserveci-

i Bandırma mıntnkalanndnn gönderl-
lerdir. Yarın konservecilerin ikinci lm çuvallı olarak 70 bin kilo s:ın mı-

# sırlardan Adnpazar mallan 5,05 ve dJ toplantısı ypaılacaktır. 
ı ğer mıntakn mısırları 5,10 kuruştan Macaristandan iki Teklif 
ı satılmıştır. S Budapeşteden bir firma memleke-

--• • • • • • • • ••• •• ••• • • •••••• timizde bir tıraş bıçağı fabrikası, di

Dünya Çiniciliğ.nin 

Şaheserlerini Topla· 

yan Bir Mabet : 

Valide Camii 
(Başı 7 ndde) 

dan kopyacılık yapmakla iktifa et
miş, (3) Mimarına hiç temas etme
miştir. İstanbulu çok iyi tetkike
den Bay Ernest Manburi de "mi
mari ağlebi ihtimale göre Davut 
ağadır.,, diyor. (4) 

Mimar Sinan vefatından beş se
ne evvel bu manzumeyi yapmış, çi- ' 
nilerinde ve mimarisinde sanatinin 
en mütekamil ve olgun vasıflarını 
göstermiştir. Eski valde, üstadın en 
son eseri olması itibarile aynca bir 
hususiyeti ve kıymeti haizdir. 

Tarihte Es i valde, Valdei atik, 
Orta valde adını alan bu mabedin 
üzerinde duran şarklı ve garpli 
a ü .. uın~ 'YO- TnÜttakkikleı-dcn -\ıi<;

birisi mimarını bulamamışlardı. 
Bunu bulma ve tanıtma zevkini ilk 
defa ben tadıyorum. Dünkü tarih
çilerin laübaliliğine, babayaniliği

ne ve dikkntslzliğine bakınız ki, 
büyük dfilıi dikte ettirdiği "Teikire 
tül-Bünyan,, adlı kendi eserinin 32, 
35, 37, 39 ve 44 üncü sayfalarında 
bu manzumeden cami, medrese, 
darüJkura, imaret, darüşşifn ve 
hamamları, kendisi yaptığını söyle
diği halde eski alimlerin ve tarihçi 
lerin gözlerinden kaçmıştır. 

Mimar Sinan 993 H yılına kadar 
eserlerini nezareti altında ken 

disi yaptırmıştır. Topkapı sarayın
da 981 yılında yanan (Matbahı Sul 
tani) ve (kilan Amirei Hakani) yi 
ve hamamları üstat yaptı (5). Mi
mar Davut bu hamamlardan müte
baki kısımlan, ancak 993 yılında 
yaptırmıştır. Üstat Sinan vefatın -
dan ancak 3 yıl önce faal hayattan 
uzaklaşmış, inşaata mimar Davut 
devam etmiştir. 

Evliya Çelebi renkli kalemile 
mabedi tasvir ederken mimarının 
üstat Sinan olduğunu da söylüyor. 
Diyor ki: 

"Atpnznn kurbinde tarif olunmaz bir 
hnyr:i fızlmdir. Murad Hani Salisfn val
desi bina etmiştir. Bir bayır Qzerlnde o
lup g(ıya nurdan bir kubbedir. Üç yan
lannda cemaat tııbnknlnn ve kanadil ta 
bakalan vardır. Bunda dnhl gOnagıln 
blllOr cnm ve revzcnler vnrdır. Cnmlln 
yan kubbeleri olup hcle kubbcl kebiri 
pek Alidir. Tamı hnrcml içinde çınar ve 
ıhlamur ağaçlan gnrsedilmiştir. Yemin 
ve yesarlnda birer şerefcli lki mevzun 
minaresi vardır. Binaları serapa resnsı 
nilgtin ile münevver olup Mlmar Sinanın 
kcmnll metanet üzere yaptlğı mebnnll 
lıliyedendir. (6),, 

Vaktimiz ve sütunumuz doldu. 
Şimdi ayrılalım. Yalnız mabedin 
içinden ve dışından topladığınız be
dii zevk ve heyecanın üstüne so -
ğuk bir su serpllmemcsi için avlu
dan geçerken gözlerinizi kapata
cağım: Şadırvanı görmeyiniz. Onu 
size ikinci ziyaretimde gösterece
ğim. O vakit hep beraber ai?lanz. 

(1) Cilt 2. Sayfa 183. 
(2) Cilt 2. Sayfa 184. 
(S) Camilerimiz. Snyfa 72. 
( 4) İstanbul Rehberi Seyynhfn. Say

fn 284. 
(5) Nuruosmnnlye lrlltaphanesinde 

3409 numarnda knyıtlı (Künh-fil-Ah
bar) ın 251 inci ynp~ı 

(6) Evliya Cclebi seyahatnamesi Cilt 
l. Sayfa 473. 

ğer bir firma ise kablo lastik fabri
kası kurmak istediklerini Ticaret O
damıza bildirmişler ve kolaylık gös
terilmesini istemişlerdir. 

