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iŞ AKTININ FESHi 
Medeni Hukukun lıaılan 

Mllelllfl ve pvlrenı Hukııık doktoru Avukat ftltAT ATABIK 
Satıveri: Cihan, Untverslttt, Hqet kOt(lparJelert. tı kanununa dair 
rq almak i&tiyenler Bahçekapı Atabek Han 22 numaraya müracaat 
edebilirler. Telefon: 21ı73 

Balkanlarda tam görüş beraberliği 
Matbuat Konferansı

1 

alışmalarını Bitirdi 
Yugoslav Murahhası 
B. Yuvaniç Dedi ki : 

1 ''Biz, Yeni Isviçrenin 4 Kantonuyuz. 
Ha tav Davası, Hepimizin Da vas~dır ,, 

Balkan Basın Konferansı dün Yıl- lerinia gazeteleri benimsemişler vo 
dızda son umumi toplantısını yaptı tam tesanüt eserleri göstermişlerdir . 
ve bu seneye ait çahşmalarını bitir- Atinada verilmiş bir •arar vardı~ 
eli. Basın ataşeleri tayini hakkında Bal- Balkan Bama Birliği KonlertuUUtU.1 kapanır toplantuuwlan 6b görüniif 

Toplantı on bire doğru başladL kan hükômetlerinden temennilerde 
tık önce geçen umumi toplantının bulunmak ... Yugoslavya ve Ruman- -ı ---;.._------------------------------

zaptı okundu. Aynile kabul edildi. ya bu dileği tamamile tatbik etmif- v • D kt B. Rüctü Aras Mısırdan Dönuy·· or 
Sonra encümenlerin raporlarına ler ve diğer Balkan memleketlerine ı en l r a S 

Teknik Enclimen raport6rli geçildi. Konferansın asıl müsbet ça- ataşeler göndermiflerdir. Türkiye ile 

Angelleoui~ lıüraütle lış~alan; siyasi, teknik ve kültür Yunanistanın da bütçe meseleleri R d Harı· cı· ye Vekı· ıı· mı· z Du ... n 
encümenleri adlı üç encümende ol- halledilir edilmez, Basın atqesi tef" oma a 

-----------muştu. kilitı yapacaklanndan şüphe edlle-y . e· Balkan gazetelerinde mez. l T h .. ti u w ı d em ır Siyasi.,_ _::~u.huırladı- bir 1:: ~ ~ mza eza ura a gur an ı 

lsvi enin :.:.~ıı;;....~~- ~~==-""== Edı·ıı~ızo-- H t• • B t Yol n Y 
Siyasi encümen Yugoslav heye- gratta, asıl kurulut topüntw 11-13 °3 . 1 -· · eye imiz; eyfU U e 8nD 

4 ,.__ntonu ~tinden. A~~;;.ı::.:; =ı:~:;e:=:~: Akşam Ankaraya Avdet Edecek 
~ ... ~........ uft-"'-• -A. vamlm..ı dfudinülüyeadu. Hal 

,. -& • Aunaee • 'Nrilen kıu-arl"11 uıu h'llıi'limiilS 1'ükrepe Y"&PlifGıP~ 
~.., .... Y .uf Alf afmıt w d'ôrt lı:ard91 memleket Milli dır. Çü.W ... .,.,._ •• .,,~ 

B ir haftadır l.tanbul, in• Basın heyetlerinin bu kararlan ne sın her wıe Bttkan Antanta .__. 
alaenk dolu aün1er dereceye tatbik ettiğini araştırmış- ~ ~dığı yerde yapıhn•S'N 

-.-~- . b" 1.... • iki. tır. Encümenin bütün müzakereleri luzum gostermektec:lir. 
~-y.um ır ıgının yay. eaıı..a• Bi uıı.ı B'-'.1..-
"'-- 1 har .. . .aa-n r 5•nin ruhuna uygun bir .. ,..,. melıtep ltllarJlan 
B • ~... ınde gördü. · hava içinde devam etmiştir. Dört Siyaal komisyonun vardığı baflı-

u bbtıiin nabzının &bfmı çok memleketin gazetelerine alAkası o- ca kararlar IUft}ardır: 
fakmclan duydu. ~ meaeleler hakkında tam bir gö- ı _ Milli komiteler daha sık top-

Balkan Birlijinin inkişaf kudre- ru9 birlijine varılmıştır. lanmalıdtt. lşleHn yoluna konulma-
tine en çok inananlar bile hayretten Endlmene verilen raporlar tana sı ve verimli ohriuJ. tçln bu, lizım-
hayrete düştüler. Balkan Matbuat 1österi7or ki Balkan cuetelerl, Bal- dır. 
Bir~ifnb'ı ve Balkan Ekonomi konse- kan memleketleri enısındaki brdeı- 2 - Millt komiteler icap edMı 
Yinin toplantılarına karışanlardan Uii JnıvvetlendJrecek bir şekilde ça- makamlara b8f wrac;akJar ve Bel
çoğu geçen seneki, evvelki seneki a- hpnalda beraber karplıkh ment._.t- lran mektep Jtitaplannda dtlei' ~ 
damlardır. Fakat ortadaki ruh sene- lerl harice karşı elbirlil'ile m&dafaa kan men\leketlerl hakkında ~ 
den senqe deli§miştir, umuhnaz de- etmiılenir. Her memleketin ınUU ayandıtecak eümle ve fıkralar bQ.o 
recede ol~. ToprajaeldıM Gnlannı, diler Balkan memleket- fDeN'nQ 7 tftctdeJ 
bir tohumun Adeta filizlendijini, boy ====-=====================---...==ı===-~== 
saldıjuıı, mahsul verdiğini gözle ta-
kip etmek mümkündür. · 

D 6n Yugoslav delegesinden §U 
aüzel sözleri işittik: 

"Biz yeni bir Jsvviçrenln dört 
kantonuyuz. Bu ,..nı lsvviçre Bola
zfçinde dotmuttur ve hepimizhıdlr. 
Bunmı içindir ld Hatay davan y,atnız 
Türklerin delil. he~ davası
dır.,, 

Bu l6ze1rln sahibi olan Bay Yo
\ranoviç, ateşli. COfkun, mübaligacı 
bir adam değilc:Ur. Sikin, muvazene
li bir dimaiı, müsbet bir görüşü var
dır. Her eözünfl ölçer; kelimeleri bir 
kanaati örtmek için değil; en berrak 
bir tekilde ifade etmek için kulla-
nır, 

Geçen seneki toplantımız sır8sm· 
da (Balkan Federasyonu) gibi bir 
kelime, heptmlze çok uzak ve 
JnübalAgah bir rüyanın itadesi gibi 
ıeliyordu. Bu kelimeyi ağıza almayı 
bir cOr'et sayıyorduk. 

Dün Yılaız'ın büyük konferans 
Balonunda dört Balkan memleketine 
"Yeni bit Isvviçrenin dört kantonu., 
adı verildilfni duyduk. Hiç hayret 
etmedik. Bu söz kulağımıza tabit 
&eldi. Çok hoı bulduk, alkı§ladık. 

Meaelenhı dikkate değen ~ 
fUdur ki "Yeni Iavireain 

kantonu,, tabirini tik defa A o1ank 
kuJJanaa Balbnh kardef, bir 
IOelavchr. Hem de Yu 
8ll saWrlyetlf ve mühim 
dtr. Avala ajansının da 
dür. <Devarm ıo 

Alışverişte Maktu Fiyat 

Pazarlık Usullerini 
Kaldıran Y eniLiyihaya 
Mühim Esaslar Kondu 

.1 

Peralıencle Satlılarda Her Malın Ozertn• 
Bir lı•et veya Fiyat Llstesi Bulunacak 

Yeni Çin Taaruzu Ba,ladı 

Çinliler, Sarı Nehrin 
Şimalinde de ilerliyor 

-1 eri Hareketine Karşı Cepheye 
Yeni Japon Kuvvetleri Gönderildi 



z 

No. 30 Yazan : M. SIFIR 

Alekonun Evinde· 
Bir içki Alemi 

B ehbut Hanın dosya51nın da, 
Ermeni Taşnlı.k komitesinin 

Türk evlerinden topladıkları ço
cuklara ait dosyanın da mütareke 
günlerinde büyük bir ehemmiyeti 
vardı. İngilizler Behbut Hanın kat 
line ait iptidai tahkikatı çok gizli 
tutmuşlardı. Hakikatin .anlaşılma
sı çok lazımdı. Fakat dosyaları ele 
geçirmek çetin bir iştL Ermeni Taş
nak fırkasının İstanbul şubesi, göz 
!erini dört açmıştı. İstanbulda giz
lice çalışan millici bir Türk grup 
bulunduğunu ve bu dosyalan ele 
geçirmek için faaliyete geçtiğin; 
haber· almıştı. 

Taşnaklar, Behbut Han Civanşi
rin katlini tarihi ve milli bir zafer 
saymışlardı. Kanla temin olunan 
serbesti kendi gözlerinde mühim 

bir siyasi muvaffakıyetti. Taşnak
lar İstanbul Ermenileri arasında 
fU propagandayı yapıyorlardı: 

"İngiliz divanı harbinin katili 
serbest bırakması, Taşnaklann İn

gilizler üzerindeki tesir ve nüfuzu 
nun ne kadar büyük-olduğuna bir 
ölçüdiir.,, 

Diğer taraftan da İngilizleri kız
dırmamak için şunu ilave ediyor
lardı : "Divanı harp kararı İngiliz 
insaniyet ve adaletinin tabii bir 
icap ve neticesidir.,, 

Halbuki hakikat ne öyle ve ne 
de böyle idi. O zaman İstanbulda 
bulunan bir kısım İngilizler de 
Türklere karşı şiddetli bir kin var
dı. Katilin kurtulmasında herşey
den evvel bu kin amil olmuştu. 

Bunu Taşnaklar da pek iyi bi
liyorlardı . Hakikatin ortaya çık
ması işlerine gelmiyordu. Sırlarla 
dolu olan tahkikat dosyasının mey
dana çıkmasını ve hele Türklerin 
eline geçmesini hiç te istemiyor
lardı. 

Aldıktan dosyaların çalınacağı 

hakkındaki haberi İngilizlere bil
dirmek ve dosyalan muhafaza al
tına aldırtmak yolu vardı. Fakat 
bunlara sahip olmayı tercih etmiş

lerdi, Dosyalann Türklerin eline 
geçmesine bu sayede her vakit için 
set çekeceklerdi. Bu gayeye uy-
gun surette faaliyete atılmışlar

dı. 

A vukat Hüsrevyan ve Barsam 
yan ile Taşnak şeflerinden 

meşhur Agopyan hep beraber ve 
ayn ayrı İngiliz gizli hizmetler 
grupu şefine ve binbaşı Hey'e baş
vurdular. Dediler ki: 

- General Haringtona bizim a
dımıza rica ediniz. Dosyalar bir ha 
tıra diye Taşnak fırkasına veril
sin. Bu suretle Ermeni milletine 
iyi bir hediyede bulunulmuş o
lur.,, 

Her iki İngiliz, bu müracaatleri 
red cevabiyle karşıladılar. Ermeni 
komitecileri bu gibi resmi ve açık 
~bbüs ve müracaatlerden bir 
fayda gelmiyeceğlni anlayınca el 
altından çalışmıya başladılar. Dos
yalan İngilizlerin haberi olmadan 
gizlice ele geçirmek için Papaz
yan, Ütüciyan ve Çavuşyan gibi 
İngiliz ordusunda zabitlik payesi
ni kaz.anmış olan Ermenilere baş
vurdular. Fakat bu adamlar ya İn 
gtlizlerden korkuyorlardı, yahut 
Taşnaklara aykın fikir ve kanaat
leri vardı. Müracaatçilere yüz ver 

medilcr, fakat bu müracaat hak
kında amirlerine hiçbir şey söyle
mediler. 

Taşnaklar bu vaziyet karşısında 
önce bir yeise uğradılar. Fakat 
sonra bir ümide düştüler: (Bar
samyan) ın adamlarından (Kamik) 
adında biri vardı ki İngilizlerden 
aldığı direktifler üzerine bazı Er
menice gazetelere askeri makale
ler yazıyordu. Karnik bu işe bir ça 
re buldu: Karargahta evrak mu
hafızı sıfatiyle (Vods) adında bir 

başçavuş vardı. Aleko adında bir 
Karamanlı Rum da bu başçavuşla 
sıkıfıkı ahbap olmuştu . 

(Aleko) Abanozdaki İngiliz po

lis dairesinde tercümanlık yapı

yordu. Evi, Sutcrazisi sokağında 

idi. İngiliz hizmetinde bulunma

sından kuvvet alarak bu evde ser

bestçe randevuculük yaptırıyor

du. O zamanki Osmanlı zabıtası bu 

eve müdahale edemiyordu. Evin 
has'l,,._. ~nct-.. ,n .. -n-1ncrtH .. _,, .. ,,__H ""' 

küçük zabitlerinden ibaretti. Ka-

rargah evrak c muhafızı başçavuş 
(Vods) da bunlar arasında bulunu
yordu. 

A leko, Karnikten icap eden 
mallımatı ve direktifleri al 

dıktan sonra başçavuş ile olan mü-

nasebetini artırmak için her fırsat 

tan istifadeye uğraştı. Sazlı ve söz

lü, kadınlı ve kızlı ziynfetler biri

birini takip ediyordu. Bütün bu zi

yafetlerin masraflarını Knrnik ö

düyor ve Alekoya da bol bol bah

şişler veriyordu. 

Aleko bu işte kullandığı (Arşa

loz) adındaki Ermeni dilberinin de 

yardımiyle başçavuşu az zamanda 

epeyce yumuşatmıştı. Vods, Arşa

lozun sevdasiyle yanıp tutuşuyor 

du. Bu dosyalan Alekoya vermi

ye nihayet razı oldu. Bir gün şu 

kati vaatte bulundu: 

- Dosyalan bu akşam getire
ceğim. 

Aleko o akşam için mükellef 
bir ziyafet hazırladı. Arşaloz da 
elbette hazır olacaktı. Bir taraftan 
da Karniğe bir haber uçurarak bu 

büyük muvaf!akıyctin müjdesini 
verdi kendisini de ziyafete çağır
dı. 

Biz bu işi başındanberi takip et
miştik. Başçavuşun bu vadini ve 
Alekonun ziyafet hazırlığını husu 
si adamlarımız vasıtasiylc pek ça
buk haber aldık. Alekonun K.ar
niğe yazdığı ve Araksi adında bir 
Ermeni kızı ile gönderdiği müjde
li davet tezkeresini KarniJ...-ten ev
vel biz okumuştuk. 

Aldığımız ve doğruluğunu yok
ladığımız bu haber karşısında E
sat Bey de bize emir veriyordu: 

- Derhal hareket ve faaliyete 
geçeceksiniz! 

Ogün icap eden bütün tedbirle
ri aldık. Alekonun evindeki .zevk 
vasıtalarından (Araksi) adında bir 
Ermeni kızı ile (Eftik) adında bir 
ihtiyar hizmetçi kadın vardı. Bun 
lan iptidadan elde ettik. Lazım 

gelen talimatı kendilerine a;n ay
n verdik. 

(Devamı 'Dtrr) 

TAN 

····---······························· .. ··········: . . 
i A k d : : n ara an : 
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: Telefon ve Telgrafla i 
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BELEDiYEDE : Yeni Sovyet 
Bütün Evlere Her Sefiri Pazar 
Sabah Mutlaka Günü Geliyor 
Çöpçü U ğrıyacak 

nfTMRTlKLERDE: 

Bir Günde Yarım 
Milyon.Lira 

ı Gümrük Resmi 

Yeni Ziraat 
Vekili Dün 
işe Başladı 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden) -
Yeni Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu bu 
sabahtan itibaren vazife ine başla -
dı. Ziraat Vekili öğle paydosunda İk
tısat ve Ziraat Vekfıleti memurlarını 
İktısat Vekaletinin konferans salonu 
na davet ederek. kcndilcrile kısa bir 
hasbühalde bulundu. Yeni vekil do

di ki: 

Aybaşından itibaren şehrin her ta
rafında binalara her gün mutlaka çöp 
çiller uğrıyacaktır. Fakat bu esnada 
halk çöpünü muntazaman vermekte 
zorluk çıkarırsa ~öpçüler en yakın za
bıta memuruna müracaatla alfıkadar
lan şikayet edecektir. 

Diğer taraftan halk tarafından so
kaklara kağıt, çöp bez ve saire gibi 
şeyler atıldığı zaman da çöpçüler key 
fiyeti polise haber vereceklerdir. Ha
ziran birden itibaren bütün çöpler de 
nize döküleceği için Davutpaşadaki 
Çöp alma istasyonunun yazın koku 
çıkarmaması için tetkikler yapılmak
tadır. Şimdiye kadar bu sahaya yüz 
on.bin küsur metre mikabı çöp dökül 
müştür. Buraya kalın toprak tabakası 
örtülecektir. ÇERENÇİEF 

Genel ithalat rejimi kararnamesi -
nin neşrinden sonra eski rejime tabi 
malların gümrükten çıkarılması için 
konulan dokuz aylık müddet dün ak 
şam bitmiş ve gümrük muamelesi gö 
ren tenzilatlı tarifeye tabi malların 
çekilmesi nihayet bulmuştur. 

- Ben sizlerin memur arkadaşı
nızım. Aranızdan yetiştim. l\luhtercın 

Bu münasebetle nisanın başından- Baş,·ekil B. Celal Bayarın itimadını 
beri gümrüklerde görülen faaliyet 

1 

kazanmak sayesinde bu mevkic gel -
son günler içerisinde fevkalade art - miş bulunuyorum. Bundan ev\•elki 
mış ve bir günlük gümrük varidatı 1 vazifemde arkadaşlarımdan çok yar
ya~ı~ milyon liraya kadar yüksel - ı dım gördüm. Şimdi de, yine mcmur
mşıtır. Normal zamanlarda bir gün- luktan yetişmiş bir arkadaşınız sıfa
lük gelir 150-200 bin lira arasındadır. tile, arkadaşlanmdan yardım göre -

Yeni dükkanlar yapılacak 
Valde hanının istimlak bedeli Va

kıflar idaresine verilmiştir. 
Diğer taraf tan Vakıflar idaresi Val 

de hanının boşaltılması yüzünden dük 
kansız kalacaklara bir kolaylık gös
termek ve ayni zamanda kendi vari
datını artırmak için borsadan boş ka
lan Vakıf hanının dairelerini ufak 

Sovyet hükumeti tarafından Anka
ra elçiliğine tayin edilen Çerençief 
Moskovadan hareket etmiştir. Yeni se 
firin pazar günü şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. Yeni Sovyet elçisi 
buradan doğruca Ankaraya gidecek 
ve- Cümhurreisine itimatnamesini 
takdim ed~ktir. 

Bu arada gümrükten en ziyade ge ceğimden eminim. Sizleri buraya da
çen mallar yüklü kumaşlar ve boş Yet etmekten maksadım, ondandır. 

şişedir. Bunun için yünlü kumaşlar Beraber çalıştığım İktısat Vekaleti 
dolayısile İngiltere ile yapılan mu- arkadaşlarıma veda etmek ve yeni ar 
amele çoğalmış ve takas nispeti yüz- kadaşlığa başlıyacağım Ziraat Veka
de 35 e kadar yükselmiştir. Muayyen Jeti memurlarını da selamlamaktır. 
takas haddi dolduğu için altı ay ka- Ziraat Vekaletine gelişim bu vekalet 
dar bir müddet için İngiltere ile ye- memur kadrosunda bazı değişiklik -
niden takas muamelesi yapmak im - ler Y•P,ılacağı şeklinde bir şayianın 
kanı da kalmamıştır. çıkmasına vesile oldu. Bu şayianın ha 

Bugünden itibaren G. 1. R. rejimi kikatten uzak olduğunu söylemek is
bütün ithalat emtiasına teşmil olun- terim. Ziraat işlerindeki düşüncem, 
muş ve yeni gümrük tarüesinin tat _ ziraatten evvel ziraatçi yetiştirmek
bikine başlanmış olacaktır. tir. Bu dUşiincemi, yardımınızla hep 

diikkfmlar haline koymıya başlamış DENIZ ve LIMAN: 
tır. Bu hanın karşısındaki köşe başın 
da bulunan Sovyet Bankası da bina
nın üst katına taşınmaktadır. Ban
kanın boşaltacağı kısımlarda da dülc
kanlar yapılacaktır. Belediye, Köprü 
başından Balıkhaneye kadar uzanan 
rıhtımı da yeniden yaptırmıya ka -

* Gümrük başmüdürlüğünde açi- birlikte tahakkuk ettirmiye çalışaca
lan memurin kursu bitmiş ve imtihan ğız. 
lan dün yapılmıştır. İmtihan nteice -
sinde, kursa iştirak ede n20 memur

Deniz bank 
Müdürlüklerinde 
Değişiklikler 

dan 17 si muvaffak olmuştur. 

ÜNİVERSİTEDE: 

rar vermiştir. 
Odun kömür liyatlan Denizbanka bağlı bazı müessesele-

ı rin müdürleri arasında değişiklikler 
Biyoloji 
Enstitüsünde 
Merasim Y ap.ldı 

.. lkbnharın başlamasına rağmen şeh 
yapılmıştır. Denizyolları işletmesi mü 

rimizde odun ve kömür fiyatları kı
dürü Sadettin Serim, Denizbank Ma

şın ortasındaki miktarını muhafaza 
teryal komisyonu reisliğine; İstanbul 

etmektedir. 
.. .. .. . liman işletme müdürü Raufi Manyas 

Bu.n~. gozonunde bulunduran şehır Denizyolları müdür vekilliğine ve li- Üniversite bioloji enstitüsünün ku-
meclısı a

1
zalan, hiç olmazsa gelecekse man işletme müdür vekilliğine de, ay rulmasında büyük hizmetl"ri doku -

ne bu azığa ve pahalılığa meydan ver . ..d ... t'' k · i u· · s ,.. "l 
.............. -~ ... ~~ .... •-=>Uı• _ nı mu ur_.u muav~n ..,..amıt araca~- nan ve.-g~en sene o en...nıaruLha 

• > • ;' -- • lU LliJ'Ul UHUllUU~Hll UU, -· r • --- -- - --- - ~ - - -~ 

bır almasını ~~mıye .~arar vermış~er Denizyollan müdür vekaletine ta- plakası dün merasimle enstitünün liı. 
dir. Bunun ıçın bugunlerde meclıse yin edilen Raufi Manyas, liman işlet- boratuarına konmuştur. Cenevre ü
bir takrir .verilcc~tir. .. _ _ mesi işlerini, dün Hamit Saraçoğlu - niversitesi tarafından gönderilmiş o-* Taksılerdekı radyolar onumuz - na devretmistir. Bugün Denizyollann lan ve profesörün silüetini gösteren 
deki ay başından itibaren kaldırıla - daki yeni v:zifesine başlıyacaktır. bu plaka, dün ayni saatte ve merasim 
caktır. . .. * üç milli Bankanın iştirakile ku le Cenevre üniversitesine de konmuş * Cerrahpaşa hastahanesı, bugu- rulan şilepçilik şirketinin ısmarladı- tur. Dünkü merasimde İsviçre sefa
nün ihtiyacını karşılamadığı için, ge ğı ve aldığı altı vapurdan başka yeni rethanesi maslahatgüzarı Bloesch ile 
nişletilmesi kararlaştırılmıştır. Bu- d ·· .1 d h 1 ;,. h b erı'l İsviçreli profesör Pittard ve eşi, üni-• en uç şı ep a a a aca•ı a er v 
nun için 938 bütçcsile ~stimlak ya- mektedir. Alınan malUmata göre bu versite ~ektörii, dekanlar, Türk ve ec 
pılması maksadile tahsısat ayrılmış- iş için ihzari müzakerelere de başlan- nebi profesörler, kalabalık bir tale-
tır. . _ . mıştır. be kafilesi hazır bulunmuştur. * Beledıye 1939 butçesıle Tepeba- * n·· t il" b d 1 Let·ı· Profesörün plakası laboratuvar dı-. . . . un ng ız an ıra ı ı ıa va 
şındakı Şehir tıyatrosu bınasını yenı- .1 h . i 350 h lm" varına asılmış ve üzerine siyah bir . purı e şe nm ze scyya ge ış-
den yaptırtmıya karar vermıştir. Bu t' A 1 d 1 u· li ·· · örtü konmurlu. Üniversite rektörü . ır. ra arın a ng ız se ve unıver y• 
sene, sahne beton ve asri bır hale ge- "t tal b 1 . . d b 1 d ğu Cemil Bilse!, örtüyü açmış ve sözü İs tiril kt' sı e e e erının e u un u sey-

ece ~ yahlar dün şehrimizi gezmişler ve ge viçre üniversitesi adına plakayı üni-

POLİSTE: 

Düşürttüğü 
Çocuğunu 
Toprağa gömmüş 

ce limanımızdan ayrılmışlardır. versitemize vermiye memur edilen İs 
* Memlekete seyahat maksadile tanbul üniversitesi jeoloji profesörü 

ve Carnet de passage ile giren sey - Parejas'a bırakmıştır. 
yahlann gümrük muafiyetleri hüktl
metimizce de kabul olunmuştur. Oto

Profesör Parcjas, bu enstitünün 

dünyanın en büyük enstitülerinden 
mobil vesair vasıtalarla giren seyyah daha modern olduğunu ve burada 
lar altı ay memlekette kalacaklar ve 

profesör Navilin mikroskopuna silüe
bu müddeti tecavüz ettikleri takdirde 
kaçak muamelesi görmek suretile tinin talebelerin ilmi araştırmalanna 

gümrük vergisine tnbi tutulacaklar
dır. 

daima nezaret edeceğini söylemiştir. 

Bundan sonra, profesör Pittarddan 
söz söylemesi istenmiş ve büyük a-

Ziraat Kongresi 
Geri Kaldı 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden) -
Evvelce, bu ayın 18 inde toplanması 
mukarrer bulunan büyük ziraat kon
gresi, kendisinden beklenen faydayı 
tamamen temin edebilmesi için, veka 
letçe tayin edilecek tarihe kadar tehir 
edilmiştir. Kongre azami bir ay için 
de toplanmış bulunacaktır. 

Dahiliye Vekaletinde Bir 
imar Konseyi Kuruluyor 
Ankara, 14 (Tan muhabirinden) -

Dahiliye Vekfıl~ti :mahalli idJıreler 
umum müdürlüğü teşkilatına bir tek 
konsey kurulması h~kında Dahiliye 
Vekaleti tarafından hazırlanan ka -
nun layihası bugünlerde Başvekalete 
verilecektir. Bu layihaya göre, tek -
nik şehircilik işlerinde belediyeleri 
nizamlı bir surette aydınlatmak ve bu 
işlerden konseyce tespit edileceklerin 
tahakkukunu temin edecek tedbirler 
almıya salahiyetli bulunacaktır. 

Yine bu Iayihaya göre, ihdası der
piş edilen imar konseyi dahiliye ve 
nafına vekaletlerinin mümessilleri i
le müsteşar, mahalli idareler ve be
lediyeler bankası umum müdürlerin
den, teknik daire reislerinden mürek 
kep olacaktır. 

Küçük Ankara haberleri : 

* Türk gayrlmübadillerine tahsis edilen 
malların tahakkuk etmiş vergi ve resimle
rinin, mOşterllcr!ne teslimine kadar t&hak 
kuk edecek mlkhırının aranılmnmaşı ka
rarla~tırlmış, hazırlanan lfiyiha meclis ruz 
names!ne alınmıştır. * Zahire ve hayvan borsalarında kul
lanılan beynnnamelerden 15 kuruşluk dam 
ga pulu alınmaktadır. Bu miktarın 5 ku 
rll$tl indlrilmC'sf kararlastınlmıştır. 

1 TAKViM ve ·HAVA 1 
Kumkapıda oturan 23 yaşlannda 

Mukaddes isminde bir kadın zabıtaya 
müracaat ederek şunlan haber ver -
miştir: 

- 22 şubatta kocam Dilaver beni 
fena halde dövdü İki hafta sonra ha
mile olduğum 5 aylık çocuğumu sağ 
olarak düşürdüm. Çocuk, biraz son -
ra öldü. Dilaver küçük cesedi aldı, 

götürüp deniz kenarında bir yere 
gömdü. 

Bu ihbar üzerine zabıta derhal ha-
reketc geçmiş. ceset, deniz kenann -
daki gömülü olduğu yerden çıkarıl
mıştır. Ceset morga gönderilmiştir. 

Dilnver ile çocuğu doğurtan Emine is 
mindcıki ebe hakkında tahkikata baş-

* Kızının rahatsı:dığı dolayısile Vi 
yanaya gitmiş olan İktısat Vekili Bay 
Şakir Kescbir bu sabah ekspresle şeh 
rimize dönmüş bulunacaktır. Bay Şa
kir Kesebir bu akşam Ankaraya gide 
cektir. 

T rak vapuru mayısta geliyor 
Almanyada yaptırılmakta olan 

gemilerimizden geçende teslim alı

nan Trak vapuru nisanın 17 sinde 
Kiel'den hareket edecek ve mayısın 
ilk haftası içinde limanımıza gelmiş 
olacaktır. Geminin evvelce giden mii 
rettebatına ilaveten bir kısım mü
rettebat da dün akşam Almanyaya 

lim, Navilin kendi talebesi olduğunu, 
onun ilim hayatını adım adım takip 
ettiğini, kürsüsünü lsviçreden İstan
bula naklettiği zaman çok sevindiği

ni, onun ölümünde zaten kardeşçe ça 
lışma birliği yapmış olan Cenevre ve 
İstanbul üniversiteleri teessürlerinin 
müşterek bir kaynaktan doğduğunu 

söylemiş, bir İsviçreli profesör hak -
kında Türk üniversite muhitinin duy 
duğu eleme teşekkür etmiştir. Bun -
dan sonra Navilin halefi profesör 
Kossvig bir hitabe irat etmiş ve pro
fesör Cemil Bilse! de cevap vermiş.. 

15 Nisan 1938 
CUMA 

4 üncü ay Gün: 30 Kasım: 159 
Arabl: 1957 Rumi: 1354 
Seter: 15 . Nisan: 2 
Gllneş: 5,21 Öğle: 12,14 
İkindi : lfi,57 Akşam: 18,47 
Yntııı : 20.24 lmsılk: 3,35 

YURTTA HAVA V AZIYETJ 
Yurdun Ege bölgclcrile Orta ve Cenubt 

Anadolunun Garp kısımlarında hava bulut 
lu, Trakya ve Knradenlz kıyılan bölgel!!
rlnde çok bulutlu ve mevti.! yağişlı. diğer 

yerlerde kapalı ve yerycr yağışlı geçmiş, 
rüzgfırlar Doliu ve Cenup Doğu bölıtelerin
de Cenubi, diğer yerlerde umumiyetle Gar
bt istlkametten orta kuvvette esmiştir. 

lanmıştır. 

Bir otobü• yandı 
Dün akşam Sirkecide bir otobüs 

yanmıştır. Salkımsöğütte, Kara Ef
timoğlunun sahibi bulunduğu salon 
otobüsleri garajında tamir edilmekte 
olan 3335 numaralı otobüsün motör 
kısmı birdenbire ateş almış ve otobüs 
yanmıya başlamıştır. Araba kısmen 
yanaıktan sonra söndürülmüştür. 

* Şoför Lutfinin idaresindeki 3362 
numaralı otobüs Pangaltıda vatman 
Hüseyinin idaresindeki tramvaya çar 
parak hasara uğratmıştır. * Yenicamide Abdi ve Sadık ismin 

gönderilmiştir. * Liman Işletme idarcsipin işgal 
ettiği Merkez Rıhtım hanına Deniz
bank Istanbul şubesi yerleştiği için. 
hanın kapısında (Liman işletme ida
resi) yazılı levha kaldırılmıştır. Bu
raya Denizbankın ismini gösterir bir 
levha konacaktır. 

Denizbank umumi müdürü Yusuf 
Ziya Oniş Ankaraya gitmiştir. 

de iki aşçı çırağı. odalarında yaktık
ları mangaldan zehirlenmişler, Cer -
rahpaşa hastanesine kaldınlarak te
davi altına alınmışlardır. 

tir. 

Merasimden sonra Profesör Pittard 
beşinci konferansını Bioloji Enstitü
sünün anfisinde vermiştir. Pittard 
bugün son konferansını verecektir. 

Kıdem zamları veriliyor 
Birincikanundanberi kıdem zamla

nndan istifade etmesi lazım gelen 
muallimlere bütçe darlığı dolayısile 
hiçbir şey verilememişti. Maarif ida
resi önümüzdeki ay başı bu kabil mu 
allimlere birikmiş alacaklarını ver -
miye karar vermiş, ait bordro
ları hazırlamıya başlamıştır. 

Dün lstnnbuldn hava az bulutlu gccmis, 
rüzgAr Garpten saniyede 2 HA 3 metre hız
la esmiştir. Saat 14 te barometre 755,5 mi
limetre idi. Hararet en çok 10.1 ve en aı 
1,1 santigrat olarak kaydedllmlstlr. 

............ ,...,. .... """"""" '" ...... ,,..~ 
Gürbüz çocuklar, kmwetli Ilı 

ne.il ve milletin saadetli : 
CıflSlni gösterir. ' 

--~ 



Tunusta M:Hi 

liareket 
Yazan: Ömer Rıza DOCRUL 

b Rir haftadır telgraflar Tunustan 

tl:hsed:yor. Orada milli bir hareke

lletıcesi olduğu bildirilen bir ka
rışıklık k k opmuş, hu karışıklık silah 
uvver ·ı k .. k 1 1 e bastırılmış, karışıklığın 
o lerini k k . • .. f" 'd ·ı· 
1 azıma ıçın or ı ı are ı an 

0 unmuş v 'h t ··k~ t • d d'l e nı aye su une ıa e e-
ı rniştir. 

ı\ı-rupa hadiselerinin sıklaştığı sı
rada hu sütunlarda mevzuu bahsede
hledi • · · . gınuz bu hi\diseyi bugün tahlil 
lltık• 

anını buluyoruz. 

'l'unus, Fransanın himayesi altında 
Yaşıyan bir Akdeniz m;mleketidir. 
ıssı d b . . . b en erı Franııa ıdaresıne geçen 

11 
hlernleketin daha evvelki tarihi 

'l'ürk · · ' tarıhıne sımsıkı bağlıdır. Tunus 
57 

senedir. Fransız idaresinde taşa
dığı halde Tunus halkı hürriyet ha
"asın k a avuşamamış ve Fransız ve· 
5•Yet' b 1 u memleketi erkinlik çağına 
Yetiştirememiştir. 

tii Yabancı tazyik altında yaşıyan. bü 
.\ n §ark memleketlerinin, ve bütün 

k
rap ınemleketle:rinin uyandığı ve 
alkınd .. b" 'b· ıgı ır sırada Tunusun eskisi r 
1

1 Yaşaması beklenemezdi. Tunus-
u ar da memleketlerinin mukadde
rat~na sahip olmak, hiç olmazsa meş-
rutıyet "d . t'l ı aresıne kavuşmak için par-
) 
1 

er kurdular ve mücadeleye girişti • 

d~r. Bu Yolda çalışan "Eldestüriilce • 
ıt p t' . 

e :• ar ısı gayelerini adında tebarüz 
ttırmekted' "Y • :rn· ır. enı esas kanunu., 

'l' anasına gelen bu partinin adı, onun 
-~ınuusu, mutlakıyetten kurtaran ve 
••ti h "k' 
ol a ımiyete az çok terciiman 
,/n bir rejime taraf tar olduğunu 
.. osteriyor. 

içtaka~, bu partinin sulh ve sükiinet 
... nd~ekı çalışmaları hiçbir netice ver 
.... e ıği · · 
)e . h' •çın, anlaşılan, mücadeleye 

nı ır renk h" t ·ı .. te ve ma ıye verı mesı ıs 
ilmiş ve • lw; P•rtı taraftarlan, bilhassa 
Lt7b} ttlrl"!""".,1.... .......... ..ı.-~ 
)~ • .ım uır Kıyam ııc unu • 
bıi l aklarını temin etmek iste • 

§ erair. 
)fi))' O Ako :rn 1 na •miyet ve milli haklar na 
ına vuk b l . 

harek • u u an silahlı, silahsız her 
hıe •. etın meşru olduğuna hükmet • 

Yı ınsanlık vicdanı, tereddiitsüz em 
reder .. Nitekim h"k' · 1 • ı a ımıyet erı ve hak-
) arı tahakkuk ettirmek için vukubu
dan her hareketi boğmıya teşebbüs e
den Yabancı her kuvvetin hareketin-

en nefret etmek ayni vicdanın 
en kat• . b d h 1 ıca ı ır. Tunusluların milli 

areket \'e . . d . . t J' ıs~ anını a aynı şekıldc 
e akki edecek hiçbir şuurlu insan 

Yoktur Ç'" k"' h h · un u u hareket Mısırda 
•şlıyan ve gayesine varan, Suriyede 

haşlıyan · 
l ve gayesıne varmak üzere o-
an FT · h ' 1 ıstınde müudele vaziyetinde 

1 ulunan Arap milli hareketinin yeni, 
akat, mahiyet itibarile farksız bir 
•aflıasıdır. 

Alınan haberlere göre Tunusta ken 
dini .. 

gosteren bu milli hareket, silah 
~uvv t'l · e ı e ve tethış yoluyla bastırıl • 
lnıır d' .... , ıvanıharpler faaliyete geçmiş, 

bırçok kişiler tevkif olunmuş veya sü 

l'iilınüşlerdir. Diğer taraftan divanı
lıarpJer, tevkif olunanları da yakın
"- lnuhakcmeye haşlıyacak ve hu su

tetıe Tunus milli hareketi de bir müd 
det · • k d' · kt' ıçın en ıne gelemıyece ır. 

'ruhakkak olan nokta, Araplık ale 

"'1ııin bu uyanıklık devrinde silah ve 

'-~Yik ile hiçbir arap halkını esir et

~iye imkan bulunmadığıdır. Ergeç 

) t•nsanın da, hiç olmazsa, Suriyede 
~tığı derecede Tunus halkının da 
.\ kını tanıyacağı şüphe götürmez. 
~•da nahak yere kan dökülmemesi 

lı, çok iyi olur. 

~·Akdeniz kıyılarında, biri fngiltcre· 
111 rnandası altında bulunan Filis -

t· 
t

111de, diğeri Fransanın himavesi al· u • 
1 lld, bulunan Tunusta bu sırada kan 
1 h"d' l a ıselerin vukuu, bu memleketle· 

l>et halkının tatmini gerekleştiğini a
' llçık gösteriyor. Çiinkü Akdenizin 

1:niyeti bu çeşit karışıklıklara mu· 

11 
•rnnıil değildir ve Akdenizde çar· 

tı'§•n menfaatler bu çeşit karişıklıkla 
1 istisnıare hazırdır. 
1 

• ~ 'l'tuıuata başladığı söylenen sükiln 
• 'it \l)'esinden bu yolda istifade edilip 

tıs ilrniy~eifni inümüzdeki ıünlerde 
t~eğiz. 

TAN 3 

İspanyadaki Boğuşma 'Nazilere 
FrankistlerinMorellada Karşı 
Taarruzları Şiddetlendi Nümayiş 

FRANSA: 

Milliyetsizler 
Fransız ordusuna 
Kabul Ediliyor 

Paris, 14 (Hususi) - Dal9.dye 
hükümetine en kuvvetli itimadı gös
teren iki meclis, 31 mayısa kadar 
bir tatil devresi geçirecek ve bu sı
rada hükumet parlamentosuz çalışa
rak muvafık gördüğü tedbirleri ala
caktır. 

Maktu Fiyat 

[Yazan: B. FELEK] 

Bir büyük yükün altından kalkıyo
ruz. Her gün, her birimizin, her adım 
başında bir ahlak düşkünü tarafın • 
dan aldatılmamız ihtimali artık kal
nuyacaktır. Hıikllmet, perakende a
lışverişte pazarlık dediğimiz iptidai 
ve ortaçaivari usulü ve bunun her
kese yaptığı zaran kaldıracak bir ka
nun hazırlıyor. Bundan böyle müşte
rinin arıyacağı, malın nevinden baş
ka şey değildir. Satıcı da müşterisini 
aldatmaktan ziyade malını övmiye ça 
lışacaktır. 

Bir Asi Tebliğine Göre, Hükiimetçi
ler, iki Mühim Mevkii Kaybetmişler 

Londra, 14 (Hususi) - İspanya har 
bine dair alınan en son haberlere 
göre, Aragon cephesindeki asi taar
ruzunun merkezi sikleti son dakika
da, Morella mıntakasına intikal et -
miştir. Bu havalide çok şiddetli mu
harebeler olduğu bildiriliyor. Cüm
huriyet hüklımeti, bu cepheye, ku\1 -
vetli, imdat kıtalan göndermiştir. 

Asi kaynakları, general Arando 
kumandasındaki kuvvetlerin, Laja
ma ve San Mateo'yu işgal ettiklerini 
ve halen iki noktada denizden yalnız 
17 kilometre mesafede bulundukla· 
rını bildiriyorlar. 

lıpanya Cümhuriyetinin 
yedinci yıldönümü 

Paris, 14 (Hususi) - İspanyol 
cümhuriyetinin yedinci yıldönümü 
münasebctile, Çekoslovakya Cümhur 
reisi B. Beneş İspanya Cümhuriyet 
hükumetine bir telgraf çekerek, cüm
huriyetin kuruluşunun 7 nci yıldö
nümünü tebrik etmiş ve cümhuriyet 
çi İspanyaya lqırşı duyduğu büyük 
sempati hislerini bildirmiştir. Ay -
nca, Pariste, başlarında Romen Ro
lan olduğu halde 01rçok Fransız e
dipleri ile,, Pariste bulunan faşist a
leyhtarı Alman edipleri cümhuriyet
çi İspanyol makamlarına müşterek 

Londra, 14 (Huıuıt) - Son zamın· 
larda Avrupada oldullu gibi Amerika• 
da da 9lddetlenen Nazi faallyetl ve 
propaganda11, Ar jantlnln devlet mer· 
kezi olan Boenoı • Alree't• çok vahim 
bir takım hldlaelere yol ac;mıttır. 

Bir çok devlet dalrelerlnln, kOltUr 
Hükumet, bugün Nansen pasa

cemlyetıerının, mekteplerin birer Na· 
1 zr propaganda yuva11 haline getiri! - portu taşıyan ve sayıları yüz binlere 

mealnl proteeto için, halk bUyUk bir varan milliyetsizleri Fransa ordusu-
nDmayı, hazırlamı,tır. NDmayltc;ller, na kabule karar vermiştir. Bu milli-
bDyDk kUtleler halinde ıehrln ıokak· yetsizlerin çoğu Beyaz Rustur. Daha 
larında dolaımıılar ve Gamalı hıc; · 

sonraları bunlara birçok Alman ve 
lı Alman Nazi bayraklarını çlllnlye · 
rek tahkir etmltlerdlr. Bu arada. bir Avusturyalı iltihak etmiştir. Yeni 
çok Alman mıı!iazalarının cemeklnla· kararname ile bı.itun bu milliyetsiz-
rı ta9lanmıı ve ıehlrdekl Alman kolo ler bundan böyle Fransız sayılacak-
nlıl hDcuma uliramıftır. !ardır. Şimdiye kadar birçok hükıi-

Alman ıeflrl, hldleeyl Arjantin Ha metler bu meseleyi düşünmüş fakat 
rlclyeal nezdinde tlfahen ve tahriren 

1 proteato etmı,. zarar ziyan lıtemek bir karar verememişlerdi. B. Da-
11\ '.:_",~kını muhafaza ettıııını blldlr- ladye, bugün meseleyi halletmiştir. 
gır. Yeni hükümetin kazandığı itimat 

~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!i!~ı reyi kendisini piyasada hissettirmiş 

ALMANYA: 

Artık safdil köyllileri dükkana a
lıp beş kuruşluk şeyi kırk beşe sat
mak sistemine uğurlarola! 
Artık ihtiyar ninelerimize yiiz ku

ruşluk kumaşı iki yüz elliye sürmek 
açıkgözlülüğüne elveda! 

Ve nihayet arhk ticaret adı altın
da halkı soymak teşebbüslerine top
yekun paydos! 

Celal Bayar hüki'imeti, bu karari· 
le halka yaptığı büyük hizmetten baş 
ka biz de maalesef bir ayıp sayılmı
yan müşteriyi aldatmak itiyadını da 
kökiinden sökerek esnaf ahlakını da 
düzeltiyor. 

Diğer taraftan Fransız - İspan
yol hududundaki Perpinyan'dan ve
rilen bir habere göre, asi kuvvetleri 
Andorranes elektrik fabrikalarının 

faaliyetlerini tatil etmişlerdir. Bu 
yüzden Barselona ve diğer Katalon
ya şehirleri elektriksiz kalmak tehli
kesine maruzdur. 

imzalı bir telgraf çekerek Cümhuri- ------

ve piyasada büyük bir salah görülmüş 
ve frank yükselmiştir. Bugün bir ln
giliz lirası mukabilinde ancak 158 
frank alınabiliyordu. 

Artık kırk paralık bir mal almak 
için biitiln çarşıyı baştan aşağıya ge:ı; 
miye lüzum kalmayacak ve iyi mal 
satan bir mağaz.a tanırsanız, onun fi. 
tının ne aşağı, ne yukarı, ancak kıt 
kanaat bir karla konmuş olduğuna 

inanmanız icap edecektir. Zira eğer 
fazla koyarsa, rekabet fikrile komşu 
lannı daha eksik fiyat koyacağından 
elindeki malı satmamak tehlike -
sine maruz kalacak, fazla koyduğu 

fiyatlan da pazarlıkla kırmıya ka -
nun mani olduğuna göre tabii fiyat
ları kendine idare edecek hadde indi
rffektir. 

Buna mukabil, cümhuriyetçilerin 
bir tebliğine göre, Cümhuriyet kuv
vetleri, Balaguer mıntakasında Val
sogona kasabasının sokaklarında ge
çen şiddetli bir muharebeden sonra 
kasabanın yarısını zaptetmeye mu • 
vaffak olmuşlardır. Cümhuriyet tay
yareleri dün Morella mıntakasında 

şiddetli hücumlar yapmış ve Rio Seg
re sahilindeki asi kıtalarını mitral -
yöz ateşi altına almıştır. 

il \;)IL.1&.;;.1 t:: 

iptidai Madde Tevzü 

için Bir Komisyon 
Londra, 14 (A.A.) - Amele fırka 

sandan Lord Morley, dün Lordlar ka 
marasında Milletler Cemfyeti azasın 
dan olmayan memleketlerin kabul e
dileceği hususi bir iktısat komitesi 
teşkili teklifind~ bulunmuştur. 
· Haliha21rda beynelmilel vaziyette 

mevcut olan gerginliği tamamile ik
tısadi esbaba atfeden Lord, makul 
bir ~are bulunması lüzumunda ıs
rar etmiş ve iptidai maddelerin gay
ri adilane tevziinin diktatörlüklerin 
mergubiyet kazanmasının başlıca se
bebi olduğunu, diktatörlüklerin ken
di milletlerine iptidai maddeleri fa
kir milletlere taksim etmek istemi • 
yen demokrasilerin bu fena hareket-

leri yüzünden fakre duçar oldukları
nı iknaa muvaffak olduklarını söy -
!emiştir. 

Hükümet namına cevap veren 

Plimut, bu kabil icraatta bulunma
nın yalnız İngilterenin elinde olma
dığını söylemiş, ve iptidai maddeler 
meselesinin aynca değil belki beynel 
milel ticaretin kalkınmasının mani • 
!erinden biri olarak müzakere edil

mesi tazım geleceğini ilave etmiştir. * 'Condra, 14 (A.A.) - Başvekil 
Chamberlain paskalyayı İskoçyada 
geçirecek ve orada bir hafta kadar 
Lord London Derriye misafir ola -
caktır. 

Sinema Amelesinin Grevi 
Londra, 14 (Hususi) - Bugün 100 

sinemanın amelesi grev yapmış ve 
sinemalar kapanmıştır. Sinemalar, 
müşterilerin parasını derhal iade et
mi~lerdir. 

ünümüzdeki günlerde 150 sine
manın operatörleri de grev yapacak· 
lar ve bunlar da kapanacaktır. 

KISA HABERLER 
* Fransa Reisicümhuru, İngiltere Kra

lının ıdyaretlni iade için tesrlnlerde Lon 
draya gidecektir. 

yet kuvvetlerinin giriştikleri kurtu
luş mücadelerine karşı duydukları 

büyük ve candan bağlılığı bildirmiş
lerdir. 

7 nci yıldönümü münasebetile cüm 
huriyetçi hükiırnet makamlarına bu 
mealde dünyanın her tarafından da
ha bir çok telgraflar gelmiş bulun -
maktadır. 

* Londra, 14 (A.A.) - İngiltere hü-
kumeti, bir emirname neşrederek 

Franco'nun Londradaki umumi ajanı 
Dük Dalbe'ye Londra hükumeti nez
dindeki sefir ve ecnebi devlet mü -
messilleıinln müstefit oldukları bü
tün imtiyazları vermiştir. 