Yumurta Kontrolü Heyeti 
Bu ayın on altısında başlıyacak o

lan yumurta ihracı kontrol ve müra 
'kabe işinde çıkacak ihtilaflan halle
decek olnn hakem heyetine Ticaret 
Odası idare heyetince aza olarak 
Hayri Bayrnksnlan ve yedek azalığa 
Hamdi Delemen seçilmiştir. Netice, 
İktısat V ekaletinc bildirilmiştir •• 

İC PİYASALAR: 

Yapak Satışları 
Birden Canlandı 
Son üç gün içinde piyasamızdan 

425 balya yapak satılmıştır. Satışlar 1 

yerli fabrikalanmız içindir. Bu fab
rikalar boyadan istifade için renkli 
Trakya yapaklarını tercih ediyorlar. 
Yıkanmış kuzu ve güz yapakların
dan ilosu 80 - 85 Trakya malı 
,60 kuruş fiyatla Anadolu malı ahır 

maktadır. Aynca 130 balya kadar da 
Anadolu malı satılmıştır. Bunlann 
fiyatı 46 - 50,30 kuruş arasındadır • 

Oç Buçuli Milyon lirahli 
Tütün Satııı 

1937 senesi tütün mahsulümüzün 
satışlan henüz tam inkişafını bul
mamıştır. Bu mahsulün Temmuza ka 
dar elden geçirilmesi ve Fermantas
yon devresini bulması bekleniyor. 
Son günlerde üç buçuk milyon lira
lık bir tütün sntışı olduğu piyasada 
söylenmektedir. Bu satışın eski tü
tünlere mi, yoksa geçen senenin mal
Ianna mı ait olduğu anlaşılamamış
tır. 

BORSA 
12-4-1938 

ÇEKLER 

Pruis 
New-york 
Milfıno 

Brüksel 
Athıa 

Cenevre 
Sof ya 
Amstcrd. 
Prag 
Vlynna 
Madrit 
Berlln 
Varşovn 
Buda peşte 
Bükreş 

Bclgrnt 
Yokohamı 

Stokholm 
Londra 
Moskova 

Acıl11 

25.5975 
0.722075 

15.0557 
4.6982 

87.0225 
3.4454 

63.6942 
1.1.4266 
22.6910 

12.7388 
1.97 
U894 
3.9810 

lOG.21 
34.6337 

2.7356 
3.09 

628.-
23.86 

PARALAR 

Frank 
• Dolar 

Liret ~ 
Belçika Fr. ~ 
DrnhmJ lJ 
İsviçre Fr. .. 

~ Leva 
!1 Florin 

Kron Celr•. i Mark 
c 

ZlotJ m 
'tl 

Pengo ~ Ley ~ 
Dinar 
Kron Isvcc 

Kapan" 
25.6075 

0.7908 
15.0475 
4.6986 

87.0225 
3.4450 

63.6942 
1.4266 

22.6910 

ı2.139s 
1.9710 
4.1894 
3.9810 

106.21 
34.6387 
2.7356 
3.09 

628.-
23.86 

-..J 
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Beşiktaş İcra Memurluğundan: 'I ı · 
Klara Kahmi, fsak Kahmi, ve Vi- ı lstanbul lomutanhğı 

tali Hayım varisleri Edvin ve Rifat Ucinları 
Rahmi ve Cemil Avigdor'un şayian ~------------· 
mutasarrıf oldukları Beşiktaşta Çı- Selimiye kışlasının Hamam kUlllll ı 
rağan caddesindeki 40-42 No. lu ah- ile giyinme mahallinin çökmekte o-

Jı1tanhul Ra dyMV şap evler ile 42. No. lu evin altında- lan Çatısının bir kısma tamir etUtile-
öoıe Netrlyatı: ki 44 No. lu dülrkAn kabili taksim ceğinden açık eksiltme ile ihalesi 15 

Sa::ıt : 12.30 PIAkla Tllrk musikisi 12.,60 Nisan 1938 Cmna günü aaat lS de I 
Havadis 13,05 PlAkla Türk musikisi ıs,ao olmamasından mahkemece şüyuunun ~ 
Muhtelif plfık neşriyatı 14 SON. izalesine karar verilmiş ve dairemiz- yapılacaktır. Muhammen keşif ucue-
Akoam netrlyatı: ce açık artırmaya çıkarılmıştır. li 879 lira 60 kuruftur. İlk teminatı 

Saat: 18,30 P'atttl Halkevt ~a .. tertt kolu EVSAFI: 1-40 No. lu hanenin ze- 66 liradır. İsteklilerinin ilk teminat 1 

tara~ın~an bir temsil li.15 ~l.Akla d~ns min katında malta döşeli bir avlu bir makbuz veya mektuplartyle 2490 sa ı 
musıkisı 19,55 Borsa haberlerı 20 Nezıhe . . yılı kanunun 2. ve 3 üncü madde!~ 
ve arkadnşJ11rı tarnfından Türk mu-;lklsi aralık iki oda hır hela bodrum katı . . a .. _ 

h 1 l k od luk k .. .. lük' nnde yazılı vesikalarıyle beraber MW ve a k şarkılan 20.45 Hava raporu 20,48 çamaşır ı un ve omur . _ _ 
ömer Rıza tarafından arapça söylev 21 2 - Camlı bölmeli bir sofa üze- le gunu vakti muayyeninde Flndtkh 
Kll ik Türk mwdklst: Nuri Halil ve ar- da Komutanlık sabn alma kOIDJS)'O-
kadaşlan tarafından (Saat ayarı) 21,45 rine 2 oda bir kiler bir hela; 3 - Bir nuna gelmeleri. (1697) 
Orkestra 22.15 Ajans haberleri 22,30 Pllk sofa üzerinde iki oda bir alaturka a~ * 
la sololar, Opera ve operet parçalan 22.50 deshane, 4 - Ayni bir sofa üzerinde İhale günü talibi çıkmıyan Günıü~ 
:~~~~lcr ve ertesi günün programı iki oda bir alaturka abdeshane, suyu butanesintn 1000 tane tavuğun 

42 No. lu hanenin evsafı: 1 - Ze- pazarlıkla ihalesi 15 Nisan 1938 Cu-
Ankera Radyosu: · · d '. l' ı k d mını mer. mer oşe ı cam ı apı an ma gun·· ü saat 15.30 da yapıbcaktır 

ÖOI• netrlyatı: f d ile 
Saat: 12.so Kari.Şık plAk neşriyatı 12,so so a a 1 oda bir hela, bodrumu mal- Muhammen bedeli 600 liradır. İlk te 

Pltk: Tib-k musikisi 13,15 Dahlll ve ha- ta döşemeli çamaşırlık, 2 - Yüklük Olinatı 45 liradır Şartnamesi hergim 
ricl haberler 17.30 Hnlkevinden naklen dolaplı bir sofa üzerinde iki oda, 3 - öğleden evvel komisyonda görülebı-
İnkılAp dersi (Hikmet Bayur) Birinci katın aynidir. 4 cü kat bir o- lir. İsteklilerinin ilk teminat makbw 
Akpı\ı ne9rlyatı· d l ktrik t · t t k d . a, e e esısa ı ve er os var ır. veya mektuplariyle 2490 sayılı ka 

Saat: 18,30 Muhh!llf plAk neşriyab 19.15 42 No. altında bir küçük dükkan .. - · 
TOrk musikisi ve halk şarkıları (Servet . .. • . nunun 2. ve 3 uncu maddelennc:te 
Adnan ve arkada$lan) 20 Saat ~ ve mahallebicı dükkanıdır. Htıdudu: Bır yazılı vesikalariyle beraber ihale gii
arapça neşriyat 20,15 Türk musikisi ve tarafı 38 No. lu Mustpfa Saffet Bey nü vakti muayyende Fıtıdıklıda satırı 
halk sarkılan ('Makbule Çakar ve arka- hanesi diğer tarafı 46 Na. lu hane cep alma komisyonuna gelmeleri. Cl698: 
daıılan) 21 Konferans (Cemal Antman) hesi sokak ve bir tarafı da denize gi- * 
21,15 StOdyo salon orkestrası 22 Atana d 1 1 

STANIUL GAYRIMUBADILLIR KOMiSYONUNDAN: 
D.No: Semti ve Mahalleri 

1940 Aksaray Katip Kasım 

3400 Kurtuluş 

3357 Kadıköy Osınanağa 

4943 Samatya İmrahor 

5022 Silivrikapı Fatih 
Sultan Mehmet 

5098 Balat Hoca Kasım 
Günani 

6927 Beyoğlu Hüseyinağa 

7207 Samatya imrahor 

8133 Y efilköy Şevketiye 

8350 Samatya Mirahor İlyas 
Bey 

Sokağı Eml4k No: <.:ıncı ve Htsseıi Hiueye G6t' 
Muhammen ı. 

E. Yalı 
Y. Katip Çeşme
li ve Kumsal 

E. Despot 
Y. Kokoroz 

E. Yazıcı oğlu 
Y. Osmanpaşa 

İmrahor Cad. 

Seyit Nizam 
Caddesi 

E. Sultan Çeçmesi 

E. 16 Y. 32 Arsa 

2 Arsa 

E. 31 Arsa 

E. 124 Arsanın 18-21 
Y. 138 His. 

E . 1 Y. 9-9/ l içinde kuyusu 
olan Bostan 
ve ahırın 1/ 6 His. 

E. 3 defa 46 Arsa 
Mü. 

Y. Aynalı dükkan Y. 1 
Yenişehir cad. E. 121-123-125 

Y. 3-107~109-111 
Kagir üç dükkan ve 
odaların ve bahçenir 
1/ 4 His. 

E. Hacı Manol 
Y. Hacı Manav 
E. Bulvar 
Y. Evranos ve 
14 Nisan Cad. 
Aksungur Çıkmazı 

, 

71 Ahşap Hanenin 
18/ 64 His. 

12 Arsa 

E . ve Y. Ahşap iki 
23 Baraka ve bahçenin 

47/ 80 His. 