J-\MCl\11\A: 

Deniz lnıaatı için 
Tahsisat Artırıldı 

Vaşington, 14 (A.A.) - Deniz ba
kanlığı, halen senato deniz komisyo
nunda tetkik edilmekte olan deniz 
programı tahsisatını tadil ederek 
meclis tarafından kabul edilmiş olan 
121 milyonu 250 milyona çıkarmış
tır. Bunun sebebi, 60 milyona çı

kan zırhlılar eb'adının değişmesi, 21 
milyona mal olan iki tayyare ge
misi tonilatosunun artması ve 50 ila 
70 milyonluk muavin gemiler inşa
sıdır. 

Deni bakanlığı yeni icatlann tec
rübesine tahsis edilen 15 milyonun 
azaltılmasını istemektedir. 

B. Ruzveltin nutku 
Nevyork, 14 <Hususi) - Ameri

ka cümhurreisi Mister Roozevevlt, 
Amerika Birliği günü münasebetile 
söylediği bir nutukta 21 Amerika 
milleti arasında ihtilaflar çıkıp sul
hün tehdide uğramasına imkan veril 
miyeceğini ve Amerikanın hariçten 
herhangi bir taarruza uğramasına 
müsaade edilmiyeceğini söylemiş ve 
Amerikanın biribirile dövüşen dok· 
terinlerden uzak kalmasını bahtiyar 
lık eseri saymıştır. 

B.Hitler,Romada 
Papayı Ziyaret 
Etmiyecekrniş ! 

Berlin, 14 (A.A.) - Papanın Ber
lindeki vekili Mösyö Orsenigo, ec -
nebi memleketlerde intişar eden ve 
Papanın B. Hitleri Romaya yapaca -
ğı seyahatten bilistifade Vatikanda 
kendisini ziyaret etmeye davet etmiş 
olduğunu iddia eyleyen haberi tek
zip etmektedir • 

Resmi membalardan Mösyö Orse
.nigo'nun dün B. Fon Ribbentrop ile 
va~mıs oldu/!u Pnriisme hakkında en 
ufak: malumat ve izahat verilmemek: 
tedir. 

Almanyada oturup ta mJlliyeti 
bj?lli olmayanlar hakkında neşrolu
nan yeni bir kanunda bunlar ırkla
rının tesbiti için kan muayenesine ta 
bi tutulacaklardır. Muayene netice -
sine göre haklarında mevcut hüküm
ler tatbik edilecektir. 

Mart nihayetinde birkaç aydanbe
ri Ajmanyada neşriyatta bulunmak -
ta olan gizli bir radyo istasyonu mey 
dana çıkanlmıştır. Bunun üzerine 
kırk kişi kadar tevkif edilmiştir. 

B. Şuınig euleniyor 
Viyana, 14 (Hususi) - İyi haber 

alan mahfillerde söylendiğine göre, 
eski Avusturya Başvekili, B. Şuşnig, 
Belveder villasından ayrılmıştır. Fa
kat, kendisi henüz Viyanadadır. 

B. Şuşniğin polis nezareti altında, 
ve bir Alman şehrinde ikametine 
müsaade olunmasını istemiyeceği zan 

nediliyor. Mevkuf bulunan diğer ba
zı Avusturya ricali hakkında da ay
ni rejimin tatbik olunacağı söylen -
mektedir. 

B. Şuşniğin Kontes Fugger ile ev
leneceğine dair çıkan haberler he -
nüz mevsimsiz sayılmamakla bera -
her, bir Alman şehrinde ikamete git 
mezden evvel evlenmesi ihtimali var
dır. 

Motör ve tayyare fabrikalarının 
birçoklarında faaliyet başlamış bulu
nuyor, çalışmıyanlarla da müzakere
ler devam ediyor. 

TUNUS: 

Kargaşalık 
Çık~ran 30 Kişi 
Tevkif Edildi 

Tunus, 14 (A.A.) - Tunusta tam 
bir sükun hüküm sürmektedir. 
Sus'un Araplarla meskiın kısmında 
normal faaliyet başlamı§tır. İttihaz 

edilmiş olan istişı;ıaJ eD'lnlyet tedbir
leri yavaş yavaş kaldırılmaktadır. 
Askeri makamlar örfi idarenin ili -
nındanberi isyana teşvik töhmeti ile 
otuz kadar memnu silahlar taşımak 
töhmetile de kırk şahsın tevkif edil
diğini ve hala mevkuf bulunduğunu 
bildirmektedir. 

Bu münasebetle size bir Avrupa 
lının bizdeki pazarlık sistemi haklan 
da söylediii fantazist bir fikri yaza· 
cağım: 

Bir mcktebimizde felsefe okutan 
bu A\•rupah, pazarlık usuliinün her 
iki tarafı ela memnwa ettiiiai. fİİakÜ 
iki taraf ta istediği fiyatla alı~t 
ettiğine kani olarak ruhi bir huzur 
duyduğunu söylüyormuş. Boş söz! 
Çünkü aldığı malın hakiki bedelini 
öğrenince yüzde nekadar aldandığını 
gören insanın aklı başına gelir. Nite· 
kim: 

Bundan iki sene ev\'el bir arka
daşımın sırtında İstanbulun büyük 
yağmurluk ve su geçmez pardesü sa
tan bir mafazasından alınmış bir 

pardesü gördüm. Fiyatını sordum. 14 
lira dedi. Ben de ona benzer bir şey 
almak istiyordum. Ayni mağazaya git 
tim. malı çıkarttım ve 12 liraya al

dım. fki lira u~uz aldım diye de se· 
vindim. Ertesi giln pardcsüyü sırtım
da gören bir arkadaşım da ayni yer
den, ayni malı 10 liraya alınca bu se-

Vaşington, 14 (A.A.) - Hariciye 

nezareti halihaz;ırda Fransız Fasında 

bulunan Amerikan tebaasının harici 

memleket haklarının terkedilmesi 

meselesini tetkik etmektedir. 

Diplomatik mahfiller Amerikanın, 
Fas adliyesinin hakimiyeti altındaki 
Amerikalılara adilane bir şekilde ha 
reket edecek bir hale geldiğine ka
naat getirdiği andan itibaren husu
si haklarından vazgeçmeye hazır bu
lunduğunu beyan etmektedirler\ 

Çimento Sanayii 
için Mühim 

Kararlar Ahnıyor 

Baıvekilin Riyasetinde 
Bir Toplantı Yapddı 

fer içerledim. Eğer göriip söyli)•ehil _ 
seydm pardesiiyü 14 liraya almış olan 

biisbütün kızacaktı. Çi.inkü 10 lirava 
satılabilen bir malı 14 liraya satm~k 
müşterinin dört lirasını çalmaktır. 

Anupada bulunanlar bilirler. Bil
hassa Paris gibi alışverişi maal f 
biraz laiibali olan şehirlerde bi ese 
1 k • t d 'ğ' • r şey a ma ıs e ı ınız zaman otelciler al-
danmamanız için daima bü "k . yu mağa 
zalar denılen maktu fiyatlı .. 

1 
muazzam 

muessese ere 1ritmenizi tav . d . sıye e er-
ler. Zıra oralardaki fi ... ·atler d . 
1• f' .J aıma ma 
ıyet ıyatının pek az üstünd b' k" 

1 . . . e ır ar 
a tespıt edılmıştir. 

MACARIST ANDA NAZiLER: 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden) -
Bugün İktısat Vekaleti toplantı salo
nunda Başvekil B. Celal Bayann riya 
stinde bir içtima oldu. Toplantıda, 

Zaten , dünyada bilhassa f b "k · a rı a 

• Türkiyeci mevcut çimento fabrikaları 
mümessillerile, İktısat Vekaleti sana
yi umum müdürü, Etibank, maden tet 
kik ve arama müesseselerinin alaka
dar erkim hazır bulundular. Toplan
tıda çimento sanayiimizin bugünkü 
milli ihtiyaca göre inkişafı çareleri 
üzerinde görüşüldüğü anlaşılıyor. 

Toplantı sonunda, İktısat Vekile
ti tarafından içtimada hazır bulunan
lara bir çay ziyafeti verildi. Tafsilat 
almak için bu sırada müracaat eden 
gazetecileri, Başvekil B. Celal Bayar, 
grup halinde kabul etti ve gülerek: 

"- Bir buçuk saat bir odaya ka
panıp görüştüler. En keyifli zamanla 
nnda da bizi çağırıp çay ikram etti
ler.,, diye yazarsınız.,, dedi. 

mamulatı şimdi artık radikal bir usul 
le satılmaktadır. 

Büyiik sanayi memleketlerinde 
mal fabrikadan «'ıkarken pe k d 
f
. .. . ra en e 
ıyatı uzerıne vazıhvor \'e h k' • • er ım 
he~ nerede olursa olsun artık o malı 
o fıyattan ne aşağı ne yukarı satıyor. 

Bugün hiikumetimizin tatbikine 

azmettiği maktu fiyat işte şu anlattı 
iımız tarzda halkın sovulmam •. • ası ıçın 
bulunan en medeni çaredir. 

Bu yazımı bitirirken nrtad d 1 a o a • 
şan yanlış bir telakkiyi tashı'h t k . eme 
ısterim: 

Maktu fiyatı, ha7.ıları ekm k 
t ld • "b' e ve et-e o ugu gı ı mallara narh k 

ki. d t f . . oymak 
şe ın e e sır cdıvorlar B 

• · u. tama • 
men yanlıştır. Herkes malı' • 
. . . na ıstediği 

* Lehistan h~kômeti, Vilno vllAyetln 
de büyük nafıa işlerine girişmek için 
mühim tahsisat koymuştur. b * Tiran ne Belgrad arasında hava se
ferleri başlıyacaktır. * Romadan bildirllditfne göre bir İ
talyan askeri tanaresi düşmüş, üç kili 
lUmfiştür. 

Macar hükömeti, nazi tahrikitım önlemek için son günlerde çok şid
detli tedbirler aldı, yibleree kiti tevkif edildi. Bu resimde, Macar nazi
lerinln reisini bir toplantıda cörflyorm. 

Anlaşılan şey, Başvekil B. Celil Ba 
yarın memleket çimentoculuğuna ha 
yırlı bir iz göstermekte bulunduğu
dur. 

fıyatı kendısı koyacaktır Lak, 
· a ın bu ı· 

yatı bir kere koyduktan 56 
1 

ks'ji nra ondan 
e ı ne veya fazlasına rnal t 
~- sa arnıva-caaur. · 
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Onyıl Evvel işlenen Bir 
Cinayetin Katili tutuldu 

Katil Muhakeme Edilmek Üzere 
Yakında Borsaya Gönderilecek 

Zabıta, dün, on sene evvel bir ci
nayet işliyerek kaçmış olan bir ka
tili yakalamış ve adliyeye teslim et
miştir. Katil Kavalanın Kaynak ma
hallesinden Ahmet oğlu .Mehmet is
minde biridir. Mehmet, 1928 senesin
de Bursanın İnegöl kazasının Yeni· 
ce köyünde Hasan kahyanın çiftli -
ğinde çalışan Hasan isminde bir renç 
peri av tüfeği ile öldürmüş ve kaç
mıştı. Mehmet 1936 senesinde Uzun
köprüde yakalanmış ve Bursaya gö
türülmekte iken Yalovanın Sulacık 

MüDDEİUMUMİLİKTE: 

Sahte Nüfus 
Tezkeresi 
Çıkartmış~ar 
Beyoğlunda oturan 331 doğumlu 

Emilyos isminde bir terzi, geçen sene 
askere gitmesi lazım gelirken, va
kit geçirmek istemiş ve Süreyya is
minde birine 250 lira vermek suretile 

köyünde bir kolayını bularak jan
darmalann elinden kaçmıştır. Niha
yet, Mchmedin Mecidiye.köyünde 
Karanfilci Hüseyinin yanında çalıştı 
ğını haber alan emniyet ikinci şube 
memurları, dün, kendisini yakalıya-

rak adliyeye teslim etmiştir. Birinci 
sulh ceza mahkemesinde sorguya çe
kilen Mehmet, zabıtada itiraf etmiş 
olduğu suçunu inkar etmiştir. Meh
met tevkif edilerek ceza evine sev -
kedilmiştir. Yakında Bursaya gönde
rilecektir. 

AGIRCEZADA: 

Kıskançlıkla 

Karısını Vuran 
Delikanlı 
Geçen sene, Çadırcılardn kıskanç

lık yüzünden karısı Melahati öldüren 
Reşadın muhakemesine dün ağır ce
zada devam edilmiştir. 

Dün dinlenen şahitlerden Hayriye 
314 doğumlu olduğunu gösteren ye- ismindeki kadın: "Reşat hastanede 
ni bir nüfus tezkeresi temin etmiş- iken, bir gün, Melahat, 16 gündenbe
tir. Hadiseden haberdar olan zabıta 
her ikisini ve bu işle alakası olduğu 

rl bir adam ile metres hayatı yaşı -
yorum; Reşat ölse de büsbütün kur-

zannedilen kahveci Osmanı yakalı - tulsam, demişti." Yolunda ifadede 
yarak müddeiumumiliğe vermiştir. bulundu. 
Maznunlar Sultanahmet sulh ceza Dinlenen diğer şahit, yine Hayri-
mahkemesine sevkedilmişlerdir. Ter-

ye isminde bir kadın, birinci Hay-
zi Emilvos suçunu itiraf etmiş ve . . . . 
S üre • 250 l' d... . .. l rıyenın verdığı ifadeye benzer söz -yyaya ıra ver ıgını soy e- .. . 
miştı'r s·· . "B bö 1 b' ler soyledı. Muhakeme duruşma için . ureyya ıse: en y e ır 

şey yapmadım. Nüfus kağıdını kah: başka bir güne bırakıldı. 
veci Osman çıkarttı. Fakat, isim yan 
Iış olduğu için geri verdim. 250 lira 
da almadım. Emilyos bana' bir .kat. 

elbise yaptıracak ve ayda beşer li
rli vermek suretile yalnız 20 lira ö
deyecekti.,, demiştir. Osman da hiç-
bir alakası olmadığını söylemiştir. 

Emilyos ile Süreyya tevkif edil -
miş, kahveci Osman serbest bırakıl
mıştır. 

HIRSIZLIK: 

Altı Ay Hapse 

Mahkum Oldu 
Sabıkalı Ragıp utman idaresinin 

rnaçuryalarından birine girerek altı 
kat elbise çalmıştı. Dün, ~agıbın mu 

hakemesi yapılmış ve 6 ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

Kurıun Hırsızları 
Sabıkalı kurşun hırsızlarından Ri

zeli Mustafa, Cerrahpaşada bir med

reseden kurşun çalıp kaçarken ya
kalanmıştır. Dün Mustafanın muhake 

mesi yapılmış ve üç ay 15 gün hap

se mahkum edilmiştir. 

Bir Memur 
Odacıyı 
Öldürdü 
Erzurum, (TAN) Hasankale inhi

sarlar satış memuru 22 yaşında 
Trabzonlu Salih Okyar, odacı İbra
himi öldürmüştür. Salih tc omuzun
dan birkaç bıçak darbesi almıştır. 

Bu arada, bıçağı elinde tutarken 
düştüğü sırada, bıçak sol memesinin 
altına saplanmış ve ağır surette ya
ralanmıştır. Buraya getirilip hasta
neye yatırılan Salih Okyar, odacının 
boş sandıklardan yetmiş tanesini ve 
haberi olmadan da kasadan 150 lira 
çaldığını, bunu kendisine itiraf et
tiğini ve ödiyeccğini söylediğini, 

sonra hasılatı bankaya yatırmak sı-

rası gelince "mesul sensin,, diyerek 
işten sıyrılmak istediğini iddia ey
lemektedir. Bu cevap üzerine Salih, 
İbrahime bir tokat attığını, İbrahi-

min bilmukabele bıçaf.11nı çekip ken 
disini yaralamak istediğini ve nefsi
ni korumak için tabanca ile onu öl
dürmiye mecbur kaldığını beyan et
mektedir. 

I 
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Turhalda Sel Felaketi 
- ....... 

" 

Son günler içinde Amasya müh.im bir sel felaketine uğradı. Geniş bir saha 

sular altında kaldı. Civardaki dağlara yağan karların erlmiye başlaması ü
zerine, Yeşilırmak taştı ve hayli tahribat yaptı. Bu arada Turhal vadisi de 

su baskınına uğradı. Bütün mahsul harap oldu. Yukarıki resimde, Tur-
hahn sula r altındaki manzarasını görüyoruz 

TAN 

Altın Memleketinden 
Gelen Hintli Gazeteci 

Neler Anlatıyor? 
Yazan : Ömer Rıza Doğrul 

D ünyanın en zengin altın mem 
lcketinden İstanbulu ziya

rete gelen gazeteci arkadaşımız B. 
İsmail Muhammet Veliyullah, nu
rani yüzlü, dindar, mütevazı ve 
münevver bir adam hissini veri
yor. Dünyanın en zengin memle
ketinden gelen bu •meslektaş1mız 
Cenubi Afrikada yerleşen Hintli 
ve Cavalı dindaşlarımızın orada 
teşkil ettikleri cemaate mensup

'tur. Ben bu cemaate mensup bir 
heyetle ta 1913 senesinde görüş-

mek imkfı.nını elde etmiştim. İri 
yarı ve vakU[ adamlardan müte
şekkil olan bu heyet azası Balkan 
harbinden mağlup çıkan Türkiye
ye, karınca karannca bir yardım
da bulunmak için 1stanbula gel
miş ve getirdiği yardımı Hilaliah
mere vermişti. 

Aradan yinnl beş sene geçti ve 
dünya bu bir asnn dörtte birini 
teşkil eden müddet esnasında bü
yük buhranlar büyük değişiklik
ler geçirdi. Fakat Cenubi Afrika
run İslflm cemaatine mensup mes
lektaşımızdan vüzuh ile anladığı
ma göre, bütün bu buhranlann ve 
değişikliklerin değiştirmediği bir
şey varsa, o da bu cemaatin Türk
!eı:e karşı alaka ve muhabbetidir. 

Bir sürü düşman propaganda 
kaynaklan bu alaka ve muhabbeti 
kırmak için uğraşıp durduğu hal
de muvaffak olamamış, cemaat 
içindeki münevverler, . uzun bir 
müddet yabancı kaynakların leh
te ve aleyhte yazdığı yaz1lan oku
yarak ve karşılaştırarak vaziyeti 
mizi takibe devam etmişler, ve en 
nihayet Cenubi Afrikalı meslekta
şımız bu sene Hicaza giderek haç 
farizasını eda fırsatından istifade 
etmiş, Arabistandan Mısıra uğrı

yarak memleketimize gelmiştir. 
Maksadı bizi doğrudan doğru

ya görmek ve yurttaşlarına gör-
,, .. ,~-· ·-·-··· ,.. , J'-

cı kaynaklann hangi maksada hiz-
met ettiği, ne gibi gayeler istihdaf 
ettiği belli olmıyan ve biribirini 
tutmıyan neşriyatının tesirinden 
korumaktır. 

Meslektaşımız Day İsmail ile 
Sirkecinin ortasında tam manasi
le modern, sakin ve ferah bir yurt 
teşkil eden Özipek Palasta görüş
tük. 

kalarını, ve bunlara benzer bütün 
müesseselerini kendi elleriyle 
kurmuş, milli müdafnalannı sağ
lamlamış, komşu devletlerle anlaş 
mış, sulh ve terakki amili olmuş, 
köhne ve muzır kayıtlann tesirin 
den kurtulmuş; aydınlığa ve hürri 
yete kavuşmuş görüyor, bütün İs
lam aleminin onları, hem de çok 
geçmeden örnek tanıyacağına ve 
Atatürkün izinden yürüyeceğine 
inanıyorum. Bütün bunlan kendi 
müşahedeme istinat ederek söyle
me~ bana pek büyük bir zevk ve
riyor. İşaret etmek istediğim bir 
nokta da şudur: Türkiyenin gıp
taya değer din ve itikat hürriyeti 
içinde yaşadığını görüyorum. Bu 
tam mfınas1yle medeni ve tam ma
nasiyle hür, miistakil ve faal mem 
lekete en biiyük muvaffakıyetleri 
temenni ediyorum. Dediğim bütün 
şark dünyası, Türki)'eyi bir niimu 
ne sayacak ve onun yolunda yürü 
yecektir. Gördüklerimi seve seve 
anlatacağım ve anlattıklarımın 

çok iyi tesir bırakacağına emin 
bul un uyorum .,, 
G azeteci arkadaşımız bize bi

raz da seyahat esnasında 

gördüklerini anlattı: 
- Suudi Arabistanda emniyet hu 

kimdir. Mekke ile Medine arasın
da olduğu gibi memleketin her ta
rafında tam m5.nasıyle sükunet ve 
emniyet vardır. Memlekette um
ran hareketi de var. Cidde ve 
Mekkede Avrupa şehirlerindeki o
teller derecesinde temiz, rahat ve 
mükemmel oteller yapılmıştır. Su 
sıkıntısını izale için tesirli tedbir
ler alınmıştır. En modern müna
kale vasıtalarından rahat rahat is 
tifade ediliyor. 

Muhterem misafirimiz Ankara
yı da gördükten sonra Juhansbur
ga dönecektir. Juhansburg, bu-
gün bütün Afrikanın ikinci bilyük - "-- ' --- -- _.. . ,. 

Muhatabımıza sorduk: 
- Memleketinizde Avrupalılar

la yerliler ve sizin gibi hariçten 
gelip yerleşenler ayni muameleyi 
görüyorlar mı? 

Cevap verdi: 
- Avrupalılardan başkası inti

hap hakkını haiz değildir! .. 
Daha fazla birşey sormak iste

medim. Misafirimizden de bu me
sele üzerinde daha fazla tafsilat 
almıya lüzum görmedim.. Çünkü 
intihap hakkından mahrum olma-
nın ne demek olduğunu anlamak 
güç değildir. 

Misafirimizin aramızda geçire
ceği günlerden hoşnut olmasını 
diliyerek kendisinden aynldım. 

Turing Kblübe cevap 

BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

halleddilmiş şekli 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 .C E VI t Z j iÇi 1 B 
2 GIAILIAITıAl•IAlLJ r t 
3 llBlllKl•~IAILll• 
d RIAIFIElTl•Z:•lTIU 
5 ET•ı•ıTIAIMl•T!OfY 
6 SiAIMIAIN ·ıÇIAIP IA 
7 olnlA• ıl c: ı IRIAIN 
8 NIAIKI ı iŞ. BIAITI 1 
9 NIAlsl•-KIATC AIK 
ıo C AIM Is t NlftlN 

BUOUNKU BUUIACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l n I• 
' 1 1 
3 1 1 
4 1 1 1 
5 ., 1 1 
6 1 •ı 
7 1 1 --
8 

ıo 1 1 
SOLDAN SAGA: 

1 - Damdn bulunur - Zar sayısı 
2 - Garbi Anndoluda bir kasaba - Sayı 
3 - Eski askeri riltbe - Şarkılı piyes 
4 - LOtuf - Sorgu edatı 
5 - Namlının içinde - Törpü 
6 - Bir deniz ismi - Bir kuş 
7 - Bir kuş 
8 - Bir tızn - Elbisenin alt kısmı - Ra

bıta. 

9 - Para kirası - Gerek 
10 - Yapmak - Feryat 

YUKARIDAN AŞAGIVA: 
1 - Söz - Aydın taraflarında bir tip 
2 - Ruhsat - Yanlı§ 
3 - Haber - Ednt 
4 - Çabuk nldamın - Sarhoş yemeği 
5 - Memenin yansı - Çoluk c;oculr 
6 - Hayvan yer - Hayatın sonu 
7 - SilCıh - Ateşe veren 
8 - Esns - Kazanın sonu 
9 - Komşu bir memleket - Tüy 

10 - Cafa - Bozulma 
~-----

itizar 
Dünkü nüshasmızda, asliye birin 

ci ceza mahkemesi reisi Sadettin Gü
re'nin cenaze merasimine ait hava
disimizin nutuk kısmında maalesef 
bir tashih hatası olmuştur lfadenin 

• .. , .. ·.r:•-.--.n1"<",._ ~·:""r.~ ' ...._. 
cümlenin içinaekı: v naınıerıe na-
sıl çarpıştığın,. ibaresi yanlışlıkla "O 
hainlerle nasıl çalıştığın,. olarak çık
mıştır. Tashih eder ve özür dileriz. 

KIZILCAHAMAMDA : 

Kar Yağıyor 
Kızılcahamam, l ı'A.N) - Kış ve 

kar şiddetle devam ediyor. Gerede 
ve Çerkeş yolları henüz açılamamış
tır. Ankara - Kızılcahamam müna
kalfı.tı çok zorlukla 'temin edilmekte 
dir. 

Köylerde karın irtifaı hala 1-1,5 
metredir. Bu hal, ilkbahar ekimini 
geciktirmektedir. Köylünün elinde 
un ve saman kalmadığı için, hayvan 
ların açlıktan ölmesinden endişe e
diliyor. 

Geçenlerde toplanan Türkiye Tu- l ekelihumma Çıktı 
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lstanhul Radyosu 
Öljle ne,rlyııtı: 

Saat 12,30 Pll'ıkla tOrk muslkiııl, 12,50 
vndls, 13,05 Pll'ıkln türk .ınusiklsi, 

Muhtclif plfık neşriyatı, 14,00 Son 

Ak,am nelJrlyatı: 

17,00 fnkiUıp tarihi deni· Ünivcr 
naklen, Recep Peker, 18.30 Pl~kla danf" 
siklsi, 18,45 Alınan art.l'lUerinden · 
Kuv:ırteil tnrafındnn Betovcnin E -
op. 59/11 19,15 Konfcrnn.o;: Ali Karni 
(Çocuk terbiyesi), 19,55 Borsa ha 
20,00 Muzaffer İlkar ve arkadrışları 
dan Türk musikisi ve hnlk şarkıları, 
Havn raporu, 20,48 Ömer Rızn tara 
nrapca söylev, 21,00 Nihal ve arka 
tarafından türk muıılkisl ve halk şar 
(Saat ayarı), 21,45 Orkestra: 1 -
Kovboy llbe, 2 - Stravs: Gros viyen 
3 - Suppe: Bokaçyo fantezi, 4 - Darnl= 
pupe dö wrsölcn, 22.15 Ajans haber 
22,30 Pltıkla sololar, Opera ve operet 
çalan, 22,50 Son haberler ve ertesi 
programı, 23 SON. 

Ankara Radyosu: 
Öijle Netrlyatı 

Saat 12,30 Karışık plAk neşriyatı, 
Pltık: Türk musikisi ve halk şarkıları. 
DahiU ve harici haberler, 17,30 Halk 
den naklen inkıltip dersi, (Yusuf 
Tengirşenk). 

Akşam netrlyatı: 

Saat 18,30 Muhtelif plak neşriyatı, ı 
İngilizce ders, (Azime İpek), 19,15 
musikisi ve )lnlk şal'kılnrı, (Hikmet Rıd 
arkadnıılan), 20,00 Snnt ayarı ve 
neşriyat, 20, 15 Türk musikisi ve halk 
kılnrı, (Leman ve arkndaşları), 20,45 
snfon snlo (Nihat Esengln), 21,00 Koni 
(Parnzitolo~ Nevuıt), 21,15 Pltıkla danl 
slklsi, 22,00Ajans haberleri, 22,15 Y 
program. 

SENiı'ONiı ... ER: 
21,10 Prağ: Çek filarmonisi Dvar9r 

ın eserlerinden Solo, koro, ork..utı.: 
org). 

HAFİF KONSERLER: 

7.10 Bcrlln kısa dalgası: Konser 
(18.15: Devamı). ı 1.45 Berlin kısa 
gası: Orkestra konseri. 13 Bertin 
dalgası: Hafif musiki (14.15: De 
13. l O Dükrcş: Orkestra tarafından 
men musikisi. (14.30: Keza). 17.45 
lln kısn dalgası: Konser saati. 18 ,......,...,,...,,. 
Dini musikisi. 18.05 Bükreş: KostJ 
din orkmrnsı. 18.10 Viyana: Hafif 
saati konseri. 19.15 Bilkreş: Ork 
konseri. t 9 Bratlslnvn: Yaylı sazlar 
kestrası, koro, 20.ıo Viyana: Bando 
zika, ~0.30 ,P~~; Radyo or~!ı;trası, 
Viyana: BUyUk orkestra konserı CW 

l3erlfn kısa dalgası: Brrynk orkestra· 
s~rl. 23.20 Prag: Plflk konseri. 23.80 
reş: Neşeli pUlk musikisi. 23.30 V 
Gece musikisi. 23.30 Brailslava: 
hııfif musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER: 

20.35 Bükreş: Opera verilecek 
sin nakli. 22 Peşte: Opera orkestraaı t1t 
raf1'1dan konser. 

ODA MUSİKiSİ: 
9.30 Berlin kısa dnlgnsı: Oda mud 

si (Beı?thoven). 15.15 Bcrlin kısa daJ# 
sı: Oda musikisi. 1710 Pı'ag: Mo 
eserlerinden Kuartet konseri. 18.15 ,,_ 
lin kısa dalgası: Oda konseri (~ 
20.15 B!lkreş: Oda triyosu. 

RESİTALLER: 
16.45 Bcrlin kısa dalgası: 

kılan. 

Moskovadaki Türkçe 
Radyo Konseri 

Kendisi İndian Views adlı haf
talık gazetenin muharriridir. Bu 
gazete Cenubi Afrikadaki İslam 
cemaatinin düşüncelerine ve istek 
lerine tercüman oluyor. Bu cema
at 50,000 kadar Hintli tüccar ve 
50,000 kadar Cavalı işçiden müte
şekkildir. Hintli Müslümanlar hep 
ticaretle meşgul oldukları için re
fah içindedirler. Hatta içlerinde 
çok zengin adamlar vardır. Bun
ların en zengin olan Yusuf Gardi
den bahseden mesleştaşımız şu fık 
rayı da anlattı: 

- Bugün Cenubi Afrika tacir
lerinin en zenginleri arasında olan 
Bay Yusuf, yıllarca önce ticaret 
hayatma atıldığı zaman Avrupalı 
bir tacire gidip mal almak istemiş 
ve bu A vrupahdan yardım dile
mişti. Avrupalı tacir düşünmüş, 

ring ve Otomobil klübü kongresi mü Erzurum, (TAN) - Burada bir 
nasebetile, Iktisat Vekaletine çekilen Iekelihumma vakası görülmüş, sira- ma günü Istanbul saatile 18,30 
teşekkür telgrafına, Vekil namına yete mani tedbirler ittihaz olun - Moskova Büyük Devlet Tiya 
teftiş heyeti reisi Hüsnii Yaman ce- muştur. Umumi yerlerin temizliği radyo vasıtasile (Dalga tulü lT 
vap vermiş, klübe muvaffakiyet!er daimi bir kontrol altında bulundu - meşhur Rus ve Azeri sanatklr 
dilemiştir. rulacaktır. iştirakile muazzam bir Türk m 

==~===============~~=~~~=~~~---=~ ~~~eri~F~~ehli~ 
••••••~ Bu konser, halk tüı1cüleri, 

düşünmüş ve: 
- Al, demiş, sana satılacak 

mal! 
Ve bir avuç zıpzıp vermiş .• 
Hintli adam, bu muameleden 

hiddetlenmiş, fakat belli etmiye
rck çalışmış ve nihayet bugün 
memleketin en büyük tacirleri a-

• rasına giren bu adamın bir aylık 
kazancı 10,000 İngiliz lirasını ge-

• 1 , çıyor. 

Meslektaşımıza Türkiye hakkın 

"'---- T O R K SINEMASINDA 

IL::~r~~~:zl•ruun z A R ·A H L E A N D E R 1 
Aş~nf:~~inin LA HABANERA•~ 

,. Bu akşam SAKARYA sinemasında • 
GRACE MOORE'un CARY GRANT ile beraber çevirdiği 

En lüks ... En şen ... ve en fazla musikili ve Fransızca sözlü 

YALNIZ SENiN iÇİ N. 
da okuduklarını, işittiklerini bir filminin ilk büyük iraesidir. Bu film, bütün dünya konservatuvar-

' tarafa bırakarak bizi nasıl gördü- larına mensup en büyük musiki san'atkarlarının iştirakile New-York 
ğünü sorduk. Cevap verdi: ta yapılan büyük festivalde çevrilmiştir. GRACE MOORE "TOSCA", 

- Bugünkü Türkiyenin Osman "SCHUBERT'in SERENADI., "MARTA,, ve "LA HABANERA,, şar-

lı devletine hiç benzemediğini gör- kılarım muhrik ve tatlı sesi ile taganni edecektir. 
• melde memnunum. Çünkü Osman İlaveten: EKLER JURNOL ve "İLKBAHAR GÜZELLİGİ" çok 

lı devletinin ne kadar aciz içinde gu"zel bir silly senfoni. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341 

ve folklor bakımından çok en 
olacaktır. 

Valinin 
Dayım merhum Necati'nin 

münasebetile gerek cenaze m 
mine iştirak etmek zahmetinde 
lunan, gerek telgraf, mektup ft 
fonla beni ve ailemiz efradını 

l 
etmek lutfunu esirgemiyen m 
rem zevata aleni teşekkür} 

muhterem gazeteniz vasıtasile 
ğmı rica ederim. 

Istanbul vavlisi ve belediye 
M. USTUNDAG 

TEŞEKKÜR 
Zevcimin ve pederimiz Budo 

de Bay Hilmi'nin vefatı do 
cenazesinde llıtfen bulunan say., 

yüzdüğünü, mukadderatına sahip ••••••••-••••••••••••••••••••... ğer ehibt-"'. ve akrabalarımıza 
olmaktan nasıl çıktığını, çok iyi bi 

~-••••-••••••••••••••••••••--.. yegan teşekküre teessürümüs liyorum. Bugün Atatürkün yük- ~ ,.. "llduğundan bu suretle teşekk 

sek dehası sayesinde tam mlna- A R s ı N M A L A LA N mizi bildirir ve kabulünü is 
siyle muhterem, kuvvetli ve mo- ederiz. 
dern bir devlet kurulmuştur. Tür- I Zevcesi Hatice. kızlan ııe da 

Türkçe ıözlü ve AArkıh fark opereti ı kiyenin her istikamette ilerledi- r-

ğini görmekle bahtiyarım. Türk- --·Y akmda s u·. M E R sinemasmda --· 
lcri, kendi f abrikalannı, kendi ban 

Ertuğrul Sadi Tek Tiya 
Edirne Cümhuriyet Sine 
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T N 
Gündelik Gazete 

----0-
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde. her• 
teydc 
karıın 

temiz. dUrDıt. samimi olmak. 
gaz:ctcıl oımıya çahımaktır. 

--0-

A BONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr. 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr. 3 AJ 800 Kr, 
l50 Kr. 1 Ay 300 Kr, 

Mllletle!rarıı'Sl posta fttlluıdına dahil ol
rnıyan memleketler lcin 30. 16 9. 3.5 Ura 
dır. Abone bedeli oeslndlr Adres deliis
~11nek 25 kurustur Cevap lc;ln mt'ktup 

ra 10 lmnıo;luk oul tlAv~ IArımdır 
====-- = 

GONON MESELELERi 1 

Pazarlık Yok 
Ya.zan: M. ZEKERiYA 

Finlandiyadan yeni gelen bir dos
turn anlatmıştı: 
-Avrupanın her tnrnfında olduğu 

gibi, Finlandiynda do alış veriş esna
sında pazarlık yapılmaz. Satışlar 
ttınktu fiyat üzerinden yapılır. Hnrp
t~n sonra bazı Avrupa memleketle
l'ınde paznrllk eden mağazalar tlire
ttıiştir. Fnknt Finlandiyada maktu fi
Yat nıilli bir anane haline gelmiştir. 

"Bir gün bir saat almak üzere bir 
nıağuaya gittim. Yanımda da Fin
landiyalı bir dostum vardı. Onun de
lfüetile saatleri çıkarttım. Bir tane
sini beğendim ve fiyat sordum. On 
lira istedi. Benim Şuklılığım tuttu. 

-= Bunu ekiz liraya veremez mi
siniz? dedim. 

Satıcı tereddüt bile etmedi. 

- Hay hay, dedi ve saati sanp u
:tattı: 

Ben şaşırdım. Yanımdaki arkada
§ıma: 

- Baniya, dedim. Sizde pazarlık 
etmezlerdi. 

Aldığım cevap, hayatımda unut
ttııyncağım derecede beni mahcup et
ti: 

- Sizden böyle bir teklif bekle
'!1iYordu. Çilnkü sekiz liralık 5aate 
on lira istemekle ona ahlaksızlık is
?0t etmiş oldunuz. Size bu hareketi-
dar ... .. • • ... " • .,, 

* Pazarlık ne demektir? 

Satıcının müşteriyi aldatmak ıste
nı .. 

esını bir emri tabii olarak kabul 
~~mck ve aldanmamaya çalışmak de
gıJ rnidir? 

Oemck ki satıcı pa7.arlığı kabul et
mek surctile bu ahlaksızlığı bcnim
seınektcn çekinmiyor, biz de ona pa

zarlık teklif etmekle bu ahliiksızlığı
nı yüziinc vurmuş oluyoruz. insan 
cJnrak C\'Velfı bundan iki tarafın da 
Utanması lfızımdır. 

İş hu kadarla da kalmaz. 

Pazarlık u uliinün iktısadi ve ah
laki birçok kusurları daha vardır: 
Esnafı hileye ve yalancılığa sevke
der. 

Miişteriyi daima, aldatılmış ol
n1ak hissi altında rahatsız eder. 

Müşterinin ve satıcının birçok va
kit kaybetmesine sebep olur. Vesa
ire vesaire ... 

Bütiin bunların önüne geçmek için 
hu kötü rrıaneye bir nihayet vermek 
lazımdır \'e zaruridir. Bu ~ebeple hü
k<tmetin pazarlık sistemini ortadan 
kaldırmak t~ebbüsünü alkışlama • 
nıak mümkün değildir. 

,,.. 
Dün muhtelif 5atıcılarla ''e esnaf

la temas eden muharrirlerimiz, diik
kfın sahiplerinin bu kararın tııthi
kinde bazı müşkfüata rastgelineceği 
kanaatinde bulunduklıırını görmiiş
lerdir. 

Halbuki bu telılkki lmrnrın yanlış 
nnlaşılmasından doğmuş olsa gerek-

tir. Çiinkü İstnnbulda pazarlık usu
liiniin şiddetle hüküm sürdiiğü bn 
Znnıanda bile maktu fiyatla iş gö
ren mağnzıılnr vardır. Ve bunlar pi
~nsnnın en çok ıılış \'eriş yapan mii
esseseleridir. Onların, hiç bir kanuni 

lllecburiyet olmadığı halde, sırf ken· 
di te ebbüslcrile senclerdenberi mu
vaffakıyetle tatbik ettikleri maktu 

fiyat usuliinün her .~ahada tatbik e
dilmemesi için hiç bir sebep yoktur. 

nu işi mü kiil görenler hala Şark
lı kar.asile dii iinenlerdir. Biz artık 
Garplı olmnk istiyoruz.Garplı gibi dii 
ŞÜneceğiz, Garplı gibi hareket edece
ğiz, Alış verişte dürüst olacağız, iş 
hundan ibarettir. 

TAN 

INGILIZ KARIKATORO: "DAYLY EXPRESS,, DEN 

.. 

ÇIN - JAPON HARBiNiN UÇ SAFHASI: Birincide Çin, nakavt olmu' görünüyor. ikincide Çin yere aerilmiıtir. tl~üncüde 
Çin kendini topluyor ve ilk yumruğunu indiriyor. 

Dayağın Mektepte 
Yoktur 

Yeri 
Ş işli halkevinde okullarda 

inzibat meselesi hakkında 
münakaşalar devam ediyor. Bazı 

arkadaşlarım soruyorlar: "Geçen 
haftaki münkaşada bulundunuz 
mu?" 

Sonra ilave ediyorlar: "Çok hara 

retli oldu, filan dayak lazımdır, 

dedi; falan da karakter değişmez 
dedi.,, 

vılcımmın fikirlerin çarpışmasın
dan . çıkabileceğini düşünenler 

vardır. Bu gibileri her münakaşa
yı iyi karşılarlar. Ben bu iddiaya 
gelişi güzel bel bağlıyanlardan de
ğilim. Bence hakikat kıvılcımı an
cak ve yalnız uzun ve üzücü bir 
metodik çalışmadan çıkabilir, O da 
her zrunnn değil, hazan. Eğer ça
lışma mdotlu, yani ilim tekniğine 
uygun olmazsa ondan hiçb~r ha
yır beklemeyiniz. Zira piyanist ol
mıyan bir insanın bir oturuşta ve 
tesadüfen Beethoven'i çalması na
sıl mümkün değilse, sosyolog, psi
kolog ve pcdagos olmıyan adamın 
bir münakaşada disiplin işini te
sadüfen halletmesi de mümkün de
ğildir. Bu işler sırf teknik ve ih
tisas işi olduğundan her şeyden 

önce teknik ve ihtisas ister. 

B ence okullarımızdaki inzi
bat işinin halline doğru bir 

adım atılması için yapılacak en 
hayırlı münakaşanın mevzuu şu o
labilir: "Disiplin işi bir pedagoji 
işi midir, değil midir?'' Eğer bu 
iş sahiden pedagoji ve pedagog işi 

ise, ne sosyolog, ne psikolog, ne de 
pedagog olmıyanlann bu işe karış
mamaları gerektir. 

.Münkaşa kargaşalığınm önüne 

geçildikten sonra pedagoglar için 
şu soruyu soracağız: "Okullarda 
gördüğümüz ve disiplinsizlik dedi
ğimiz şeyler hakikat~n okul disip
linini ilgilendiren şeyler midir, 
yoksa ancak hususi cürümler ma

hiyetinde olan ve okulu değil, bli
t"Ük ve milli sosyeteyi ilgilendi
ren şeyler midir?" 
Eğer okul suçlarında bu genel. 

mahiyet varsa işi okul çevresı ı

çinde değiJ, sosyete çevresi içinde 
düşünmek ve icap ediyorsa ted
birler almak gerektir. 

Bütün bu münakaşalarda göze 
çarpan bir irtica temayülünü de 
hem kaydetmeliyiz, hem de açık
tan açığa ayıplamalıyız. O da şu: 
Münakaşacılar ikide birde yerin 

den fırlayıp: "Dayak ister, dayak. 
dayaksız terbiye olamaz,, diyorlar. 
Bu insanların şuur altlarında ga-