1000 K:d 
lı, 

650 Açık 
ArtıJ1XlS 

620 ,, 

1180 KaP"' 
ıı, zaıf 

500 Açık 
Artırın' 

280 " 

1000 Kapalı 
zarf 

350 Açık 
Artırıııl 

1120 Kapa· 
ıı, zaıf 

150 Açık 
Artırın' 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkanlmıJtır. İhaleleri 22-4-938 tr 
-n,;,..., ~ii-"' rnn·uı '1Ü1"İl c:ı:uıt l 4 tPCHr ~;ıtı<ıı miinha111ran eavrimübadil bonosilediti. haberleri 22,15 Yannki Prosram en yo · hale günü talibi çıkmayan Gil-

llAFİF KONSERLER Kıymeti 6600 liradır. Şartnamesi müşsuyu Hastanesine 1500 kilo Tere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••lll'J 
7.10 Berlln kısa dalgası: Neten popurf ~2--3-938 Divanha~eye talik ve ta- y~~ vermeyi tafhhüt eden müteah-ı 
~1~~~).~Ber~~~~ ~~~ % ~~~~~~h~~veh~b~ 11~~~---••••••••••••••••••••••-ı 
aı: Enatrumanıaı dans havalan. ıı.15 çesi veznemize yatıracaktır. 650 gram tereyağı açık eksiltme ile 1 lstanbul Üniversitesi Artlrma, Eksiltme ve Harici Askeri Kıtaat 
Berlln kısa dalgası: Bulgar muıfldsf. 13 Dellaliye ve ihale pullan müşte - ihalesi 29 Nisan 938 cuma günü sa- Pazarhk Komisyonu llSnlan llSnlan • 
Berlln kısa dalgası: Hafif mustkt (14.15: 
~~ı).mlOB~ ruk~~. ~~iliolmak~reU~~~ta~l5~~~lau~~ Muh~m~~---•••••••••••••••••••••--1~-----------~ 
lf.15 Parla kolonyal: Konser nakli (l~ rihine müsadü pazartesi günü saat tutarı 1128 lira 65 kuruştur. Şart- B he ifti tahmin edilen 

DANS MUS~tst·. 14 den 16 ya kadar satışı yapılacak- namesi hergün öğleden evvel ko- 1 - 51289 tlra 16 kuruş keşülı Gurebada yapılacak ikinci Dahiliye e r ç ne 
IA · onda - ··ı ili İs An!isi inşası vahidi fiyat üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş- 470 kuruş olan 25000 ilan 

28.20: Viyana. 2uo: Llyiı>zf8. tır. Muhammen kıymetinin % de 75 mısy goru eb' r. teklilerinin çift kundura kapalı zarf usulile 
SENFONİLER: ini bulduğu takdirde ihalesi icra edi- 85 liralık ilk teminat makbuz veya tur. na.kasaya konulmuatur. 

mekt ı ·ı 2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır: 'i. 
20.25 Praa: Smetana.'nın BeDfonlk koa lecektir. Aksi takdirde en son artı- up an ı e beraber ihale günü ihalesi 26/4/938 Salı günil 

seri. 22.15 Peete; "Kültür birliti,. ııenıo- ranın taahhüdü baki kalmak üzere vakti muayyende Fındıklıda Komu- A - Eksiltme şartnamesi 15 dedir. ilk teminat 8300 ıtra 
n!k tak lık S · B - Mukavele projesi 

ımı. 10-5-938 tarihine müsadif salı gu·· - tan atınalma Komisyonuna gel- el A___. Evsaf ve csırtnamesi 705 kuru• Keza) 14 30 B"......_· T canin!'nln .... _ C - Bavındırlık işleri aen şar tncuın:ıN r- ., 
• • u .... 'qo 

08 ıua- nü saat 14 ten 16 ya kadar ikm' ci ar- meleri. (2015) "-· • 
te ettill or~ plAkları.. 17.45 Berlin -------------- O_ Ozel şartname kabilinde M. M. Vekileti sat 
kısa dalgası: lş sonu konseri (18.50: De- tırması neticesinde en çok artırana remize bildirmeleri aksi halde hakla- E--- Keşif cetveli komisyonundan alınır. Eksil 
vaıru). 18.05 BükJ"et: Hafif mualki kon- ihalesi icra edilecektir. n ta · ·11· ·1 b't lm dık F p j gı .......... klertn 2490 sayılı kanunUll pu sıcı ı ı e sa ı o a ça - ro e. ~ ~ .. 
seri. t9,05 Peşte: Çigan orkestruı. 19.15 2004 No. lu icra ve ifib kanunu - ... ı........a-" ve 3 üncü maddelerinde göst 
Bratlslava: Macar musikisi. 20.05 Bak- sa_,. ~ yaplapnasından hariç ka Istiyenler bu şartnameyi ve evra kJ 257 kuruş bedel ile Rektörlükten 
ret: Beetlıoven'tn eserlerinden komer. nun 126 cı maddesi mucibince ipatek lacaklan fazla malumat almak iste _ alabilirler. vesaikle teminat ve teklif mektU 
20.30 Berlln kısa dalgası: Romantik m11- ve diğer hak sahiplerinin faiz ve ma- yenlerin dairemizin 937 /2270 No. lu 3 - Eksiltme 18/'ıı/938 Pazartesi günü saat 16 da Univenite Rektör- rı ile birlikte ihale saatinden eO 
afkJ. 21.10 Prag: Radyo orkestrası. 21.45 sarife dair olan iddialarını evrakı dosyasına müracaatları lüzumu ilan lüğünde yapılacaktır. behemal 1 saat evvel Ankarada 
Berlin kua dalguı: Musiki etıenceıer. müsbitelerini yirmi gün içinde. dai _ olunur. M. Vekaleti Satınalma komisyon 
22.10 Brüno: Halk musikla. 2145 Bük- 4 - Eksiltmeye girebilmek için i.<ıteklilerin 3814 lira 46 kuruş mu- vermeleri. ..796., "l 
ntl= Hafit lokanta muaiklai nakli. 23~ vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan gösterme-
Vl7ana: Hafit konser. 23.25 Peııte: Çipn si lizundır. * Devlet Oemir~olları ve Limanları işletme· U .. idaresi ilanları orkestrası, 23.S& Praa: PWt konaerL 

22.ts Berlin kıla dalpsı: Gece musl
klai (Oda takımı). 