liba " "Dayak, cennetten çıkma,, 
hükmü de gizlice yatıyor! 

~~~- Yazan:.~~~ 

D ayak hakkındaki kanaatimiz 
şudur: Biz dayağı herke

sin sandığı gibi - gayri insani ol
duğu için değil, terbiye zıddı anti
pedagojik olduğu için istemiyoruz. 
Dayağı, terbiye etmekten aciz ol
duğu için istemiyoruz. Bakınız: 

Bir hekim hastasında apandisit 
teşhis etti. Bu apandisit uzviyet i
çin marazi bir haldir. Olmaması la
zımgelen bir şey. Hekimin yapaca 
ğı şey apandisiti yok etmektir. Na 
sıl 1 Hnstnya kızarak, onu hapse-

derek, ona dayak atarak değiL 
Once apandisiti vücude getiren a
milleri bilerek ve onları yok ede
rek .. Bunun adına da tedavi diyo
ruz. 

Terbiye de böyle. Herhangi ço

cukta olmaması lazım gelen I"Qane

Yİ, ahlfıki cinsten marazi bir hal 

gördük, değil mi? Eğer hakikaten 

ilim adamı isek, bu olmaması IA

zım gelen şeyi olduran tabii amil-
leri, hastalık sebeplerini arayıp 

bulacağız ve ortadan kaldıracağız. 
Buna da terbiye diyoruz. 

Hastalık karşısında hiddet, şid 
det, ceza nasıl tcsirsz kalıyorsa. 
bir soy, tekômül ve muhite inti
bak hnstalığı demek olan terbiye
sizlik karşısında da hiddet, şiddet 
ve ceza öylece tesirsiz kalmıya 

mahkumdur. 

lnsanın bukadar açık hakikate 
ı...cu~ı göz.\mni yumması için kör 
olması, yahut hissi bir durumu ol
maması lazımdır. Dayak taraftar
larının mürteci temayüllerinden 
şüphe etmiyorum: Türkiye kültür 
te~ilatı yeryüzünün en hür ve 
en insanlıkçı değerlerine sımsıkı 
bağlı bulunuyor. Okullardaki ço
cuklarımız bugün korku, dayak, 
hapisle değil, sevgi ve yardımla 

yetiştirilmiye uğraşılıyor. Bu ni
metin kadrini bilelim. Büyük in
kıliı.bımızm emeği olan kültür sis
temimizi yıkmak değil, daha ve 
büsbütün olgunlaştırmak gerek
tir. 

1
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G ÖN ÜL İSLE Rİ · 
K endisini mükemmel bir öğ

rctmmen sanan budalalar
dan biri değilim, Yalnız şunu söy
liyeceğim. Doğrudur: 

1 

Genç Yaşta Evleniniz 
Gençlerin kar~ılaştıkları en 

mühim mesele şudur: 
"Genç yaşta evlenip istikbal teh

likesini göze almalı mı? Yoksa 
sevginin ilk heyec:nnh ve kontrol
siiz de\'rini geçirip ,.e hayatta sabit 
bir kazanç temin cdinciye kadar 
beklemeli mi?,, 

Bu sualin cevabını size evliler 
verebilir. 

Genç yaşta e\'lenenlerin hayat· 
tarını tetkik ediniz. Göreceksiniz 

ki hunlar erkenden evlendikleri 
için pişman değildirler. Hayat ev
lenme çağı gelince size e\·lcnme~·i 
telkin eder. Ve yukardaki sual o va
kit sizi meşgul etmiyc başlar. Bu 
sual, size evlenme çağ'ına geldiğini· 
zi hatırlatır. Demek ki tabiat vazi-

fesini yapmıya haşlamıştır. Tabia
tin hu ihtarınn uyup evlenenler 
yanlı hareket ctmi · değillerdir. 

Genci evlenmekten meneden 
sebepler vurdır Parası yoktur. Ka
zancı yerinde değildir. Hayatta he
niiz tecriibesi yoktur. Biitün hun
lar onu tereddüde ve diişiinceyc 

se,·keder. Halbuki evlenirken bu 
kadar İn<'e dü üniiliirse evlenmek 
miimkiin olmaz. Geç evlenenler 
veya bekar kalanlar hep bu düşün
celerin tesiriyle vaktinde evlener 
mcmislerdir. 

Evlilik çağı geldi mi, tahiatin se· 
sine uymalıdır. Sevgi başlangıçta 
e\•i kurmıya kfıfidir. İki sevgili az 
bir para ile de ya amıya razıdırlar. 
Zaten kazanç ve refah yaşla ve za
manla gelir. E\'lenenler hep bol ka 
znnç devrini beklemiş olasalar
dı, bugün gördiitrümüz ailelerin ço
ğu tee siis edemezdi. 

Erken evlenenler hayata bera
ber girer, güçlüklerle beraber çar

pışırlar. Mahrumiyetin tadını be
raber tadar, hayatta beraber yiik
ııelirler. Genç yaşta ha lı)•nn bu ha
yat arkadaşlığı evliliği kıymeti hu
hınmaz bir miicsscse haline getirir. 

Erken evlenmiş dost, akraba ve 
tanıdıklarınıza tecrübelerini soru
nuz, size şu cevabı vereceklerdir: 

"Evlendikten sonra biribirimize 
dayanarak yaşamak kadar büyük 
saadet olamaz. Parasızdık. Fakat 
sevgimiz bize kafi geliyordu. Ya
vaş yavaş yuvamızı birlikte kur
duk ve gördük ki fazla bekliyerek 
vakit kaybetmemekle isabet etmi
şizdir.,, 

Bilakis hekliyenler daima hayal 
sukutuna ugranuık me~kiindedir
ler ,.e giiç mesu t olurlar. 

Me!!iut olmak istiyor musunuz? 
Genç yaiı'11117.dn e,·Jcniniz! 

Gönül Doktoru 

30 yıldır hocalık ediyorum. İlk 
okuldan tutun da en yüksek ilim 
kürsülerine kadar hepsinde ders 
verdim. Bu 30 yıl içinde ne ufağı
na, ne de bü~ğüne tek ceza ver
medim, çünkü böyle bir infiale 
meydan bırakmadım. Herhalde bu 
eserim tesadüfün eseri olmıyacak. 
Bizler yeryüzünde bir pedagoji 
kültürünün varlığına ötedenberi 
inanmış insanlarız. 

KONYADA: 

Selin Bastığı Yol 
Konya, (TAN) - Meram tier'esi 

taşmak teblikesi gösterdiğinden faz

la su Müftü gediğinden boş araziye 

salıverilmiştir. Bu yüzden de Abdür
reşit Yöresi ve Hasan Köy yolu ge

çilmez bir hal almıştır. Köylüler o

radan yarı bellerine kadar suya ba

tarak geçmektedirler. 

Aksarayı Su Bash 
Konya Aksarayı, (TAN) - 1\.a-

sahamızın ortasından geçen Uluır-

mak ansızın coşmuş, kasabanın bir 

kısmını su altında bırakmıştır. Cüm 

huriyet caddesi harap olmuştur. 

Bu ani feyezan, Melendiz dağla
rındaki karların erimesinden ve 
sürekli yağmurlardan ileri gelmiş, 
Yeşilova, Aratol köyleri ile Uluırma 
ğın geçtiği diğer birkaç köyün ekil
miş arazisi su altında kalmıştır. 

HCidiselere 1 -:;. '1 • 'J ~ 
Uygun Hikaye 

Ne Sana Hayır, 
Ne Bana Kar. 

Yazan : SABiHA ZEKERiYA 
Eski. bir ingiliz diplomatı anlatı

yor: 
"Siyasetten çekilmiş, deniz kcna

nndaki sayfiyemde \'nktimi okumak, 
bahçede çalışmak, dağlara tırman

mak gibi hususi :tcvklerimc hasret
miştim. Bir gün çok sevdiğim, itimat 
ettiğim bir dostum geldi. 

- Neye böyle inzivnya çekildin? 
dedi. Daha yaşın müsait. Siyasetten 
çekildin, ata ... Fakat, paran var, neye 
ticaret yapmıyorsun? Hem sana bir 
meşgale, hem de kazanç vasıtası olur! 

- Ne iş yapayım, dedim. Ticaret
ten anlamam. 

- Burada açıkgöz bir Japon ''nr. 
Japonyadan gayet ucuz mal getirti
yor, ve bütün piyasada damping ya
pıyor. Şimdi bliyük bir spor mağaza
sı açmak istiyor, parası kfıfi değil. 

Şununla ortak ol, işi o idare eder, 
sen de kazanırsın. 
Arkadaşımın fikrine uydum, Ja

ponla müşterek dükkanı açtık. 

• Dükkfin1mız Londranm en işlek 
bir yerinde idi. Ben elCktrik levazı
mı, o da spor eşyası satıyordu. 

Yanın gUn ben çalışıyor, yanm gUn 
o çalışıyordu. İşimiz tıkırında gidi
yor, ortağımla gayet iyi geçiniyor
duk. Bir giin llabeşistnn istilfısının 

başladığını gazetelerde okuduk. Ben 
kızdım. Artık dünyanın yeni baştan 
taksimi zamanı geçtiğini, milli istik
latleri tanımak li'izım olduğunu söy
ledim. Bu defa o kızdı, dünyanın 

haksız taksim edildiğini, istiklfıle la
yık olmıyan milletlerin beli kırılma
lı dedi. 

Bu milnakaşft aramıza soğukluk 

soktu. Fakat )ine ticaretimize devam 
ettik. Günlerden bir gün İspanyada 

harp başladı. Ben cümhuriyetçilerin 
kazanmasını istedim, harici mildahn
lelerin doğru olmadığını, bunun er
ge' bir harp · il i olac ğını söy
ledim. O kral taraftarlarının kazan
masını istedi, dahili kavgayı yatış

tırmak için ecnebi müdahalesinin, lü
zumunu, ve insanlığın kurtuluşu için 
harbin zaruretini müdafaa etti. 

Bu defa ortağıma yan gözle bak
tım, dişlerimi gıcırdattım. İşte o ka
dar .... Yine ticaretimize devam ettik. 

• Fakat bir gün, Jnponyanın Çine 
saldırdığını gazetelerde okuduğum 
zaman kanım başıma çıktı. Serbest 
nlifuz mıntakalanna Japon askerleri
nin girmesi, İngiliz fabrikalannı topa 
tutması, Çinin açık şehirlerini bom
bardıman etmesi, hele o masum Çin 
çocukcağızlarının perişan hali gönlü
me dokundu, dükkandan girdiğim za
man ortağıma zoraki bir selfım ver
dim. O, ki.içük, tahtakurusu gibi göz
bebeklerini, yiizüne dar uzun bir çiz. 
gi gibi çizilmi hadeknsının içinde 
alaylı alnylı oynattı: 

- Sir good morning, dedı. 
O gün hiç konu matlık. Zaten dük. 

kana ben girer, biraz sonra o çıkar-
dı. Ben o kadar kızdım ki d . . l ı ŞU e Cp· 
sızın ma larını sııtmıyacağı d d' K. m, e ım. 
ım spor topu, tenis raketi isterse, 

yok, kalmadı, diyordum C kA 
d k·ı . · amc an-

a 1 crı gö terdiklcri . . zaman onlar 
nümunelık de)ip bnc:ımd 
d 

v an savıyor-
um. 

··~Japon hunun farkına ''ardı. O da 
ogleden . onra benim malin 

rımı sat· 
mamıya haşladı. "Öyle mi snn .... 
.. d d. • ... gorur-

sun,, e ım, onun kocaman futh 1 t 
1 d .. o op 
arın an uç tanesini patlatt E . .. .. ım. Jrtc-

sı gunu o benim hiiyük bir l kt .k 
k

. . e e rı 
nıa ınemı kırdı. Ben dükktin . 
b .. .. n gehp 

unu gorunce SC"~an h 
, • • : ıı: ·' aşının çıktı. 
Nesı \nr, nesı yok kır d" b • 

ıye agırdı. 

Ben de şeytnna uydum, onun bütiin 
eşyasını parralndım Ert • b .. • · • c ı sn oh 
dukkann geldiğim ::r.aman b . .. 
h. , enım yuz 
ınlerJe sterlin fotan bt .. t.. 1 k . 

. . ı un e c trık 
makınelcrım, ıc,•azımı 1 m, yer erde 
tuzla buz olmuş yntı,·ord ., u. 

Artık satacak bir e k 
. . d'"kkr. ş Y ahnadığı 
ıı;ın u .mı kapadık. 

~----"' ~ "'"'"' """' ~ 23 Ni•an çocuk bayra- f 
t mınclan sonra bir halta sü- ~ 
- ren çocuk haftası 0 /" ~~ 
"""",.,.._, """" c. e ı r. 

""-'"""' """""""'""' 
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Va t~::t ı,cıa.~la 
~ i.i lill<at iKi GÜNLÜK HiKAYE 

Kara Ali 
Geliyor 
Sabık T ürlıiye ba,pelali

uam Kara Aliden aldafllna 
bir telvalta, Bantltnnadan 
l•tanhla ltarelcet ettiğini 
yaayor. Kıymetli pe#tlioam
ma lıôlıımın tamamen i7' 
oldaiaım T elrinlaflı ile 6ir 
daha imtihan olaeafanı ua
.,. e4iyor. 

Futbol: 

Gönende Tütüncülük 
lstanbula bet alb saat mesafede bir 

kua merkezimiz var ki, Yetil Gö
nen admı tatıyan bu ymt her türlü 
istihaalita elveritlidir. On on iki se-1 
nedenberi ba güzel kasabada bulunu
yor, vaziyeti iktısadiyeainl, bilhassa 1 
tütüncülütünü yakından aörilyorum. 
Kırk elli sene evveline kadar bağeı
lık, böeekçilik ve emsali itlerden 
zevk alan Ye bunlarla doyan Gönen
Wer deneme neticesi tütüncülükte 
daha yüksek bir kir sörerek o silse
llm bailanıu, datluklaruu söküp tü
ttba tarluı yapmıı ve hakikaten bir 
vakitler bu mahaaldea tbnitlerinln 
fevkinde faydalanllllflardır. Fakat sa 
~alhlar bqb maalesef f•a vulyet
Wirler. Çtlaktl tiltthı fiyatlan dilf
mtlftür. 

Ttita.dllflk çok sor bir iftir. Bir 
RUHLARIN KISKANÇLIGI 

BeşiktaŞtan 
Niçin Oyuncu 

Jıl uirqıp 1eti1tirdikten sonra, ona Fraa11scaclan Ç•vlren : Ş. Yurdaf 
inhisarlar ambarına teslim edinceye • 
kadar neler çekilir. ••••--•ır• 

Gerp muhit Samsun, Bafra, hmlr, - 2 -

Ç 1tı1 } d Adana si'bl tiittbı yetl1tireml7or; fa- Dalma sizinle beraberiz. Yaptık-a gırı ma l kat bu kusurun yalım toprakta oldu- 1annıza vlkıfız. Sizi hlmaye edi-
Vlyanalılara brp OJDlyacalc fatan la mahakkalı: ta delildir. Belld ekip yor ve bekliyoruz. 

bultüımına Beflktqtan OJUDCU çatı diknıetle, aöktlp terbiye etmekte ek· O kadar korktum ki, Asabım müt 
nlmadı. Bunun sebebi ve Bepktaf ldd aiklikler olUJ'or ki, bunları tetkik ve bit bozuldu, baygınlık geçirdim. 
bf1 tıe futbol ajanının, ihtimal temll- tahkik te htlktlmetimbe aittir. Gö • Bunun üzerine artık onu çatır-
ll takımlara münhuır- kalan an1ap • nen ttlttlnlerinin bu derece dllfktbı· ınak istemediler. 
mamazbtma dair lflttDderlmlzl bu- itik sletennesi daha het on senelik Manda'ya, evimde ,ıalmz tec
rada tneeltyecek delillz, Yahm fU b~ hidisetlir. Daha evvelleri itibar ,.-übeler yapmamıı teklif ettim. Ka 
~ dtkWU eeJbedeUm: ıoren ve pk yWımek raaııılımanlar a- bul etmedi Onu istediğim gibi kul 
lıf-ı& ~~ ;rapecalnmz lan bir, maluı böyle birkaç aene için- !anabilmek için, her fedakirhlı 

maçtan IODft bir ecnebi O)'UDCU biz- de bu derece dtlfm•ine herhalde göze aldım. İşte onunla izdivacım, 

.. ......_ ld, A-ara bob ~ AftUP9h ldaredler dQap IUllilılıron
lıltlm'ı ukkmda eberVa tUlfalı: edıembwm. Dan7a naat ıılk1et ~ da 
blb'Jedlr. "-1blı1ar l'nd sı.et, dOD7a pmplJonu ~• Avrupeldar, Al
._ Bı• >umıı De J'rm Tenet'bı A1lnu.7ada yaplaklan mfteebltbn• pllblnl 
~ ...t 111k1et llllD4AJoma olarak ~ karar nrmt,llrdl. llOaablıb blnlerce 
..... &llnde :ra-.. On GcClnetl deftede Alman bobllrC1 ıı-ttl. Bu IUNtJe l'ram 

ıere 80l'A: bqka bir sebep aramak lhun selli'. sırf bu aebebe mebni idi . 
.. _ fstuıbulun en iyi ~ Benee sebeltl bu ite senli kadu • Münasebatunıza resmi bir şekil 

tabi ti, brplımtakJanmı.tı, On1Ua beminlJet 'ffrilmem•iclir. Yeba p. vermek için evlendik. Hiçbir za
kap flyle titr .ttee aldık. Demek ilik nnk ve prek nefmetp tlltflale- man b8fka hususatı aklımdan ge-
ki, ı.tulMll• ......... ta1mptı. idil- da tleierl 7erindedlr. çlrmedlm. · 
btbnils ....mdsN f'I wya bu fark 109-ZOO kurup satılan bir ınala· T...a lllll..,_ r'.W.mdu, B 11'1 w J'rm bok611ntl ~ 

Fenerbahçenin 
Vaziyeti .Yanlış 
Anlatab .. ~ 

vardır.,, sıdiln bastia en bbadayumın Z0-30 
Bizde t&yle cevap venek: kuruta satdmam ekiciyi mflteeuir e-
.. _Yok canım, 'blılm cta 1ıiuY. diyor. Bir kile tiltflnün elunesi, ICik

vetll futbolcülwtmiz vardı. Takımı m.ı saten 1'rınf kurup mal ola • 
bir parça daha takviyeli çıkarabile. yor. Küçük btlyilk bir ev halkının 
cek halde idik amma... Ajanla klüp bir buçuk sene mütemadiyen ~ktJ
idarecllerl arasında bir münakap ol- ii zahmet te eaba.,, 
•uttu ela ondan çsQramadık.,. 

Bu cevaptan ecnebinin ne anhyaca 

tmı. daha biıçblr.., ~· -
~~~.a.a.P..!lk.~aifb: 

cllr. 

OKUYUCU 

LA.,. Lı wı-1-- -

l0-'1dlm tarihJl Ulua ferDdmlzln nt 115ylemfı w •· bir • .,.... ..,i 
llpOr ~ lıUlU Kfbnenin W tam dwi saat yedi buçukta IDinta - 1uı1rrjDclan eezalanJIUf ~ ça- Kala Fabrikası ,._..lerinden olan l'--ı..-~ .. ı.. bdllll aldı• bir _ .... _ telgrafı ile IU'mU- Yaba bir i.eiirfn 1emstU ıa- ltula mensucat fabrik&1ından 111 mek-

-~ &- J-- üi$in tefkll ederien fQ v~,,,. se- tubu aldım: 
'ftZlyetl haklnnda bir )'Ul gördük. patanın 19lcltlbü ~· O _. ~ kuVwtft zannedilen oyuneu- Fabrikamızın bir kısım dattelfti bir e. 
... yazıda, Fenerbahgenin İzmire attllll llODra da twlr ıJllJt fJ"lıw ,.. ıar ~ hatief 'bırakılamaz samnz. kip, bir kının dai~lerl Ud ekip, bir kı-
sıtmemek için ileri stlrcliil6 para ttpesine lmkü blnuim'fbr. & k • M ll&.-.lltl sun daireleri de üç ekip olarak cahfmakda, 

a-..ll.at tarilıbıhı bu suretle -lk· ,.. OrCI U TW ekiplerin vaziyeti ihtiyaca ~re delltmek-
mınlesfnln varit olnwhlı, çünld1 --J- a-- N 1 Ç 1 k 7 - .. . mtf olmuma rağmen Fenerbahçe, GSI G lf GCG tedlı'. İhtiyaç hAsıl oldutu zamanlarda eu-
deplAsman yapan butun klüplere P. _ . AnJtara 14 (TAN)_ önümüzdeki martesı l(lnlerl de belediyeden izin alın-
fbı olarak 650 lira verilcliii, Fenerin =.ıı::r::r.:u:ı:~~:. mı:; pmzaf günü tehir stadmda yapılacak mak ııuretne çelt~ali:tayız. it kanununun 
dl bunu kabul etmesi lbun pllr - . .. Viyana maçına. Harbiye takımı bazı bOtfln aJikAmını tamamen tatbik etmekte
Jlm reddettlli ve kurum merkezine lira yerine 850 lira ge1diti soylen • ---'• ----'·- ..... 1...1.- -ın-W: ... ytz. Bu cihet kuyudatınnz ve resmi daire

! mit; Penerbahçelller de para1annln ~- ----.· _.. ... ..,,e _.._ ~·- 1er ku7Udata Ue de s11bittlr.,. 
• bunu vesile yaparak bir telgraf tamam tesriyesiııl, yahut üst tarafı- bra m.ıateUu nAmı altında bir takım * 
pkerek İzmire gitmediği yazılıdır. nm döniifte verilecejine dair bir kl-~· ı..a.öa, Sa ve Tramvay 

l'enerin variyeti böylece b.iklye e- jıt verilmesini istenıişlene de bu ta- • Gedikpapda Tatlıkuyu eokalında 3 nu-
dlldBn.n sonra da bu klübtin ubk lep reddedilmiştir. Bunun üzerine Atletızm: maralı evde oturan okuyucumuz t.man 

T°"96'z yazıyor: 
lllDI Kümeden çıkanlaeaiJ ve ya - Fenerbahçe umumt merkeze telgraf "Cemberlitae civarında Atilt Ali Pata 

liacı talmnlarla yapılacak maçlarda çekerek İzmlre gidemiyecejini bil - la~ Mus•• -L-Lalan cemil kareısında Karababa 10kalı ne Ka-
ta klüpten de oyuncu ahmnıyacaiJ dirmiftir. Bu hikiye ettiklerimiz en '• -··· UIHlll feeı:i .,katının k6feeinde havapai llmba· 
l1lve edilmektedir. ufak noktasına kadar haklkat«r. Bi- sı vardır. Bu dartyol atzına, Kafetıd 10ka-ll!la Hamrllk tına btr de elektrik 11mbası kondu. w 

lltlll Kümenin geçen Bene pmpl.- naenaleyh ortada Milli Küme tali- --S- lAmba yanıyor. Etrafı nura bofuyor. bt. 
JOBU ve memleketin en parlak ve matnamesinin larahatlne riayet et • İstanbul At\etlmı 'bayramı tertip Fakat, Ud eokak qın olan, Gedlkpap cad-
kuvvetll klüplerinden Fenerbahçe medili için tefkilltıcınahaq etmek heyetinden: desine pek ;vakm Tatbkuyu camii sokalı 
Nıldnndakl bu yazıyı (Ulus) refiki - lbım gelirken Fener ldübünüıı Mil- Bütün amatör atletlere açık lstan senelerdenberl karanlıkta kalmıetır. Ka
-llldle kontrolailz olarak getirenin dol il Kümeden çıkarılni..-u ileri IÜI' • btal atletlmı hayamı müsabakalan- fesçi eoka-.ndan havaıazf llmbuı eıkan-
n hareket etmecfilinl ipretle IÖZıe larak Tatlıkuyu IOkatma takıba çok lyl 
"-•'-arak ı..Lu~ mek, hidisata ve mevcut talimatna- nm dokuzuncusu bu tene (8) mayısta olur. Bir de su lif vardır. TatlıJruyu vardı. 
-.-J --3• hakiki ve niza- ~taban tabana zıttır. Çünkil. ta- tekrarıan.caktır. Dokuz aenedenberi Kapatıldı. Terk09 1Uyu verilmedi. Suws
ml blıJrundan tetkik ediyoruz: llmatn•mey_, ıöre ancak iki defa tar1hleri delifmlyen müubakalann luktan 11ktntı ceklywuz. Bir ete. Beyazıt 

l - İatanbuldan İzmire giden klüp deplAsman ldü Milll Kü- tıulhleri bu lene atletlzm federalyo- meydanında eaaUn bulundutu 7er akpm 
Jlre hareketten üç IÜB evvel 800 U- ya~yan P ._ ___ 11_ ..1..M..+1 .. n-ı.,.,.. üzerlerl çok kalabalık olu7or. Buraya blr 

menin dJier muuı.taıanna ahn • unun --•n• .......,t.&& .. &&&&09-· a verl1ecell Milli Köme talimatna- Bu leDeki müsabakalann le- işaret memuru koymak lAzun. Bundan bat 
mı rinde yazılıdır. Hiç bir itiyat bu· maz. Fenerbahçenin hareketi ile he- . aeçme 1 ka Fatih - Bel'lktq, Edlmekapı - Sirke. 

d .ıı.t..+t- be 1amu. Kal DÜZ ilktir. Bundan başka Fenerbah- rl (1) mayıs pazar IÜJlÜ Abahı ya- d, Akl&r87- Ortak67, Sirkeci- Yedlku-
au e6A9._"'"eye le P o - se ahat tamamen erllme- pılacaktır. le, Sirkeci - Topkapı tramvaylan çok~ 
ela ld; İ8tanbuldan İmıin giden -bü- rı;ı y ü=lni d ~ ri Atletlerin b11 nm.baka:Wra b1"1t rek iJUyor. Bu noktalar etrafında da all-
ıibı ldüpler 800 liralanm hep ..,. ve m . n av e ve - ve kubul- (25) nisanda erecek. kadarlann ~t nazarını çekmenizi rida 
tin almıflardır. Fener tlibü 19e bu lecellne dair lstedill kllıdm da ita- u soııa .. ederim.,, 
41e1a teklif edil nndan imtina edlldili için tmılre tir. (25) nisandan sonra yapılacak mu * 
Jdıminin dönu: 6!°erll~a!p !: gitmemekte kendini haklı görmekte racaatlar auretl btlyec:le kabul edil • KöprO CstUndekf C'lviler 

t 
kAjıt almaya da razı olm\lfken ve talimatname hükümlerini tatbik miyecektir. Saına~da oturan bir okuyucumu& 7Ul-

etmiyenlerin mııaba:ıesini istemekte- Bir atlet yalnız iki millabakaya yor: 
talebi redded.ilmJftiı'. Bunlar iti- dir iftlrak edebilir. "Bundan bir müddet evvel ya:ra 70rll-

* aötünnez hakiki vakalardır. · Klüpler verecekleri listelerde bu 7enlerin lstirahaU, ~ için tehrln 
1 - Fenerbehçe idarecileri pazar- 3 - TemsW takımlanmıza fener- muhtelif 7erlertne çakılan çivilerin t87da-

t.i tünü nuntabya müracaatla h- den oyuncu çajırmama;ra gelinee; noktqa çok ~et vermeleri ve 11z oldutuna anlatmak Utlyorum. Şehrin 

Buı şeyleri genç bir kıza an
latabİlmenin mÜ§kiilitına 

ratmen kendimi izah etmiye ça
bşacajım. Belki bu münasebetle 
biraz açık konupcağım mazur gö
rün. 

Hergün tevali edelf' tecrübeler
de, eski nipnhmla uzun uzun ko
nu§Uyorduk. Sadakatimden çok 
memnunc:hı. OOlilyor, eUi haya
tımızdan bahsediyorduk. Bir gfin 

tulundan bir şeker· ıstecli. 'f e ezze 
tini çok beğendi. Bu vaziyet beni 
ikaz etti. Ve Manda uyancfı'1 z.. 
man onun kalıbına giren nıhun, 

yqıyan bir insan gibi bütün hisle 
n malik olup olamıyacatuu sor
dum. Manda: 

- Ben uyudutum zaman benim 
c~ime giren ruh, mevcuttur. Ve 
duyduğum ihtisas tamamen ona, 

yani vücudüınde misafir olan ru
ha aittir. 

Ondan sonra İvonne, llanda'da 

yapmıya blfladılı zaman, Atıl 

vücudü kavrayıRı dudaklanm en 
haris 6pücülderimle hırpalamıya 

bqladım. Ayni fehvetle mukabe
le ediyordu. 

Manda, bekAretini muhafaza et 

mesine ratmen, ben onun vücu
dünde yaşıyan İvonne'a temellük 
etmiştim. İşte bu suretle İvonne'li 
yani, bir ölü ile balayı yaşamak· 
tan gayri insani bir zevk almıya 

batladım 

Zavalh Manda'ı:wı, uyandılı za
man hiçbir şeyden haberi yoktu. 
Yorgunluklanna acımamak elim
den gelmiyordu. Biraz dikkat göl

termlye başladım. İF.divacın neta

yicini bildill için, kendisine göster 
mit olduğum sojukluia hayret e

diyordu. Nihayet bir gün myıf ta 

rafuna rut geldi. Ve bu defa Man
da maddeten de kanın oldu. 

Ondaki Slav kanının verdiji bü 
tün fe)ıevl emmaralerden bir defa 
daha anladım ki, kollanmın ara
mnda bir viicutte yapyan iki ruh 
var. 

• 

nüre ..... .,., ...... _,---ı.1 bu büsbütün aylan bir fOdrdir. Ev- atlet lllmlertnln behemehal eoyadla - en felek ve kalabalık 7eri olan Xarak67 
~P aa"f&&&J _ _..erini IOrmUf- ri1e yezdmamna dikkat edilınesi rica ve k6pr0 OlltQnden benim gibi ıQnde 1--4 

lar, mıntab da bu ciheti ltıerlreze veli MWi veya tehir talmnlarına lü- ol _ defa ıeçmtye mecbur olan yQz binlerce va-
eormadan bir cevap veremiyecelini zumlu olan bir oyuncuyu lırf Fener- :.ur. lacak .. bak• 1 • tandaeın (bilhassa kGprOnOn bir taratın-
,. eevabı beklemelerini ıöyleaüftir. babçe;ye karp olan infial yüzünden aene yapı muu a ar, dan dtfer tarafına ceçenler) ı.tlrahtle de-
Talim tname iblnce 800 Ura ıh ..... •--"' •-ı.·-· --~ dll-4\ ..... ..._ 100, 200, 400, 800, 1000, 3000 met tfl, bilAkia heyecanla geçi70rlu'. Bu bum-

a mue çı.~-1-- ~ za.,- . ..,....&&&"Oj"" re 110 metre mlniah 1000 metre yü- ta all~adarlann dikkat nazarını çekmenizi 
yol parası hareket gününden üç gün ye sebep olmak kimsenin hakkı de- rilyOf. Uzun yilluek amit ile atlama rica ederim.,. 

ewel kliıbe verilmeliydi İstanbul - ilidir· Kaldı ki Fenerin bugünkü va- üç adım a&m. ~. cirit, gülle at~ -------------

İvonne bususlyetinde ne kadar 
afif, ismet sahibi ile, Manda o nll
bette ilerde. Affedin Lise, bunlar 
bir genç kıza söylenecek şeyler de
lil· Fakat hayabmı · çerçeveliyen 
acılan anlamanız için. bütiln bun

elan tzmire en geç ve normal hare- zlyeti ile oyuncularin phıalan a- ma. llr Futbolc8mliz 
at tarihi çarşamba aktmmdır. Şu ruında bir münUebet otınamak icap laba Oldu 
halde paranın pazartesi sabahı Fener eder. Eskiden cezalı oyuilCuJar bile bil hiç dotru deiddlr. lı1lteklm, İs - GOneş klübü ve milli takım futbol 
bahçeye verilmif olması laamken MilU Takım zayıf düpneein diye ça- tanbul futbol aj~, Först Viye- cülerltıden CSalAhaddln Almay) m 
CUPmba günü saat üç buçukıa ı.. lu'lbrdı· Şimdi bir ld8tl lhtilAf yü - na'ya brp Çlkaracalı f8hlr muhtell- bir im dünyaya geldiilnt ve Ajda 
tanı.uI mmtakaı futbol ajanı Bq :dinden büyük 1* klilllüil bUtla ~ tine l'~eo oyuncu davet et tetmi;'e edlldlltnf öğrendtk. KOçük 

l'IJMlllllill ~ umumi kiti • euı.rm. ama ...... 1H"mda bt. me.l de .mtltıhmıp tqlt etmekte • JaVIW~ ~ e~ llbW ve ,._ ...... - ~~ 

lan dinlemeniz IAzun. 

·------me ederiz. Zlfını mazur görmek
le beraber, bir bafkasını kollanna 
almana müsaade edemem. Bu se
ferlik affediyorum. 

Medyum olduiu uykularda Mm 
da 'nın olanlardan haberi yoktu. 
İlk günler, birdenbire kendisine 
karp çekingenliğlml anhyamadı. 

İvonne'a sadık kalıyordum. Pabt 
sonralan erkeklik dfun ladıkati
ıne galebe çaldı. 

B unu takip eden vualette 1-
vonne alladı, yalvardı ve 

nihayet tehdit etti. 
- Davetlerine nihayet ver. Se 

ni başkuiyle paylapnaktansa. 
kaybetmeyi tercih ederim dedi. 

Nefsimle mücadele ettim. Uzan 
zaman uğraştım, fakat hepsi bop 
gitti. İnsanlar layıf oluyor. Ka
nm, kararlanma galebe çaldı. 

Korkumdan bir daha lvonne'u ça
lıramadım. Fakat hayatım bana 
siklet vermfye bqladı. Sevgili ca
lü) mü özlemiye başladım ve anla
dım ki Manda fehvet, İvonne ı.e 
qktı. 

Dayanamadım Manda'yı teknr 
uyuttum. Fakat bu defa tv&ne, 
det ve tehevvürle geldi. Lisanın
da ümitsizlik ve yeis v..._ 

- Adiyö Luclen. dedi, artık be
ni bulamıyacabın. Senin yüzün

den fena ruhlara Alet olacajım. 

Polonyalıya allkan beni çok mm
tarlp ediyor. Neden beni çajırdm? 
Hiç bilmediğlm hisleri bana vere
rek, sonra niçin başkalannı lftl
rak ettirdin? Mademki bana azap 
verecektin, bu 61emlmde neden 
yoluma çıktın? Adiyö Luclen! 
Manda'nın cismini sıkarken t

vonne'a yalvardım. 
Medyumdan artık hiçbir .. 

çıkmıyor, yavq yavM nefesi ke
siliyordu. Yüzü takallüs etti. 
Korkmıya bafladım. İyice sarstım. 
Uyandırmak lltiyordum. Tl, için
den gırtlıtjına derin bir nefes hü
cum etti ve ajzından uçtu. Artık 
kalbi çarpmıyordu. Ölmüjtü ... 

Dejişlklik o kadar ani oldu Jd, •• 
Biraz evvel canlı olan kadın, bir
denbire so~ bir ceset, korkunç 

birfey oluvennifti. 

1 fte kilçük Llz ... o zamandan 
beri ıı.yatım, sürüklenme

si müşkül bir makine halini ~dı. 
Geliyordum ... · Gidiyordum... Se
yahate çıkıyordum, maziyi unut
mak istiyordum. velhaaıl büyük 
bir azap içbade YB§arken; lfzin ne
f8Dlz, gençliğiniz, canlıh~ b ... 
ta ruhuma bir deva gibi geldL Ma
zim sizi korkutmuyorsa, karım o
lur musunuz? 

- Ben biqeyden korkmam, he

le tayflerden hiç ~em, .ı
zin olacağım Lucien dedim. 

Maziden hiç bahsetmemeyi ka
rarlaştırdık. Pariste otuncap; 
yeni bir apartıman, başka efYalar 
alaCatıı. Bu suretle mazi tama
men silinmiı olacak. 

Düiün mepsiml burada Niste 
olacak. 



Basın 
alışmalarını Bitirdi 

Yugoslav Murahhası Dedi ki: "Biz, Yeni Bir İsviçrenin 
Dört Kantonuyuz, Hatay Davası Hep~mizin Davasıdır,, 
ı (Başı 1 incide) 
Unrnarnasını temine çalışacaklardır. 

3 - Aksine olarak bu kitaplarda 
t~~ Balkan dostluğuna ait hisleri 
n ışaf ettirecek sayıfalar bulundu
l'Ulacaktır. 

.. 4 - Balknn lisanları arasında ter 
~~meler yapılmasını kolaylaştırmak 
:Çın Balkan lisanlarının birinden di
~erine llıgnt kitapları tertip edilme
sın· ın teminine çalışılacaktır. 
ka 5 - Türk Tnrih encümeni ve Bal
:rn .? memleketlerinin buna benzi yen 

uesseselerine baş vurulacak ve di· 
ğer Balkan lisanlarına tercüme edil· 
tnek Üze:re kendi memleketlerinin = medeniyetlerinin toplu bir tarihi· 

hazırlamaları istenecektir. 
~ Murahhasla:rın dileği üzerine Er

~urnent Ekrem, Hatay meselesi hak
tiında murahhaslara izahat vermiş· 
. r . Balkan gazetecileri bu izahattan 
~tifade ettikleri ve Türk davasını 
. Undan sonra daha iyi kavrıyara& 
1~ edecekleri raporda söylenmek
tedır. 

li 
Rapora şu cüırile ile nihayet veri

Yor: 
"s· ,_ • ıyasi encümen, müttefik me-mle· 

11;etlerin m tb ı k a uatı arasında; bu mem-
e etlere a . 

d 
yrı ayrı veya hep hır ara-

a alaka 1 t . 51 o an meseleler hakkında /md hır tesanüt bulunduğunu bir de-
a aha ·· ·· 

5 
t gorup kaydetmiş ve bu me-

l u ve ferahlı müşahede ile çalışma
arına son vermiştir.,, 

Sıkı temas imklinlan 
Tekn:ı. .. . 

:r U\ encumenınuı raporunu 
aport" · ,.., or B. Ancclskovt okumuştur. 
~u en·· 
Balka cumcnin başlıca uğraştığı ıs, 

n memleketleri arasında ajans 
telgraf t 1 . , 
t ' e efon yolile temasları art
ırmaktır. 

bi G~on ••mo verilen karar muci· 
lı nce Balkan ajansları arasındaki ça 
Şrna birliği artmıştır. Mesela Avala 

ajansı bir . . d d. -sene ıçın e ıger Balkan 
lliemleketlerine 200.000 kelimelik ha 
Vad" ıs vermiştir. 

\1 
Bu iş birliğine bir kal daha kuv-

et vcrılmc . .. t sı encumcn tarafından is· 
enmekted · A · 1 

B. Seleryad:s 

Raporlar gelecek konferansın ruz 
namesine konulacaktır. Konferansın 
teknik encümenı bunları tetkik ede
cek ve muhtelif memleketlerde ya
pılması arzuya layık görülen ıslahat 
hakkındaki dileklerini bir raporla ı

fade edecektir. 
2 - Balkan Birliğine dahil mem 

leketler arasında doğrudan doğruya 
telefon hatları kurulmalıdır. Balkan 
merkezlerı arasında süratle konuşma 
yı temin için bu hatlarda muaY'Yen 
saatler ayrılmalıdır. Bu saatler Şarki 
Avrupa saatile gündüz 11 ile 12 ara
sında ve gece 20 den sonra olması 

muvafıktır. 

Balkan memleketleri arasında tel 
graf muhaberelerinin sürat kazanma 
sına ihtiyaç vardır. Çünkü Balluı.n

lara ait bir mesele hakkında hazan 
uzak menbaların haberleri, asıl Bal
kan kaynağının haberlerinden evvel 
yetişmektedir. Bu sürati temin için 
düşünülen tcdhir. Balkan ajanslarile 
gazete muhabirlerinin· telgraflarının 
diğer telgraflara tercih surctile der
hal çekilmesidir. 

B ır. Jans ar, bundan sonra 

1 
alkan menbalarından gelen haber- Balkanlarda gazeteci 
~i ilk safta tutacaklardır. Balkan mübadele•i 

haberlerine dikkati celbetmek için Kültür encumenı de çok esaslı 
ajans bliltenlerinin Balkanlara ait kararlara varmıştır. Bu encümenin 
kısmı ayrı renkte kağıtlara basıla- raporunu raportör B. Reşat Nurı Da
caktır. Her memleketin milli komi- rago okumuştur. 
~esi bütün gazetelere bir tamim gen- Encümen, kültür sahasındaki bir 

ererek Balkan ajansları tarafından senelik çalışmaları arzudan aşağı 
verilen haberlere, kendi sütunlarm- bulmuştur. Bütün milli komiteler ı
da daha çok yer ayırmalarını rica e- yi niyetler beslemekle beraber iste
decektir. necek kadar çalışmamışlardır. Mese-

- Balkan radyo istasyonlarının di- la her milli komitenin neşretmesine 
~er Balkan memleketlerinin dillerin karar verilen Balkan mecmuaları ha-

e havadis neşriyatı yapmnları te- lfı kurulmamıştır. 
menni edilmektedir. Komisyona Yugoslav delegesi B. 

Atinada yapilan yeni i .... umsyonun Svetovski tarafından gazetecilerin 
tec ··b 1 • ru e eri bitmiştir. Yunan delegesi mübadelesine, gazetecilerin seyaha-
B. Zarifis, Türkiye Başvekili Celal tine ve haber, makale, kitap ve film 
Bayar' At" · · fl d b 1 ın ına zıyaretı sırasında söy mübadelesine dair tc;kli er e u u-
lenecek nutukların ve diğer maluma nulmuştur. 
~n ra~yo vasıtasll.e ~?ikan. memle- Yugoslav gazetecinin ~e.tkik se-
etlerıne derhal bildırıleceğini ve I yahatleri hakkındaki teklıfı şudur: 

Belgrad istasyonunun yaptığı gibi Her memlekette 9-1 O gazeteciden 
b~~ün Balkan dillerinde neşriyata 1 mürekkep bir tetkik heyetı kurula
gırışeceğini söylemiştir. caktır. Bunlar 3-5 kişilik gruplara 

Balkan posta ve telgraf konferan- ayrılacaktır. Her grup. her sene sı
~ının kara:rı üzerine Balkan telgraf rasile diğer Balkan memleketlerinde 
l:cretlerindcn yüzde otuz indirilmiş- birer aylık bir tetkık seyahati yapa
tır. Teknik encümen, matbuat tari- caktır. Bu seyahat esnasında ziyaret 
fesi üzerine çekilen telgraflardan da ettikleri memleketin milli komitesi
a~-ni nisbette tenzilat yapılmasını te ne misafir olacaklar, bütün mühim 
?tıenni etmiştir. Bazı Balkan memle- şehirleri, müzeleri, mektepleri, baş
ketıerinde harice giden bütün tel- hca müesseseleri, fabrikaları, ma
g?'af1ardan alınan resimlerden mat- denleri dolaşacaklardır. Bu suretle 
buat telgraflarının istisnası da ay- üç sene içinde her Balkan memleke-
l"ıca istenmektedir. tinde diğer üç memleketi yakından 

Gazetecilerin meslek tanıyan bir gazeteci grupu yetişmiş 
olacak ve yeni yeni gı:upların yetiş-

vaziyetleri 
Teknik komisyonun kararları 

arasında şunlar da vardır: 
l - Milli komitelerden her biri, 

kendi memleketlerinde gazetecilerin 
llleslek işleri bakımından ne mevki· 
de olduklarına ve hele gazetecilerin 
tekaütlüğü meselesi için neler yapıl
dığına dair raporlar hazırlıyacaklar
dır. Muhtelif Balkan memleketlerin· 
de gazetecilere gösterilen müsaade 
ve kolaylıklar da ayni raporlarda an
latılacaktır. 

mesine devam edilecektir. 

Makale alı, verişi 
B. Svctovski. iktısadi. ıçtimai ve 

kiiltürel mallımat ve makalelerin mü 
badelesi hakkında da bir takrir ver· 
miştir. Her Balkan memleketi milli 
komitesi bu gibi makale ve maliima· 
tı Fransızca, Almanca. Ingili~e ve
va Italyanca lisanlarına tercüme e
dilmiş olarak diğer milli komitelere 
ızönderecek, onlar da gazeteler ara
sında dağıtacaklardır. 

Gazetecilerin mübadelesine gelin
ce, her memleket diğer üç memleke
te birkaçar gazeteci gönderecektir. 
Bunlar o memleketlerde en az iki 
sene kalacaklar, memleketin dilini 
öğrenecekler, ruhunu kavrıyacaklar 

ve o memleketin işlerinin mütehassı
sı sıfatile memleketlerine dönecek
lerdir. 

Balkan film •enaryosu 
Neşet Halil Atay, müşterek bir 

Balkan Film Senaryosu tertibi hak
kında encümene bir takrir vermiştir. 
Maksat, Balkan milletlerinin eskiden 
biribirini tanımadıkları zamana ait 
hatıraları canlandırmak ve bugünkü 
sevgi ve birliğin kıymetini tebarüz 
ettirmektir. Her milli komite böyle 
bir film için müsabakalar açacaktır. 
Gönderilen senaryolardan ikisini se
çecektir. Böylece dört Balkan mem
kketinde toplanacak sekiz senaryo- 1 
dan en iyisi müşterek bir Balkan 1 
komitesi tarafından tetkik edilecek l 
ve masraf dört memleket arasında 
taksim edilmek üzere bunun filmi 
yapılacaktır. Film dört Balkan lisa
nında olacaktır. 

Kültür encümeni, milli komitele
rin daha fazla çalışması ve biribiri
nin çalışmalarını kontrol ve teşvik 
etmesi yolunda temennilerde bulun
muştur. 

Her üç encümenin raporu okun
'llUŞ ve alkışlarla kabul edilmiştir. 

Bütün Balkan devlet ve hükumet 
reislerine çekilen saygı telgraflarına 
Atatürk, Rumen ve Yunan kralları 

ve Yugoslav naibi ve dört memleke
tin başvekilleri tarafından verilen 
cevap telgrafları okunmuştur. Her 
telgraf ta gösterilen saygıdan tahas
süs duyulduğu söylenmekte ve kon
feransın çalışmaları için muvaffakı
yet temenni edilmektedir. 

Çalışmalar sona varınca sırasile 
konferans reisi Yunus Nadi ve üç 
Balkan memleketinin birer mümes
sili ıarı;ı.fıı;ıda.n nutuklar söylenmiş

tir. 

Yunan murahhasının •özleri 
Yunan milli korrutesı ikincı reisi 

B. Seferiadis, Türkiyede gördükleri 
iyi kabulden dolayı arkadaşları na
mına teşekkür etmiş ve bilhassa de- ! 
miştir ki: : 

"- Türk milletini çok mültefit 
ve çok çalışkan buldum. Şimdiki Tür 
kiyeyi canlandırmak için sebatkiıra· 
ne bir surette sarfedilmekte olan 
mesaiyi ve ayni zamanda toprağın- 1 
dan altını çıkarır gibi bu memleke- I 
ti kıymetlendirmiye muvaffak olmuş 1 
olan şefin büyüklüğünü ölçmek fır- ,· 
satına nail oldum . ., 

B. Seferiadis'ten sonra Rumen 
milli komitesi ikinci reisi B. Livin 
Nasta, söz almış ve reise teşekkür et 
miştir. Balkan tesanüdünü daha zi- ı 

yade tarsin etmek için vücude geti- : 
rilmiş olan terakkilerden bahsetmiş 1 
ve şöyle demiştir: f 

"- Tenakuzun yerine ahengi ika 1 
meye muvaffak olm~ olduğumuzu 

mW;ahede ettik. lstanbula gelince, 
benden evvel birçoklan buranın dün 

yanın en güzel noktası olduğunu söy 
!emişlerdir. Büyük Reis Atatürkün 
dahiyane idaresi altında vücude ge
tirilmiş olan muhteşem eseri, hayran 
l:kla temaşa etmek fırsatına nail ol-
duk . ., I 
Yugoslav murahha•ının nutku 

Yugoslav milli komitesı reısı B. 
Yovanovjç, müteakıben söz alarak 
şöyle demiştir: 

"-Aziz reisim, misafirliğinizden 1 

dolayı, bütün Yugoslav heyeti namı-: 
na size minnet ve şükran hislerimi ! 
arzetmekle mübahiyim Bu defa Is
tanbuldan daha kuvvetli, bir ümitle 
avdet ediyoruz. Memleketimizde. Yu 
goslavyada herkese söyliyebiliriz ve 
söyliyeceğiz ki. Türk dostlarımız. E
len dostlarımız. Rumen dostlarımız 

hepsi de bizimle beraberdriler 

Bizler. övle zannedivonım ki. 
yeni bir İs~icrenin ve hunu için
de doğmuş olan ve hepimize ait 
bulunan bir İsvi(J"enin dört Kan 
tonuyıı7.. Bunun için diyehili-

[ Devamı 6 ncı nitııncla] 

YUNAN MURAHHASI SEFERYADIS, ENCU. 
MEN RAPORU ÜZERiNDE iZAHAT YERDi 

BALKAN BIRLIGINt ISVIÇRENİN DÖRT 

KANTONUNA BENZETEN B. YUVANOVIÇ 

YE BALKAN BIRLIGI BASIN KONFERANSI 
ALKIŞLAR ARASINDA NIHA YET BULUYOR 

1 

Balkan 
Matbuat 
Birliği 

(Ba,ı 3 üncü •ÜtünJa) 

rim ki, Hatay meselesi, yalnız 
bir Türk meselesi değil, hepimi
ze ait olan bir meseledir. 

Şimdi hepınıze, Yunanlılara, Ru
manyalılara, Türklere ve Yugoslav
lara hitap ediyorum. 

Bu anlar. öyle anlardır ki, bun
larda entrikalardan kaçınmak lazım 
dır. Balkanlılar arasında neden do
layı entrikalar yapılıyor? Herhalde 
mesela Zengibar'ı Yunanistana ver
mek için değil. Bizim memleketimiz 
de denildiği gibı "Kusur .. haline gel 
memek için entrikalardan kaçuımak 
lazımdır. Huzurunuzda. büyük reisi
nızin huzurunda milletinizin huzu
runda bir kere daha eğiliyorum. Ve 
sizleri bütün kalbimle selamlıyor ve 
bütün ruhumla sizlere teşekkür edi
yorum.,. 

Kapanıf nutln.. 
Konferans reısı Yunus Nadi bun

Chın 'sotıra· kapahış nutkunu okumuş 
ve ezcümle demiştir ki: 

"-Konferansın üç komisyonunun 
raporlarını dinlediniz ve bu komis
yonlardan her birinin müşterek ide
a ilerimizi temsil ettirerek vazifesini 
Balkan Antantının çerçevesi ve ru
hu dahilinde üa etmiş olduğunu gör
dünüz. Heyeti umumiye komısyonla
rın teklifini makul görerek temenni
lerini kabul etti. Aramızdaki tesa
nüdün bu tezahürünü memnuniyet
le kaydediyorum. Bütün dünya, mem 
leketlerimiz efkan umumiyesinin yal 
nız memeleketlerimizin değil beşeri 
yetin de nefine olmak üzere hükQ
metlerimiz tarafından çizilen konfor 
ve sulh programına ne kadar sadık 
olduğunu bir kere daha görmüştür. 

Kendimizden ve aramızdaki tesa
nü tten emin olarak dünyaya gözümü 
zü kırpmadan bakıp ışığın Şarktan 
geldiğini iddia edenin hakh olduğu
nu söyliyebiliriz. Hatta buna, "Sulh 
ışığının,, sözlerini de ilave edebili
riz.,, 

Balkan Matbuat lkllğf konferansı 
vazifesini bitirmesi üzerine Yugos
lav ve Rumanya heyetlerile Yunan 
heyetinden .e. Zarifi dün akşam mem 
leketlerine avdet etmişlerdir. Misa
firlerimiz Sirkeci istasyonunda Türk 
arkadaşları tarafından uğurlanmışlar 
dır. 

Yunan heyetinin diğer azası bu 
sabah vapurla hareket edecektir. 

Balkan lktııat Kon•eyi 
Dün son toplantısını yaparak pro

tokolü imzalaması ve dağılması la
zım gelen Balkan iktisat konseyinin 
bu mesaısi bugüne kalmıştır. Son 
toplantı bugün saat dokuz buçukta 
yapıl~rak protokol imza edilecektir. 
. Dun kendisinden konseyin measi-

sı hakkında izahat istiyen bir _ 
h . . . • mu 
arrırımıze konsey reisi Hasan Sa-

k_a, müzakerelerin alakadar heyetle
rı ~?n:ınun edecek mahiyette devam 
ettığını ve' şimdiye kadar ihtilaflı 
noktalaar tesadüf edilmedı"ği . .. 1 . . nı soy e-
m ıştır. 