1 

BULMACA 
Evvelld günkü bulmacamızın 

halleddilmi§ şekli 

ı 

BUGUNKU BULMACA 

1 2 J • & 8 1 8 9 10 

SOLDAN 8A6A: 
1 - Bir yemif. 
2 - latanbulda blr semt - Erkek •dı. 
1 - Horozda bulunur - Mülk. 
4 - Erkek adı - Hakaret sözü. 
5 - Eksiksiz - Tecrübesiz. 
6 - Hayvan yemi - Gemide bulunur. 
7 - Evlerde vardır - Dişliyen. 

8 - Elişi - Garp. 
9 - Jh lk - Gümrukaüz. 
10 - Şc!fat madde - Büyük Türk sa

natı.arı . 

VUKARIOAN AŞAGIVA: 
1 - K::ıradcnizde bir kasabamız. 
2 - Bedava - Bir vilAyet merkezlmiz. 
3 - Bir Arap harfi - Mevki. 
4 - Kundura derisi - Ses sada. 
5 - Kl\pek - Aşina. 

6 - İl ve - Rabıta edatı. 
7 - K ıt - Yara. 
8 - Garbi Anadoluda bir kuabltmız -

Balkon. 
9 - V JAyet - Bir nm JeITlll 
10 - Gözu açık. 

telif Rondeıa, Gupilya ve vi~ ıi.-5-19a8· .;lı ·~;;.at 15 ten iti

baren sıra De Ye kapali zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizasında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan, Nafia Müteahhitlik vesikası ve teklü

lerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar

papda Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıhlmaktadır. Cl944) 
Liste Cinsi Muhammen bedel Muvakkat teminat 

N o. Lira Lira 
1 29 kalem Rondeli ve yaylı halka 9740 730,50 
2 55 ,, Gupilya ve bakır perçin 8880 666.00 
3 69 " Muhtelif maden vidası ve 19707 1478,03 

cıvata 

4 94 
" 23666 1774,95 

_ 1 - 1937 senesin~t _ ~ ~-~~-~~ık Bakanııptdan alın-

5 - Teklif mektuplan 3 ncü maddede yazıh saatten bir saat evvel 

Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön-

derilecek mektupların en geÇ 3 ncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dı~ zarfının mühür mumu ile iyice kapatılım§ olınası şarttır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. .. 1661 .. 

41ftl\ftft. , . ... -- _.__ __ ._ __,......._ 

siltmeye konulmuştur. Eksil 
Vizede Askeri Satınalma Ko 
nunda yapılacaktır. Şartnaın 

görmek istiyenler her gün Ko · 
na müracaat edebilirler. Eksil 
si 26-4-938 salı günü saat 16 
yapılacaktır. Muhammen Fiatı 1 
lira ilk teminatı 810 liradır. 'M 
kasaya iştirak edeceklerin eksil Konya Yilc1yeti Daimt Encümeninden : 

• saatinden bir saat evvel teminat 
1 - Konya villyeti Veteriner Direktörlüğü için 1800) lira muhammen teklif mektuplarıyle icap eden 

bedeli ihsa ve aıaı ve edevatı vesaire ile lüzumu olan edviye açık eksilt- vesaikin Komisyona tevdii. 
me ile satın alınacaktır. (805) (20 

2 - Eksiltme müddeti 15 gün olup 15 Nisan 1938 gününde nihayet bul
maktadır. Demir ve pirinç ağaç Vİ· 

dalan. .. 3 - Eksiltme ayni günde Konya viliyeti daimi encümeninde saat 15 

~--••••••••••••••••••••••••Dil de yapılacaktır. 1 Deniz Levazım Satlnalma Komisvonu ilanlar• 4 - Muvakkat teminat <60) liradır. 

Dr. iRFAN 
Röntgen Mütehuıııı 

Her ,Un 3 ten 7 ye kadar Btır 
birdirek Nuriconker 

Sokağı No. 8 - 10 
1 - Takımın edilen bedelı ıH>,5UOı lıra oıan ıtsuuuı N.ıe~ ~aputıuK 

kuma, 19 Nisan 1938 tarihine rastlayan Salı günü saat 11,5 da kapa
lı zarf usuliyle alınmak üzere qıünakasaya konulmuftur. 

2 - Muvakkat teminatı U237l lira (50) kurut olup, prtrıamesi ko
misyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifab dahntnde tanzim edecekleri 
kapalı teklü mektuplanru en geç belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpapda bulwıan komisyon Başkanlığına makbuz mukabilin -
de vermeleri. (1722) · 

• •• 
1 - Tahmin edilen bedeli (24.300) lira olan (9000) metre Elbiselik ku-

mq 19 Nisan 1938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 te kapalı zarf usu
liyle alınmak üzere münakasaya konulmuttur. 