ARAPKIRDE: 

Bu hadiseden evvel gö .. 1 .. . ru en lu-
zum uzerıne. her gün bır h . eyet hu-
zurunda mevcudü sayıldıkt 
k 

. an sonra. 
asanın muhurlenmesıne ve .1 beted· .. sıra ı e 

ıye mustahdemlC'nnden b . 
li 

ırısı-
ne tes m olunmasına baş1 1 . anı mıştır. 
Boylece ~htı muhafazaya alınan ka
sa. ertesı sabah vazifeye b l 

aşıyan 

veznedara teslim olunmaktad Od 
A 

. ,. " ır. a-
cı 7.JZ ın nobct"l bulund i!r.. • " uF> ... gecenın 
c;abahı kasa acıldı"ı za ,.. man. ıçınde 

bulu~an 300 küsur liradan 99 lira 
n_akdın ve 77 lira 60 kuruşluk tahvi-
latın yerinde yerller estım . .b. k ,., ve tşın 
~aı;ı ı, asanın mtihür ve k'l"d' d . ı ı ıne e 
1-ııc dokunulmrımış oldui'ru n·· ··ı .. . ,., ..,oru muş 
tur Hemen tnhkiknta b 1 . aş anılmış, 
~PznedAr Vahap. muh 1 . as P Nezır ve 
odacı A7.i? maznunen . . mahkemeve 
verılmıslcrdır iki avd "-- • . an.,~rı hadise-
•un aydınlatılma!'lına "al 1 • 
()d . " _ "' ısı maktadır. 

acı Azız olmuştür o· .ıc. • 
• 1 ~"r iln maz-

nunun muhakemeleri mevku 
revan etmektedir. fen ce-
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Roma Paktı Yarın 
Merasimle lmzalanıyo 

SENFONİLER: tar aolo 18,30 Berlin kısa dalgası: Şarkılar 
19,20 Bükreş: Mouırt musikisi 20 Varşova: 

!ından hafif musiki 19 Ostrava: KöylQ ban
dosu (19,30: Devamı) 19,415 Peşte: Orkes
tra Konseri (Losonl'zy, Lehar, Logoldl vs. 
21,45 Berlin kısa dalgaın: Müntehap koro ha 
vaları 21,55 Prag: Richard Strauss'un eser 
lerinden konser 22,15 Bertin kışa dalgası: 

SENFONİLER: lngiltere.lle Fransa Arasında 
Askeri Bir ltt:faktan Bahsediliyo 22,25 Berlin kıııa dalgam Senfonik konser 

HAFİF KONSERLER: 
11,45 Bertin kısa dalgaaı: Senfonik kon

ser (15,15 Devamı) 
HAFİF KONSERLER: 

7,10 Berlln kısa dolgası: musikili Paskal
ya selAmları (8,15 Devamı) 10,30 Berlin 1u 
sa dalgası: Şarkılar ve mi111 danslar 13 Ber 
lin kısa dalgası: Hafit musiki (14,15 Deva
mı) 13,10 Bilkreş: D!nlku orkestrası (14,25 
devamı) 15,30 Berlin kısa dalgası: Klasik 
dans musikisi 16,30 Varşova: Salon orkes
trası tarafından dans ve hafif musiki 17,10 
Bratlslava: Salon orkestrası 17 Berlin kısa 
dalgası Berlin muzika 17,40 Prag: Askeri 
bando 18 Peşte: Çigan orkestrası 18,35 Bra
tislava: Pl&k konseri 18,50 Orkestra: Radyo 
orkestrası 19,45 Berlin kısa dalgası: Paskal 
ya münuebetile orkestra konseri 20 Peşte: 

Virtüoz mu.slk.l pltıklan. 20,30 Berlin kısa 
dalgası: Bariton tarafından şarkı 22,35 Os
trava: Çaykovskinin Rokoko varyasyonları 
(Mozart) (Piyano - Viyolonsel) 

7,10 Bertin kıııa dalgası: Eğlenceli musiki Londra, 14 (Hususi) - Başvekil 
(8,15 devamı) 11 BerlJn kısa dalgası: Kü -
çük halk konseri 13 Berlln kısa dalgası: Mister Chamberlain bugün Avam 

man tahrikatı şimdi Tirol'e yani s 
radan İtalyan olan topraklara ma 

Radyo orkestrası (Drigo, Albeniz, Bartok, 
Farka'>, Gounad) 20,25 Ostrava: Bando mu
zika 21,15 Ostrava: Hafi! musiki 21,20 Bük
reş PIAk konseri 22,10 Bükreş: Plfı.k konseri 
23 Berlln kı!'!a dolgası: Neşeli plak muııiklsi 
23,45 Peıte; Orkestra tarafından asker! mu 
siki . 
OPERALAR, OPERETLER: 

20,30 Prag: Sonetana'nın "Der Kuss,, isim 
li operası 21 Berlin kısa dalgıısı: Musikili 
radyo piyesi 22,45 Bükreş! Radyo orkestra 
sı tarafından operet musikisi 
ODA MUSİKİSİ; 

. . . . • • • • • 
RESİTALLER: 

9,15 Berlln kısa dalgası: Aşk şarkılnn 

10,15 Berlln kısa dalgası: Brahms'ın şarkı
larından 17,45 Berlin kısa dalgası: Pa'!kal
ra miinasebetile org musikisi 19,15 Berlin 
kısa dalgası: Koro havaları 20,05 Bükreş 
Karmen koro heyeti 21,30 Varşova: Solist 
kono;eri 21,45 Berlin kısa dalgası: Johannes 
Brahms'ın şarkılarından 22,35 Ostrava pi
yano refakatile vlvolonscl varyasyonları. 
DANS MUSİKİSİ: 

18 Bilkreş 19,15 Bükreş 22,30 Varşova 
(Plflkla) 22,45 Peşte 23,35 Prag 

~ Pazarteai, 18. 4. 1938 ; 

'"""",,. "-"~ ~~ 
SENFONİLER: 

DANS MUSİKİSİ: 
18,10 Prağ: Kabare neşriyatı. 23,30: Peşte 

23,30 Verşova. 

~-"~.1'-1~ 

~ Salı, 19. 4. 1938 ~ 
\~r>ılo.~~ 

SENFONİLER: 

Richard Vagnerin eserlerinden konser 23 
Varşova: Koro konseri 23,30 BratJslAva: 
Plak 23,35 Prag: Karı~ık plAk konseri 23,35 
Varşova: Hafit musiki 

OPERALAR.OPERETLER: 

Hafif musiki (14,15: devamı) 15,15 Berlin Kamarasında, İngiliz - İtalyan an -
kısa dalgası: Müntehap koro konseri 111.15 !aşmasının cumartesi günü imzala -
Prag: Radyo orkestrası 17,10 Varşova: Or- nacağını söylemiş, ayni günün ak -
kestra konseri 17 Berlin kısa dalgnsı: Ha- şarnında anlaşma şartlarının neşre-
fif halk musikisi 18 Peşte Çigan orkestra-
sı 18,10 Ostrava Bando muzil{a 18,50 Berlin dileceği anlaşılıyor. Mısırın Roma se-

19,10 Varşova Opera muslk.lsi 20 BUkreş: kısa dalgası: İş sonu konseri 20,15 Pmg Sa firi de imza merasiminde hazır bu
Richard Vagnerin "Parsi!al,. operası 20,25 lon orkestrası 21.30 Prag Norveç radyosun lunacak ve diğer bir vesika imzalı
Bratislava: Operet musikisi 20,30 Pe1te: O- da verilecek AVTUpa konserini nakil <Bu yacaktır. 

20,45 Bükreş: Radyo senfonik orkestrası. konı:eri birçok istasyonlar nakledecektir.) HAFİF KONSERLER: peracJ.a verilecek piyesin nakli 22,25 Ostrava: Radyo orkestrası Mister Chamberlain, bugün Lon -

ODA l\fUSİKİSİ dradan hareket ederek Parise va -
7,10 Berlin kısa dalgası: Karışık musiki r : OPERALAR, OPERETLER: 

(8,15 devamı) 9,30 Orkestra konseri (Çay- 18,15 Varşova: Oda musikisi konseri (Ke ran ve Maltaya gitmekte olan harbi-
kovski) 11,15 Berlin kısa dalgası: Aııkerl man, mıt, alto, viyolonsel) 9•30 Berlin kısa dalga~n: Süppenln Boc- ye nazın Horbelişa'nın dönüşte Sin-
banrlo 11,45: Karışık program. 13 Berlin kı RESİTALLER: eaccis operetinden sahneler 16,30 Berlin kı yor Mussoliniyi ziyaret edeceğini, fa 
sa d:ılgası Ham musiki (14,15 keza) 13,10 10,15 Berlin kısa dalga!il: Rlchard Vag- sa dalgası: Opera ve şarkılar 20,30 Peşte: kat ziyaretin hiçbir siyasi mahiye
Bükres: PIAkla koncer (14,30 devamı) 17.ın nerin eserlerinden konser 18,40 Brüno: Pi- Operada verilecek piyesin nakli 
Pr F 

ti olmadığını anlatmıstır. 
ng: ok orkestra!!! tarafından halk kon· yano, klarinet, sopran. 20,20 Varşova: Sop- hr · İ 
· 17 15 v s 1 tk'si k · ODA MUSın.IS : Anlaşma metı"nlerı' hazır 

serı , nrşova: a on mus ı onserı ran tarafından şarkı konseri 22 Varşova: 
(Moskovski, Raff, Şubert) 17,45 Derlin kı- Chopinin eserlerinden piyano resitali. 17,35 Prag yaylı enstrümanlar kuarteti Londra, 14 (Hususi) _ Romadan 
sa dalgası: Eğlenceli iş .sonu konseri 18,15 1 DANS MUSİKİSf: (Ravel) 18,15 Berlin kısa dal~ası: Oda mu 1 bildirildiğine göre, B. Mussolini, ·ya-
Varşova: Orkestra konseri Bertin kısa dal-gası: Halk musikisi 18,30 Peşte: Koro kon- 21: Varşova 23,40: Peşte. elkiel konseri (Mozart) 20.30 Varşova: Man nında hariciye nazırı Kont Ciano da 
seri 18,30 Ostrova: Ork konseri 18,50 Berlin i dolln dilo. 22•30 Varşova: Karışık kentet hazır bulunduğu halde, Büyük Bri-
kısa dalgası: ş !lonu konserinin devamı 20 Perfembe, konseri· tanyanın Roma elçisi Lord Pört'ü 
Bertin kısa dalgası: Eğlenceli program 20,30 RESİTALLER: Venedik sarayında kabul etmiş ve 
Peşte: Plak kon~eri 21 Var:ıova: Karısık or ..,....,,....~ i t SENFONİLER•. 10,45 Berlin kısa dalgası: Piv .. ano sonatla kendisile ngiliz - talyan müzake-
kestra konseri 21,30 Berlln kısa dalgası; Bü 
yük hafi! musiki konseri 21,40 Peşte: Çi- • , • • , rı 18,15 Varşova: Piyano resitali 21 Prı:ıg: releri hakkında görüşmüştür. 
gan orkestrası 22,15 Bratlslava: Radyo or- HAFİF KONSERLER: Cocuk korosu 21 Varşova Pl~kla şarkılar Neşrolunan bir resmi tebliğe gö-
kestrıısı (Bach, Mozart) 23,15 Prag: PUık 23,30 Prag: Piyano sonatları (Schubert) re, anlaşma, cumartesi günü ög~le -
konseri. 7,10 Berlin kısa <Jalgası: Karışık prog - DANS MUSİKİSİ: den sonra Kigi sarayında imza olu-
OPERALAR, OPERETLER: ram (8,15 devamı) 9,30 Büyük hafif muıi- nacaktır. 

16,30 Berlln l<ı!la dalga5ı: Silppenin "Boc- ki konseri 13 Berlin kısa dalgası: Hafit mu- ıcı: Peşte · 
chacls,, opereUndcn sahneler 21,30 Bretis- siki (14,15 devam1) 17,10 Brafülava: Or- i "~-"""~"~' Ayrıca Lord Pört ile Kont Ciano 
lava: Oskar Vilrle'nln "Salome,, sl kestra (Bb:et, Grleg, Ponehielli, Sokolov, Cumartesi, 23. 4. 1938 arasında yapılan diğer bir görüşrne-
ODA MUSİKİSİ: Dvorak, Şuk, Besdek vs.) 17,30 Berlln kısa """""""_.,,_.,,_.,,,_. ........ ,... .......... ,,r-, de anlaşmanın ingilizce ve italyan-

19,20 Bül<reş Oda musikisi konseri (Beet- SE O · ca metinleri karsılaştırılmıştır dalgası: Karışık halk musikisi (17,45 keza) NF NILER: · • · 
hoven) 20,45 Berlln kısa dalgası: Dilet kon- B M z· ., • • 18,10 Brüno: Musikili çocuk neşriyatı 18,30 • • • • 11 • usso ını nın mesaıı 
ııeri 22,40 Prag: Yaylı ıazlar kuarteti (On-
dricek kuarteti) Peşte: Opera orkestrası (Veber, Shilllng, HAFİF KONSERLER: Başvekil Chamberlain ile çok sıkı 
RESİTALLER: Szeremi) 18,30 Berlin kısa dalgası: Piyano 7,10 Berlin kı!la dalgası: Hafta ıonu kon- bir surete temasta bulunan mahfil -

10 Berlin kısa dalfası: Bariton tarafından 
şarkılar 10,30 Alınan gençleri tarafından 

şarkılar 10,45 Çin plynQlsti Çin-Şln Yao pi 

sonatları 19,15 Berlln kısa dalgası: Küçük seri (8,15 devamı) 12,15 Berlin kısa dalE(a- lerde söylendiğine göre, İngiliz - İ
halk konseri 19,30 Brilno: Milntehap pllik m neşeli plAklar 13 Berlin kı!la dalgası: Ha- talyan müzakerelerinin süratle neti-

m musiki (14,15: Keza) 17,15 Varşova: Be l · muslkM 20 Berlin kı.c;a dalgaın A!kert ban- ce enrnesıne, geçen hafta B. Musso-
• • • yano c:alıyor 15,15 A$k şarkıları 18,30 Brü- natzki ve Stolz'un eserlerinden konser. 

do 20,20 (Prag Milinovskl bando orkestra- ı7•45 Berlin kısa dalgası İş sonu konseri lininin, B. Chamberlain'e gönderdiği . . . . 
HAFİF KONSERLER: no: Piyano süitleri 19, 10 Pr.ag: Piyano - Ke 

7,10 Bertin kısa dalgası: Hafit musiki man konseri 19,10 Bratislava: Piyano mu
(8,15: Devamı) 9 Neşeli plak mm•ikisi 12 siklsi 19,30 Peşte: Braçe solo (Piyano re!a 
Berlin kısa dalgası Orkestra konseri 13 Ber katile) 20,30 Varşova: Fransız şarkıları (Du 
lin kısa dalgası: Hafif musiki (14,15 deva- park, Bordes, Roussel 20,55 Bükreş: Lupes
mı) 13,10 Bükreş: PlAkla konser (14,30: de- ku şarkı söylüyor (ağır havalar) 22,15 Os
vamı) 17,45 Berlln kısa dalgası: Eğlenceli trava: $arkılan (Schumann, Mendelsmhn, 
musiki 18 Verşovıı: Orkestra, Sopran 18,50 Schubert, Beethoven) 22,40 Brüno: Schu -
Ostrava: Orkestra kon!teri (Graener, Mah- bertin piyano sonatları. 

sı (Vals marş ve polka havaları) 21 Varşo 
va Karışık orkestra konseri 22,05 Brüno: 
Orkestra (Fibich, Dvorak, Şöpen) 23,20 Os
trava: PlAk konseri 23,35 Bratislava: Ha
fif musiki konseri 24,15 P~te: Simi Kuri
na Çigan orkestrast 

OPERALAR, OPERETLER: 

18,15 Berlin kısa dalgası: Neşeli l'liık mu- şahsi bir mesaj sebep olmuştur. 
sik.Isi 18,50 Berlin kısa dalgası: Hafif mu- B. Mussolini, bu mesajında, İspan
siki konseri 19 Peşte: Radyo orkestrası 20 yada bulunan İtalyan gönüllülerini 
Berlln kısa dalgası: Eltlenceli proın-am mümkün mertebe kısa bir zaman zar 
20,20 Prag: Salon orkestrası (Çek eserlerin 
den) 21,20 Ostrava Bir filmi nakil 22,15 fında geri çekmek azminde bulundu-
Peşte Orkestra (Mozart, Çaykov<>ki, Elgar. ğunu bildirmiştir. 
Harun, V('iner) 22,55 Varşova: Koro musi- Fransız - f talyan yakınlaşmcuı 
kisi 23.30 Varşova Hafif gece musikisi 24,15 p · 

tuftur. 
:Millet Europa planı ve Balkanı 

üzerinde tahakküm bu dosyada ol· 
ca kuvvetile gözükmektedir. İşte b 
nun ü~erinedir ki, Fransız - 1taly 
münasebetlerindeki havanın çabu 
hem de pek çabuk değişmesi ic 
eetmiştir. Berline yaptığı seyahat e 
nasında gözlerinin önünde parlatıl 
manzara ve ümitlerle mest olan M 
solini memleketimize karşı tehdit 
tahkir sözleri sarf ve Tunusta kuv 
vetler tahşit ederken şeref ve ha 

siyetimizin yapmaklığımıza mani o 
duğu şeyi, şimdi Mussolininin uğr 
dığı bu hayal inkisarından ve bu d 
yadan öğrendiği gizli şeylerden so 
ra, derhal mümkün bir hale geli 
yor. 

/ngiltere • Fransa arasında 
bir askeri itti.lak 

Paris, 14 tHususi) - Figaro ga 
zetesinin verdiği malumata göre, ba 
vekil Daladye ile hariciye nazrrı B 
net nisanın 22 sinde Londrada Çe 
berlayn'i ziyaret edeceklerdir. 

Londrada çıkan Deyli Telgraf ga 
zetesi, Ingiliz ve Fransız nazırları 
nın yakında yaapcakları görüşm 
lerin iki memleket arasında müşt 
rek müdafaaya ait olabileceğini tah 
min ediyor ve hava mütehassısların 
dan müteşekkil bir Fransız heyetin' 
Ingiltereye gideceğini, ve Fransanı 

Ingiltere ile bütün menbalarını bi 
araya toplamak istikametinde iş b 
raberliğine hazır olduğunu ilave 
diyor. 

Deyli Meyl gazetesine göre, ik 
hükumetin mümessilleri bir deni 
teşriki mesaisi imkanlarını da tetki 
edeceklerdir. 

Bundan başka İngiliz - İtalya 
anlaşması hakkında da görüşülecek 
tir. Fransız nazır1arı, hiç şüphesiz, 
Italyan imparatorluğunun umumi bi 
surette tanınması hakkındaki teşe 

büsüne müzaheret edeceklernir ler, Schrecker) 19,WBül,treş: Plak musiki- DANS MUStKfSİ: 
si (Mo:ı:art) 20,ıs Prııg: Fok orkestrası tara 23 Varşova 24 Peşte. 

17,15 Varşova: Opera musiklsl 20,2S Bra
tislava: Operet musikisi 21,30 erlin 'lösa 
dalgası: Opera, operet ve ~kılar. 

p,,..,t,. ~ı"jl" " .. ı,...,ı-.,0., arısten öğrenildi~ine göre, Fran-
sanın nufüziu mahfillerinde Hitle -

OPERALAR.OPERETLER: !ından büyük popiuer konser 20,25 Ostrava ,.....,,..~,.,./ 
Bando muzika 20,40 Peşte: Orkestra tara - -

ODA MUSİI<İSİ: 
9,30 Berlln kısa dalgası: Opera ve operet 

lerden şarkılar 

rin Romayı ziyaretinden evel Fransa 

18,15 Varşova: Alto ve bas düosu (Schu- ODA MUSİKİSİ: 
tından radyo popurisi 21,15 Ostrava: Ha- ~ Çarfamba, 20. 4. 1938 -
fit musiki 22,15 Peş1e radyo orkestrası pi. ( ) ' ~"""'"..,....~~ 

nın derhal İtalyaya doğru bir yak
laşma hareketi yapması lüzwnun -
dan kuvvetle bahsolunmaktadır. 

Daily Express, iki memleket 
arasında hazırlanacak bir aske
ri ittifaktan ve iki erkanı harbi 
yenin politik - teknik iş birliği 
projelerinden bahsetmektedir. 
Bu gazeteye göre anlaşmalarda: 
ezcümle Fransız filosu tarafın

dan bazı İngiliz kıyılarının hi
mayesi mevzuu bahsolacaktır. 

mann, Carnellus, Tomas, Ponchielli, Flotov) yano cn;orak, Schubert, Förster) 22.30 SENFONİLER: 
Peşte: Çıgnn orkestrası 23,25 Prag: Neşeli RESİTALLER: 
plftk musikisi ı · · · · · · • • 
OPERALAR, OPERETLER: HAFİF KONSERLER: 12 Berlin kısa dalgruıı: Güzel şarkılar 

21,15 Varşova Leharın "La veuve joyeu
se,, opereti 21,30 BerJin kısa dolgası: Franz 
Silppenin operetinden bir süit 
ODA MUSİKİSİ: 

18,15 Peşte: Salon kenteti 21,15 Ostrava: 
Salon kenteti 21,35 Bilkreş: Oda musikisi 
kenteU (Bando kentet) • 
RESİTALLER: 

7,10 Berlln kısa dalgası: Kon~er (A,15 de- 16,15 Prag: Dvorakın eserlerinden keman 
vamı) 9,45 Berlin kısa dalgası En mükem- resıtali 17 Berlin kısa dalgası: Çinli bir ba
mel erkek koro~u 10,15 Karışık halk musi- yan tarafından piyano konseri 19 Bratlsla
kisl 12 Berlin kısa dalgası Askeri bandosu va keman ve piyano musikisi 19,20 Ostrava 
13 Bertin kısa dnlgıısı: Eğlenceli neşriyat Yeni kompozitörlerin şarkılarından 20 Peş~ 
13,10 BUkreş: PIAk kon .. erl (14,30: Devamı) te: Çigan musikisi refakatile Macar şarkı-
16,30 Berlin kısa dalgası: Milli harekat za- !arı. 22,15 Peşte: Beethovenln eserlerinden 
manına ait mar$lıır 17,10 Bnlno: Şarkı, Dohnanyl tarafından piyano konseri 23 Ver 
marş, çignn parçaları 17,15 Varşova Salon şova: Szymanovskinin eserlerinden mürek 

ll,30 Berlin kısa dalgası: Hugo Volf'un orkestrası (Şubert, Tomas, Zlkof, Vagner) kep konservatuvar solist konserini nakil 
şarkılarından 16 Bertin kısa dalgası Neşeli 17,45 Berlin kısa dalgası: İş sonu konseri 23,40 Prag: Yugoslav şarkılan (piyano re
şarkılar (Berlin solistleri) 17 ,30 Vaqova: 18,25 Peşte: Farka" Çigan orkestrası 18 30 fakatile) 
Viyolonsel resitali (Valentini, Casella. Tanı Berlln kısa dalgası'. Alman mar~ları (18:50 DANS MUSİKİSİ: 
man, Faure, Hindemith) 17,55 Brüno: Gi- Konser) 19 Bükre5: Radyo orkestrası tara- l 23,05 Peşte. 

Bu karış!lığm ve teşkilatsızlığın ortasında milis-
lerin, ve bazı hücum kıtalannın akıllarına koyduk
ları şey, sadece böyle sakin bir mukavemet değil, hü
cum etmek fikriydi. Bu en cesurlara dahi dehşet ve
recek bir fikirdi. Fakat arkadaşlardan ikimizde, bir 
korku, içimizdekilerin samimt olarak hangi taraftan 
olduklarını bilmemek korkusu vr.rdı. 

. . . • • • • 
RESİTALLER: 

18, Peşte: Piyano - Keman sonatları U!,15 
V:ırşova: Şarkt resitali 18,55 Ostrava: Gi
tar kon!;erl 19,15 Varşova Virtüoz gitar mu 
slkiü 20 Peşte Çigan orkestrası re!akatlle 
Macar şarkılan. 
DANS MUSİKİSİ: 

10 Berlin kısa dalgası 16,45 Berlln kısa 
dlagası: 20,20 Bratiı:lava 21 Varşova 21,30 
Bertin kısa dalgası 23,40 Peşte. 

KAYIP - 2148 sicil numaralı a
rabacılık ehliyetimi kaybettim. Ye
nisini alacağlmdan hükmü yoktur. 

Mehmet oğlu. Mustafa 

Öğrenildiğine göre Fransa hükit -
meti Romanya tanınmış bir zatı gön 
dermeye karar vermiştir. 

Bu zatın B. Flanden olması ihtima 

li vardır. 
Pöti Jurnal diyor ki: 
"Şansöyle Hitlerin İtalyayı ziyare

ti esnasında Romada bir Fransız el -
çisi bulunmadığı takdirde çok büyük 
zarar tehlikeleri karşısında bulun -
muş olacağız. 

Şuşniğin mahut dosyası bugün Ro 
ma.nın elinde bulunuyor. Bu dosya -
dan açık surette anlaşılıyor ki Al -

Bundan başka gazete Fransız ha-
va üslerinin Ingilterenin e~ine ter
kedileceğini yazıyor. Nihayet, müza
kerelerde müşterek bir başkumandan 
lık ihdası tetkik edilecektri. 

Fransanın kara kuvvetleri ku
mandanlığını ve Ingilterenin de ha
vav kuvvetleri kumandanlığını de
ruhte edeceği tahmin edilmektedir. 

yolun üstünde gördüm. Bu bir gazeteciydi. O beni ta
n~~ı:. Kamyona tırmanmak istedi, tam bize doğru 
donuyordu ki, bir bomba yağmuru başladı. Patlıyan 
bombaların dumanı etrafımızı sardı. Canhevliyle 
sarıldığımız arkadaşlardan 'ayrıldığımız zaman. Fer
nandez Alvar'ı yerde kanlar içinde, kafatasının ya
rısı uçmuş bir halde gördük. 

Büyük bir şarapnel patlayıp geçtikten sonra, ne 

olup bittiğini anlamak için esas caddeye çıktık. Biraz 

ötede iki mühhimmat kamyonu duruyordu, makine
lerinden biri bozulmuş, diğeri de parçalanmıştı. öte
ki kamyonlar evlerin önlerine dizilmiş, makineleri 
hala işliyordu. Bazı milisler, bombaların askeri has
taneye düştüğü haberini getirdiler. Bombalar tekrar 
düşmiye başladı, biz bir kapının arkasına saklanfük. 
Biz evin içinde gizli beklerken arkadaşım, 
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Kamyon hareket etmişti, Alto de Leon'a doğru tır
marunıya başladık. Bu dakikadan itibaren maneviye
timiz yükseldi. Tehlikeden ya kaçarsın, ya hareket
siz, olduğun yerde tehlikeyi beklersin, yahut ta ona 
karşı gelmiye gidersin. Çocukken, karanlık odalar- ! · 

- Haydi gidelim. Haydi gidelim. Dedi. 

- Nereye gidelim? 

- Böyle kapalı oturamaz, saklanamaz, hareketsiz 
bir şekilde ölümü bekliyemeylz, dedi. 

Hepimiz bunu hissetmiş. Fakat birisi bunu söyle
yinciye kadar bir fikir halinde tebarüz ettire
memiştik. 