2 - Muvakkat teminat (1822) lira (50) kunıftur. Şartnamesi, parasız 
olarak komisyondan her gün lınabi lir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifb dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat evve
line kadar Kaaımpaşada bulunan Komisyon başkanlığına makbuz mukabi 
linde vermeleri. (1723' 

• • • 
M. M. V. Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 49800 lira olan 2000 ton kardif kömürünun 

pazarlıkla mOnakasası 14 nisan 938 tarihine müsadif pertembe günü 
ıHt 11 de Vekilet binasında müteşekkil komisyonumuzda icra edile
rektir. 

2 - 249 kunış bede] ile şartanemesini almak istlyen1er her gün ve mü
rıakasaya girmek istiyenlerin de mezk.ftr gün ve saatte 3735 lirahk ilk 
ıe-mtnatlan ve kanunt belgeleriyle komisyonumuza müracaatlan. 1908 

Jandarma Genel Komutanlı9, Sa+.nalma 

Komisyonundan : 
1 - Bir kilometresine Seksen Dört Lira Elli Kuruş kıymet biçilen Ordu 

tipi vasıf ve örneğine uygun İki yüz Elli Altı kilometre ajır sahra kablosu 
kapalı zarf usulile 14/ 4/ 938 Perşembe günü saat onda satın alına~. 

2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu eksilt
meye girmek istiyenlerin "1623., liralık ilk teminat ve kanun ve şartna

mede yazılı vesikalan muhtevi teklif mektuplannı en geç belli giin saat 
dokuza kadar komisyona vermiş olmalan. "830" "1884.. 

5 - Alınacak malzeme ve edviye ihale tarihinden itibaren azami 15 
gün zarfında Kouyada teslim edilmiş olacaktır. 

6 - İstekli olanlann buna müteallik şartnameyi görmek üzere daimi 
encümeni ile Vett:riner Dr. müracaatları. (1747) 

Çünkü ASPiRiN senelerdenberi 

her türlü so§ukalgınlıklanna ve ao
rılara karıı tesiri şaşmaz bir _ilac; 

' 
olduOunu isbat _ etmi~fir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak 
lütfen ffi markasına dikk';.t ediniz. 

içir. 

................... ~ 
Ankara Anonim 

Türk Siıorta Şirketinden: 

30 Mart 1938 tarihinde Anı~·• 
Türkiye iş Bankasında alelide 
rak toplanan hnssedarlar umuınl 
yetinde şirketimiz hisse senetl 
beheri için iki numaralı kupon 
kabilinde kazanç ve buhran v 
ri tenzil edildikten sonra safi ( 
on kurut temettü tevziine karat 
rimiş olduğundan 10 Nisan 1938 
rihinden iübaren Türkiye İş 
kasile Türk Ticaret Bankasının 
kez ve İstanbul §Ubelerinde 
ta başlanıldıjı sayın hissedar 
ilin olunur. 

Anadolu Anonim 
Türk Siıorta ŞirketindeO : 
30 Mart 1938 tarihinde 

Türkiye İş Bankasında alelide 
lanan hissedarlar umumi hey 
şirketimiz hisse senetlerinin 13 ıı 
ra1ı kuponu mukabilinde ka~ 
buhran vergilerinin tenzilinden 
ra bJsse başına safi olarak (150) 
elli kuruş ödenmesi takarrür • 
olduğundan 15 Nisan 1988 ta 
den itibaren Türkiye iş BankaSl 
kara İdare merkezile İzmir ve 
sa tubelerinde ve lstanbulda 
hane karpsında Büyük KınacıY,., 
nında kAin Şirketimiz muameJJt 
kezinde tediyata başlanacağı ~ 
1unur. 
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Cok tesirli S Ki K A Ş E 1. ER i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. a!~::nk~~. SALİH NECAT . 

Sıhhatınız 

namına 

~NO • "Frutt Salt", 0 Sel 
de Frutt" ve "Meyva Tu
zu" kellmeterl fabrika 
markası o ı a r a k tescil 

' edllmlftlr .. 

ENO'S "Fruit Salt", bütün 
dünyada sınhatın en latif ve en 
müessir yardımcısıdır. Hemen 
hergiin küçük rahatsızlıkların 

' büyük hastalıklar tevlit ettiğ'i 
görülmektedir. Bu küçük rahat
sızlıkların menşei, inkibaz oldu-
ğu bazen farkına bile varılme:t. 
Muntaıaınen alındığı takdirde, 
ENO'S, tabii tedbirlerle dahili 
temizliğ"i temin eder ve barsak
ları yakan ve zehirliyen zehir
leri giderir. Bugünden bir şişe 
E.NO'S alınız ENO'S un hiçbir 
mümasil milstahzar!a kabili kıyas. 
olmadığını hemen anlıyacaksınız. 
ENO'S, sonderece teksif edil
miş bir toz olub, granüle şek
lindeki mümasil müstahzarl~ 

dan daha kat'i bir 
tesir icra eder. Mu
k ay e s ede n sonra 
ENO'S almakda israrı 

bütün 

taklitlerlnl 

Marmara Ossübahri ve Kocaeli Müstahkem 
Mevki Komutanhğı 

Askeri Mahkemesinden : 
!zmit Deniz Komutanlığında asker iken bir beylik burandayı zayi et

tnek suçundan askeri mahkeme karakiyle mahkum olmuş olan Beşik
tas Ortaköy Mandra sokak No. 5 te oturduğunu ve Ortaköyde Kahve
cilik Yaptığı bildirilen İnebolulu 1329 doğumlu 934/ 890 tertip No. lu 
l\Iustafa oğlu Ccmal'in hakkındaki hüküm askeri temziy mahkemesince 
~~~~~rnası üzerine yeniden duruşmasının yapılması için yapılan tebli-

ug ..,u'J'.a."" '-'""t..ua.ı 5v.,t..c..1. .1..ı.ıt.ou dU.1 t:'~1~1 \ıc v u ı L.oıo.ıuau15u.lua11 1.ııa.11n.c-

1llece kendisinin gaip addedilerek meskeninin bildirilmesi ve mahkeme
~e ispatı vücut etmesi için ilanen tebliğat icrasına karar verilmiş oldu
gundan Askeri usulün 215 maddesine istinaden ilandan itibaren bir ay 
zarfında meskenini bildirmesi veya mahkemede ispatı vücut etmesi hu
susu ihtar olunur. (2008) 

Deledlye Sular İdaresinden : 
İdaremizce Edirnekapı su havuzundan başlnmak üzere Zeyrek yoku

şu başına kadar konulacak 600 milimetrelik borular için tanzim edilen 
proje ve şartnamesine göre: 

a - Hendek Hafriyatı ve imlası. 
b - Hafriyat esnasında bozulan adi ve parke kaldırımların tamiri iş

leri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Şartname ve teferrüatı 100 kuruş mukabilinde idaremiz vezne

sinden alınabilir. 
2 - İhale 27-4-938 çarşamba günü saat 16 da idare merkezinde 

nıüteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını yuka

nda yazılı saatten evvel müdürlüğe vermeler!. (2018) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Muhammen 

değeri 

Büyükada: Karaniin Mahallesinin Karanfil sokağında 667 400 20 
metre bila sayılı arsanın tamamı. 

Heybeliada: Eski Arka Yeni Müstecip onbaşı Sokak 14 700 00 

sayılı evin tamamı. . 
Yukarıda yazılı mallar 19--4-1938 salı günü saat 14 de peşın para ve 

açık arttırma ile satılacaktır. .. 
İsteklilerin % 7,5 pey akçeleriyle Adalar Malmüdürlüğüne muracaat-

ları. (2000) 

Adalar Malrnüdürlüğünden: 
w d k. 31 yeni 2 sayılı evin sahibi Ha-

Burgazda Çınar aralıgı sokağın a es 1 • 

lil oğlu İsmailin emlak satış bedelinden borcu ol~ 887 ~ıra 5? kuruşun 
129 1'. 15 k ·ı 49 lira faizin peşinen ve mutebakı 75 lira 8~ ku-

11 a uruşu ı e . "lm k ve verılme-
ruşu 938 · d ·t·baren her sene Hazıranda verı e . senesm en ı ı lı · 21 ·· 
diği ' • .ıkdirde ~; 9 faize tabi tutulmak şartiyle yukarıda yazı evı .. ~n 
müddetle müzayedeye çıkarıldı. Teklif .. ol~nacak bedel . muv~fık gorul: . 
düğü takdirde 2 Mayıs 938 Pazartesi gun~ saat 14 de ıhalesı yapılaca 
ğından isteyenlerin kaza idare heyetine muracaatlan. (2012) 

HİÇ 
lhtiyarlamıyan 

Bir Kadının Sırrı 

Bu Bayan 25 mi? 

Yoksa 40 yaşında mı? 
45 yaşında olduğu halde yüzünde 

hiçbir buruşuğu ve hiçbir izi yoktur. 
Açık, yumuşak ve bir genç kız gibi 
kusursuz bir cilt. Adeta bir harika, 
fakat, bunun da fenni bir izahı var
dır. Viyana Universitesi profesörü 
doktor Stejskal'in şayanı hayret keş
fi olan ve "BIOCEL,, tabir edilen 
kıymettar cilt unsuru, her yumuşak 
ve buruşuksuz cilt için elzem tabii ve 
ihya edici bir cevherdir ki şimdi; 
pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Siz uyurken 
cildinizi besler ve gençleştirir. Her 
sabah daha genç olarak uyanırsınız. 
Bütün buruşukluklar ve --çizgiler ta
mamen silinmiş ve kaybolmuştur. 

Gündüz için, cilt unsuru olan (yağ
sız) beyaz rengindeki Tokalon kre
mini kullanınız. Cildinizi terü taze 
tutar ve beyazlatır, siyah noktaları 
ve gayrisaf maddelerini eritir. On 
yaş daha gençleşiniz ve daha genç 
kalınız . Yüzünüzün zayıflamış ada-
1P1PrinP nih::ıvPt veriniz ve bu ~irkin 
tenden kurtularak yanaklarınıza 
gençliğinizin tazeliğini veriniz. 

BAYANLARIN 
Nazarı dikkatine: 

Satm aldığınız Tokalon kremi va
zolarının büyük bir kıymeti vardır. 
Onları hayiinize iade ettiğinizde be
heri için 5 kuruş alacak, ayni zaman
da kıymettar miikafatları 'bulunan 
Tokalon müsabakasına iştirak hakw 
kını veren bir bilet takdim edecek
tir. Gclect.'k niishalarımızda ilan ede
ceğimiz Tokalon piyangosu ikramiye
lerini okuyunuz. 

ASIPiN 

Hakiki tabletleri soğuğa 

karşı ve bütün ağrılardan 

sizi korur. 

Fatih Sulh 3 üncü hukuk hakim

liğinden: 

Kürkçünaşı mahallesi Perveranede 

de sokak 6 numaralı hanede otur

makta iken 2-3-936 tarihinde 

mlintehiren vefat eden Sabihanın . 
tarihi ilandan itibaren alacak ve 

borçlularının bir ay ve iddiayi vera

set edenlerin üç ay içinde mahkeme 

ye müracaatları lüzumu ilan olu

nur. (6840) 

BESİR KEMAU 
MAW MUT Cl;V.A: 
E-Ci!!'A.N E-5 f 

-.. n - ---

iCiN-

MUSTAHZARATINDAN?-
p E KTD R i N-f-\JLL~ 
Eski HA YDEN, Yeni 

BAKER 
mağazalarını 

ziyaret ediniz. Emsali arasında 
en mükemmel olan bu mağaza
da muhtelif mobilyaların en zen
gin çeşitlerini bulacaksınız. SA
LON, YEMEK ve YATAK TA
KIMLARINI her yerden iyi ve 
ucuz fiatlarla tedarik edebilir-
siniz. .. 

... __ .._ -.... ~. 
!!!!!!!"!- -
l~ii~ 

ÖKSURUK ŞURUBU 
En muannit ökıürüklerle 

bronşit, astm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olanla

ra vikaye edici tesiri taya

nı dikkattir. 

Bütün eczanelerde 
bulunur. 

fngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu. ı~tanbul 

........................................... ........................... 1, 
Antivirüsle 

tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasmda.ki kB.fınblar, 

dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, trrat 

yaraları, ergenlikler, koltuk alb çıbanları. 

~--••••••••••' Tedavisini en erken ve en emin bir ıurette temin eder. 

ihtira ilanı 
''Portatif otomatik eslihai na

riye,, hakkında alınmış olan 1 
Mart 1932 günlü ve 1319 sayılı 
ihtira beratı bu defa mevkii fii
le konmak üzere ahere devrü fe
rağ veya icar edileceğinden ta
lip olanların Galata'da iktisat 
hanında Robert Ferri'ye müra-

caatları ilnn olunur. 

••••• Dr. İhsan Sami 

ÖKSORUK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı, boğ
maca ve kızamık öksürükleri için 
oek tesirli ilaçtır. Her er.ıancde 

•ve ecza depolal'lrıda bulunur. • 

..................... ~ ............. ... 
---ı•HALİL SEZER·---

Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 

Karyola ve Çelik Möble Meşheri 
Son sistem karyolalar, muhtelif cinste çelik somyeler ve çelik madeni 

möblelerimiz teşhir edilnüŞtir. Perakendeler toptan fiatına verilecektir. 

Salkımsöğüd Demirkapı caddesi 7 Tel. 21632 

KAYIP: Kasımpaşa nüfus idaresin
den aldığım ve içinde askerlik ter

his kaydı bulunan nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan bük 
mü yoktur. Rizeli Hasan oğlu Hüse
yin. 

KA:ı:: 1.336 senesinde Boğazlı
yan ruştıyesınden alınış olduğum tas 
diknamemi zayi ettim Yen· . . k 

y • ısını çı ara 
cagımdan hükmü yoktur B k 
S .b · ey oz 
ervı urnu Na. 16 da N t . 

d 
yl ure tın Ka-emog u. 



.1 ET GİŞESİ 
Bu Son eşidenin En Büyük Dört ikramiyesini birden 

Vermekle Tarh Rekorunu Kırdı. 

200.000 LmlYI 

4lt8 X.: Mlit ialdM I>emiıW;de fanınmq ziı~ ~ Nael 
•·PWWll 111 ,._ NiMET ıilesinden veril ...... 

GiŞESi 

· 25. 000 Lirayı 
8709 No. bilet sahihi ~ hm dalında 7 No. da 

Bay Nazmi kvsneaı w pel'llUl1 ahn1p. 

20.0ÔO LiRA YI 
31795 No bilet ..ııtbi ""ktap Kasap Şükrü bnnmı;tu 

Mllfterllerine biWstisna her ke 
fidede bOyük ikramiyeleri ka 
zandumaktadır. Bu ....,., 
~r NİMET giıesine pa 
ralannı baııkeya yatınr gibf ve 
Ti~, ve attığı biletler her 

· ~·para gibi kapl§llıyor. 

Siz de BeklBtlıjiniz Müjdeye Biran Evvel 
Kafi molc 1 tigorsanız, 

TAN=================================== 

Tek Kollu CEMAL 
YJNE REKORLARIN REKORUNU KIRDI!. .. 

8 Son Ke§idenin En Büyük İkramiyesi Olan 

200.000LiRAYI 
Kazanan Bursa'da, Fidan Hanında 110 No. da 
Bay lbrahim'e bizzat vermek üzere dün öğleyin 

Yalova tarikile Bursaya hareket etti. 

TEK KOLLU CEMAL 
BU SURETLE BA YILER ARASINDA 

IDRINCILIGI YiNE KAZANDI 
Adrese Dlk:ka:t: 

EMiNÖNÜ, KÖŞEDE No. 57 

Tek Kollu CEMAL 
Gişesi Salıibi: 

CEMAL GUVEN 
Hiçbir Yerde Şubesi Yoktuı·. 