- Sen bir dakika burada bekle, dedim. Belki ben 
birisini bulurum. 

Dışarı çıktım. Az onra ünüormalı, hakikt bir yüz
başıyla bt!raber geldim. Yüzbaşı sinirlerine hikimdi. 

Bütün bu patlamaların üzerinde çok tesir bırakıl

dığını iösteren bir aile babası hali vardı. 

- Miralayı gördünüz mü? Dedi. 

-Hayır. 

Karşımızdaki evin damı üstünde bir bomba pat
ladı. Tahta, ve kiremit parçaları ayaklarımınn önüne 
düştü. Yüzbaşı gülümsedi; ve soğuk kanlılıkla: 

- Maksatları bizi buradan uzaklaştırmaktır. De-

di. 
Elinde bir boru vardı. Bunu bana verdi, ve sakla-

mamı istedi. Boruyu aldım, dikkatle baktım, temiz, 
parlak, lekesizdi. Onu elimde tutarak sordum: 

- Biz ne yapacağız? 
- Beklemek, beklemek lazım, dedi. Sabırsız ol-

mayınız. 

Bize bir planı olduğu tesirini vermek istiyordu, 
fakat hiçbir planı olmadığı açık açık belliydi. Biz na
sıl yüzbaşıyı arıyorsak, o da miralayı arıyordu. Ev
den aşağı indi, sokağa doğru ilerledi, gözden kaybol
du. Yüzbaşıya ilk rast geldiğim siperdeki telefon is
tasyonuna gittim. Gişenin öteki tarafında iki tele
foncu kız, yüzüme korku ve istırapla baktılar. İkisi 
de çok gençtiler. 

- Bizi buradan kurtarınız. Onlara rica ediniz, bi
zi kurtarsınlar. 

Bunlara isted~lerini yapacağımı vadettim. Ben 
gelinciye kadar boruyu muhafaza etmelerini rica et
tim. Boruyu kızlara verip çıktığım zaman, kapısı a
çık küçük bir odada birinin Madritle konuştuğunu 

gördüm. Durup dinledim. Muhavere, sosyalist fırka
sının mesul bir azasiyle idi. Konuşan, bu zata bura
da olup bitenleri anlatıyor, emir, ve bura.ya kuvvet 
gönderilmesini istiyordu. Konuşan, görünüşte mAna
sız, ufak tefek, elli yaşlarında bir adamdı. Bana, Gu
ndarrama, Casa de Peublo (1) sunun reisi olduğunu 

(1) CaS'a de Pauplo: İspanyol kasabalarında sosyalist ve 
işçi m!!rkezleri. 

söyledi. Mademki burada hiç kimse birşey yapmı
yordu, o da fırkasının mesul başlanna müracaat edi
yordu. 

- Siz askeri liderlerin yapmadığını, tam olarak 
yapıyorsunuz. dedim·. ' 

- Doğru. Fakat zannederim herkes elinden ne ge
lirse yapmalıdır. Aksi takdirde mahvoluruz. 

Ben önüme gelenden emir almıya hazırdım, hemen 
bu yarı köylü yarı sanatkar, eski gömlekli, gümüşü 
kasketli adama sordum: 

- Ne yapabileceğimizi zannedersiniz? 
- Herkes ne yapabilirse yapmalıdır. Bu bir silah 

ve erkeklik meselesidri. Silahı olanlar dağa çıksınlar. 
Bunu yapmak için teşkilatı, zabitleri, erkanı har

biyesi olmıyan bir yerde bunu yapacak ferdi teşeb
büslerden başka bir kuvvet yoktu. Arkadaşlarımı 

bulmak için geri döndüm. Onları bıraktığım yerde 
göremedim. Bir kamyondan bana seslendiler. Kam
yona çıktım, olup biteni kendilerine anlattım. Bom
balar hala düşüyordu. Arkadaşlarımdan biri yüksek 
sesle bağırdı: 

- Arkadaşlar, geliniz. Düşmanın üzerine gidiyo
ruz. 

Birçok milisler saklandıkları yerlerden çıktılar, 

koşarak bize geldiler. Kamyonun dört bir tarafından 
üzerine tırmandılar ve diğerlerine seslendiler: 

- Arkadaşlar, yukanya çıkalım. Bu toplan elleri
mizle taşırız. 

Nereden çıktığını anlamadığım eski bir arkadasım.ı 

dan nasıl korktuğumu hatırladım. Eğer karanlık ya-· 
tak odasından kaçarsam, korkum o kadar artardı ki 
yüksek sesle ağlamıya başlardım. Fakat bir gün, kaç
mazsam, yüzümü karanlığa çevirirsem, korkumun 
zail olduğunu keşfettim. İşte harp te benim için böy
le oldu. 

Kamyonumuz hareket eder etmez, diğer arkadaş
lar üzerine atladılar, kenarlarına asıldılar, oynıyan 

tahtalarına yapıştılar. Topların ağzına, fırtınalı za
manlarda vahşi hayvanların saklandığı yeşil dağlara 
doğru gidiyorduk. Herkesin görüşmek için çarpan 
bir kalbi, ve elinde silahı vardı. 

- Arkadaşlar geliniz, düşmana sa1dıralım. 

Bombalar düşüyor. bunların altında dahi gönüllü

ler bize iltihak ediyordu. "Atlayınız çocuklar., •. 
Fakat atlıyanlarla kamyon o hale geldi ki, son ev

lerin gölgesinde durmıya mecbur oldu, arkadaşlar
dan yedi veya sekizini inmek için kandırmıya çalış
tık. O kadar sıkışmıştık ki motörü yürütmiye bile 
imkan kalmamıştı. Bunlar kavgalaşırlarken, yolda 
yatan, Alvar'ın naşını gördüm. Hatıra !arımın bir an 
kafamda canlanması bPni altüst etti. O. senelcrden
beri bilfiil kavga eden bir anarşıstti. Onun felaketi 
teşkilatlara hiçbir zaman hakkında, tam bir emniy"t 
telkin etmemesiydi. Çok garip bir hayat yaşardı· 

( De1>om1 ,,,,,. ı 
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Yumurtalar 
.... G.UNLljK.l CHRACAT: 

30 

l\tağlôbiyetin Acısı Derin 
· lç·n Kontrol 
Yarın Başlıyor 

Ankarada ihracat kontrolörlüğü 

kursunu bitirmiş olan on sekiz kon
trolör namzedi dün şehrimize gel

mişlerdir. Kontrolörler bugünden i- i 
tibaren şehrimizde hububat, narinci
ye, fındık, yumurta ihracı işlerile 
meşgul olacaklardır. On sekiz kişiden 
bir kısmı da Liman ve Zahire borsa-

PiYASA ! 
Ziraat Bankasının 7·8 çavdarlı yu

muşak buğdayinrındnn 225 bin kilo
luk bir parti kilosu 5,28 kuruştan, Ur 
fa malı 13 - 14 çavdarh sert buğday
lardan 45 bin kiloluk bir parti kilosu 
5,05 kuruştan değirmencilere sablmış 

Bağırsak 
Müstahsilleri 
Ne istiyorlar 
Barsakçılar birliği ve barsak ih

racatı hakkında verdiğimiz haber, 
barsak müstahsilleri arasında aliıka 

uyandırmıştır. Dün matbaamıza müs 
tahsillcrden bir heyet gelerek bu işe 
dair izahat vermişlerdir. 

Bir Teessür Uyandırdı 
tır~akat, onu büyük işler için ha
k Yan ve saklıyan manevi bir 
d u;vet; cidden tam zamanında im 
.... a a Yetişti. (Derviş Nur Moham
"''t':f) 'l (li . 1 e, (Muallata) kadısının oğlu 
rn·adıs) yıldırım süratile araya gir 

ışier .. Mağlubiyetin acısı ile çıl
gtn 'b• gı ı bir hale gelen o adamla-

:d:linden Şamili kurtarabilmiş-
ı. 

~Şaınn) i, bütün mücadele haya
v da, daima ölüm takip etmiş .. 
ne dabna ecelin soğuk parmağı o
~n a~ına temus eylemişti. Fakat 
b' e daıma onu takip eden manevi 
ır kuvvet, her defasında ölüm ile 

~nun arasına girmişti ... İşte bu va-

1.a, Şamilin bu manevi ve harilm-
ade k 1 · . uvvet e kurtuluşlarının bi-

l'incisi idi. 

lMAN VE AHLAK 
BOZUKLUGU 

J marn .Gazi Mohammed (1) ile 

i in 
Şamil, büyük bir teessür 

ç de (Y' d' ırml) ye avdet etmişler· 
ı. Mağlubiyetini acısı, bu iki kah 

:::nanın ciğerlerine kadar işlc
~şti. 

t . Gazi Mohammed, bu mağlubiye 
ın sebeb· · 

atfed· ını, manevi bir kuvvete 
_ ;[0 r; ve bunu izah ederken: 

fi b; ruhlarımızı tamamile tas
'IJ.Ye edemedik. iman ve ahlakımı
li~ ku~.etlendiremedik. Cenabı 
.. ' bızı terbiye etmek istedi. 0-.. urı · · 

ıçın başımıza bu felaket geldi. 
niyordu. 
liakik ~ aten vaziyetin harici man 

Aıst ası da bunu gost'eriyordu.. Da-
an v-0 ç . 

kısın ~nlstan halkının bır 
1
' h!'muz maddi menfaatler 

bl>eşinde koşarak (milli gaye) yi, ve 
unu · t'h ki) . ts ı daf eden (Müritler tari-

h nın temiz ve ahlaki umdelerini 
<ızmedemiyordu 
Nit k' . 

e ım, Gnzi Mohammed bu 
lnağlubiy ı· ·· . Ç . e ı uzerıne, Dağıstan ve 
eçenıstanın şuurlu ve milliyet

Perver Türkleri kan ağlarken. o 
necip gayeyi idrak edcmiyenler de, 
seviniyordu. 

En büyük memnuniyet ve me
serret alametleri, (Honzah) daki A 

Var Hanlığı sarayında görülüyor
du... Gazi Mohammedin böylece 
ın ~l A o 

b~ag .. up ~e perişan avdet etmesi, 
l(Uyük hır zafer telakki ediliyor; 

afkas başkumandanına (Mosko-
\> ) ' a ve (Sen Petersburg) daki Çar 
saraylanna, zafernameler gönde
l'iliyordu. 

ll O tarihte, Rus zabiti üniforması 
§ıyan, ve Çarlıktan bol bol para-

~ar ve ihsanlar alan (Hacı Murat) 
~) bu bozgunluk esnasında Gazi 

0hammedin adamları tarafından 
~aş yerlerinde terkolunan silih
lia ve bayraktan toplatarak (Tif
d ) te bulunan Umumi Valiye gön 
ermiş; bu münasebetle yazdığı 

llıektupta da: 
(Avar milletinin, Çarlığa olan 

"ıniıni rabıta ve sadakatini, bu 
"es·ı · ı e ile de teyit ve ispat edıyo-
~.) 
bemiştl. 

1-lialbuki, Çarlığın fintf onnasını 
41Yan ve Avar Hanlarının sara

~~da yaşıyan bir adamın, (Avar 
;uıeu namına söz söylemesi, açık 
tie ~~ih bir sahtekarlıktan ibaret
; Çünkü, Avar Hanlarının sara

llı~da yaşıyanlar, çoktanberi Avar 
~rını kesmişler; 

~) Evvelce de arzetmlştfk kf, (Gazi Mu· 
'· l'l'lct) 1mnm olduktan sonra, kendisine 
..-.ıoııa ... 
~rı b nıuhammet)te denilmiştir. Ve bütün 
?tıu~ 1 tarihlerinde . de (Gazi Mollıı) diye 
it llYyettir. Fakat biz onu birçok Kaf· 
~~lllıların ylldettlkleri gibi (Gazi Muham 

( 
1 

diye kaydediyoruz. 
~J <Hacı Murat) ayni ismi taşıyan, ve 
lıı.trıd llıiıde gösterllmlş olan bir sinema fil
~ e büsbütün başka bir karakterde gös
tıııd!;ıişur. Ve bllhassa Kafkas tarihinde oy 
hıı 1 rot, tamnmlle tahrJf edilmiştir. Ta-

l'l.ı!: iti bu film, husus! bit maksatla çev
Clt, 5Ur. Sırası g~llnce bu nokta hakkın· 
~~ah malQmat Yfll"e!'ek Hacı Muradın 

)etini lAyıkıyle tenvir edeceğiz. 
z. .. 

Gazi Muhammedin vücude getirdiği mücahit ordum 

hatta kendi milletleri aleyhine, 
Çarlığın adi birer casusu ve köle
si vaziyetine girmişlerdi. Onlara, 
Çarlığın üniformalarını ve nişan
larını taşımak daha hoş geliyor .. 
Her Türkün derin bir iman ile kal 
binde sakladığı· (milli aşk) tan on
larda hiçbir eser görülmüyordu. 

ı şte şimdi, derin bir teessür 
içinde (Gimri) ye avdet e

den İmam Gazi · Mohammed ile 

de kendilerini, nefislerini dinliye
rek, ruhlarını ve imanlarını tasfi
ye etmek için bir irşat mahiyetin
de idi. 

Tabiidir ki bu sükun ve inziva, 
çok uzun sürmemişti. İmam ile o
nun sadık havarisi, tekrar köye 
avdet ederlerken; aralarında şu ka 
rar verilmişti: 

Gazaya, devam ... 

GAZAYA DEVAM 
Şamilin düşün"eleri de, bu nokta G azi Mohammedin giriştiği ga 
üzerinde temerküz ediyordu. zalann hepsini sayacak o-

Bu iki necip l'\lhlu Avar Türkü, lurMk, hem mevzuumuzu çok u-
milliyet aşkını her Dağıstanlının zatmış, ve hem muhterem karile-
ve her Çeçenin kalbine iyice aşı- rimizi birçok isimlerle yormuş o-
lıyabilmek için çareler düşünüyor lacağız. Onun için biz bu bahsi de 
lar .. Büyük bir imanın, sönmez a- hulasa edeceğiz; ve bunlardan en 
teşiyle: mühim vakalar üzerine süratli bir 

- İşte o zaman, tamamiyle mu- göz gezdirmekle iktifa edeceğiz. 
vaffak olacağız .. Milli yurdumuzu, (Devamı var) 

·sında tetkikat yapacaklardır. Istan-
bulun kontrolör kadrosu genişletil
miştir. Dördüncü Vakıf hanında dört 
odalı bir daire ihracat kontrolörleri
ne tahsis edilmiştir. On sekiz kişiden 
bir kısmı 15 gün ve bir kısmı bir 
ay kadar staj görecekler ve Vekale
tin göstereceği mıntakalara dağıla

caklardır. Yarından itibaren yumur
ta ihracat nizamnamesi tatbik mev
kiine girecektir. Kontrolörler bu iş 

etrafında da tetkikler yapacaklardır. 
Pazartesi günü. yumurta tüccarları 
iJe birlikte bir toplantı yapılacaktır. 
Yumurta sandıklarının tellenmesi i
çin mevcut hükümler hakkında tet
kikat yapılacak ve tellerin zararları 
görülürse mesele iktisat Vekaletine 
bildirilecektir. 

Konservecilerin Toplantısı 
Konserveciler Ticaret odasında bir 

toplantı yapmışlardır. Son günlerde 
belediye meclisi tarafından konserve 
kutuları üzerine tarih konulması hak 
kında verilen kararın geri alınmasın 
dan haberi olmıyan konsevreciler, O
daya buhususta bir layiha vermiye 
hazırlanmışlardı. Fakat belediye mec 
!isinin son kararı konservecileri mem 
nun etmiştir. Gelecek hafta tekrar 
toplanarak konserve sanayiinin in
kişafı için alınacak tedbirler etrafın
da görüşülecektir. 

Kontrolörler Arasında 
Ankara, 14 (Tan muhabirinden) -

Karadeniz fındık ihraç istasyonlann

daki kontrolörler arasında bazı deği
iiklikler yapılmı~tır. 

Ordudan Salt Bili! Trabzona, Gi
resundan Rebii Günel Orduya, Uzun
köprüden İlhan Altay Giresuna, Gö
reden Fuat Fatsaya, Abdullah Aksu 
Trabzona, Emin Ali Orduya, Fazıl 

Aybar Göreye nakil ve tayin edil -
mi§lerdir. 

Çarlığın ihtiras ve esaretinden kur--·------------------------------· 
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Avar sarayı, nihayet, Çarlığa olan :<~:::;:;:;:~~~;:::~~:::::::::::::;::=::?::.:::~:=:;:~:* 

rnerbutiyetini fiilen_ göstermişti. A ;t""G"f fij'",-"'" . L ~ R •ı ~r.::=~r.::;~~~:::~';~$;:::;=;:;:;:::;=::;: 
var Hanlığını temsıl eden (Bahu \ı;J E:: ?.-. .. ~»: ....... -:-.. :-................................ .. 
Hanım), - "Horzah,, muharebe

sinden üç ay sonra -Gazi Moham 
medin ekrar hücumundan korka
rak Çarlıktan asker yardımı iste
miş .. Birkaç alay muntazam Rus 
askeri getirterek şehre yerleştir-

mişti. 

Bahu Hanımın bu hareketi, bü
tün Dağlı Türkleri ve Çeçenleri 
büsbütün kendinden nefret ettir
mişti. Çok gariptir.. O aralık, ev-

vela şiddetli bir zelzele olmuş; son-

ra da dehşetli bir "veba,, illeti zu
hur etmişti. Başta İmam Gazi Mo
hammedle Şamil olduğu halde bü
tün Avarlar, bunu "Allahın ceza 
ve intikamı,, telakki ederek, iman 
ve ahlakın tasfiyesine bir kat da
ha ehemmiyet vermişlerdi. 

İmam Gazi Mohammed; bir müd
det münzevi bir köşeye çekilerek, 
vaziyeti daha iyi tahlil edip, ona 
göre tedbirler almıya karar ver
mişti. Köyüne yakın bir yerde, yer 
altında birkaç oda ile küçük bir 

mescit yaptırmış; yanına Şamili 
ve bir kaç müridini alarak bura
ya yerleşmişti. 

Günlerini, daimi bir ibadet ve 
tefekkürle geçiriyordu. Günlerce, 
hiç kimseye bir tek söz söylemi
yor; ve hatta insan sesi işitmemek 
için kulaklarına balmumu tıkıya-

rak bir köşeye çekiliyordu. 
Gazi Mohammedin bu hareketi, 

ne peygamherleri ve evliyaları ta_k 
1it etmek .. Ve ne de, şarlatanca bır 
hareketle milletinin gözüne gir
mek değlldi. Evvelce de arzetmiş
tik ki, zaten onun hayatı, daim.i ~ir 
inziva ve sükün içinde geçmıştı. 

Ş . di böyle bir vaziyet almaktan 
ım . 

1 
. 

maksadı - ihtimal ki - ~ürıt enne 

ve milleüne de derin bir sükflt için-

Nekadar Maden Lazım? 
Vileudfimilziln af1rlıfından her 

kilosu için yirmi dört saatte bir 
gram albümin ile bir gram yağ, 
dört buçuk gram da karbon idrat
ları lazım olduğunu biliyoruz. Ha· 
yatın devamı için madenler de IU
zumlu olduğuna göre anha onlar 
dan ne kadar yemeliyiz? 

Onu da bir insanın yirmi dört sa 
at içinde çıkardıl'ı madenlerin mik 
tanna göre hesap etmişlerdir. Yet
miş kilo ağırlığında bir adam gün 
de 0.52 den 1,2 grama kadar yani 
vasati olarak 0.88 fosforla 0,27 den 
0,82 grama kadarını vasati 0,45 
gram kalsiyom çıkıuır. Ru <'ikan 
miktarın '\'t-rini doldurmak kin her 
giin o kadar yemesi lazım d~mek
tir. 

Ayni adama gfinde vasati dört 
gram pota!lyom ve 15 den yirmi 
grama kadar sodvom (yani tuz 
i<;indt'), 0.20 den 0.30 graema kadar 
man:rezium lazımdır. 

Daha in<'e hes11nla bir insanın 
aiırhtandan hir kilosu için her
l!'İİn lbım olan haska haşka ma· 
denlerin miktarları şunlardır: 

Tuz 0,25 gram 
Potas 0.06 ,, 
Kireç O.fH5 ,, 
Mımvezi o.om; ,, 
Celik 0.'l02 ,, 
Asit fo,.forf 0.05 ,, 
A!'lit siilfuri.. 0,06 ,. 
Bu madenleri bizim herı?iln ye

diğimiz <"eşitli ~·em<"kler bi7:e te
min ederler. Rizim hergiin bir ör-
nek vemiv.-rek daima türlU tfülil 
vemi~e dikkat etmemiz yeter· Tu
~ hile. vediğimiz yemeklere ayrı
t'a tuz koymasıtk, yine yetisttek 
miktarda vf'meklerin kendilerinde 
buluruz. FakAt tuz yem.-klerimi· 
ze leı.zet verdiiinden onlan nişi
rirken tuz katanz. hanunla kan
mayız, 7erken de tekrar tm eke· 
ria. 

Bununla beraber, başka başka 
yemeklerde en çok lüzumlu ma
denlerden ne kadar bulunduğunu 
bilmek faydasız olmaz (bir kilo 
üzerine Ca kalsiyom ve Mg man
yezium işaretlerile): 

Yumurta akında Ca 0,18 gram, 
M~ 0,18, Frant'alada Ca 0,28, Mg 
0,29. 

Lop ette 0,31 ve 0,42, yemişler
de 0,34 ve 0,21, fasulyede 0,35 ve 
0,58. 
Patat~te 0,39 ve 0,84, kepekli 

ekmt'kte 0,41 ve 1,52, pirinçte 0,46 
ve 1.23. 

Bezelyede 0.6!i ve 0.94, yumur
ta sanınnda 1,87 ve 0,30, yeşil seb 
zelerde 2,50 ve 0,58, inek sütünde 
2,80 ve 0,34 (velerden önceki sayı
ların Ca, sonrakilerin Mg olduğu
nu tahii anladınız.) 

İlkbaharda bize çok liizumlu ki
reç miktarına gelince: (yüz gram
da miligram hesabiyle): 

Yağ'hea ette 892 miligram, yai
ıız ette 507, tavuk etinde 560, yu. 
murtanın sarısiyle akı kanşık 181 
miligram. Ek~etke 90 dan 200 mi
Iil!'rama kadar. Pirinrte 74 ten 614 
miligrama kadar. Patateste 661 
(bu üç a1tı elbette hatırınızda ka
lır) yeşil salatarfa 350 den !';00 den 
fazlaya kadar. il'nanak, Mart so
nuyla Nisan icinde 893. Taze fa
sulye Ye tue be7.elye de 380. Ha
vuçta 269. Elmada az 61, armutta 
daha çok 168. I.imonla portakalda 
300 ile 350 arasında. Başka taze 
yemişlerde 200 ile 300 arasında. 
Kuru incirde l un. 

Spottular, kuru ineir yiyiniz: 
En çoğu şekerden gelen kalorileri
le adaleleriniz daha kolay işler, 
bol kireci kemiklerinizi sağlamlaş
tınr, yine kire~ten dolayı hormon 
(ıkaracak guddeleriniz daha iyi 
falqank sençJiilabi aaatırlar. 

, 

tır. * ı 
Mersin arp11larından çuvallı olarak f 

50 bin kilo 4,17 ,5 kurustan, Kars ar- i 
palarından çuvallı olarak 25 bin kilo
luk bir parti 4,12 kuruştan ve Anado-
lu malı 300 bin kiloluk büyilk bir par , 
ti Haydarpaşa teslimi dökme olarak ,t 

4,05 kuruştan satılmı~tır. t . ' 

Bandırmanın san mısırlarından Çu- t 

vallı 15 bin kilo 5,05 ve Balıkesir ma- t 

lı 30 bin kilo çuvallı 5,10 kuruştan, 

beyaz Adnpazan mısırlarından 69 bin , 
kiloluk bir parti kilosu dnhl 4,3,5 - t 

i 
4,37,5 kuruştan müste.rilcrine veni - t 
rniştlr. i 

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

RORSALARDA : 

Ziraat Bankası 

Bu~day Vermiyor 
Şehrimiz buğday piyasası vaziye

tini muhafaza etmektedir. Tüccar na 
rnına az mal gelmektedir. Ziraat ban 
kası piyasayı tutmak ve istediği fi
yatı bulmadıkça ekstra buğday sat
mamaktadır. Kırmacı ve değirmenci
lerden başkasına buğday satmamayı 
prensip tutan banka, tüccara buğday 
vermediğinden, muhtelif mıntakalar 
dan piyasamıza talep edilen buğday
ları temin edip göndermek kabil o
lamamaktadır. Bu yüzden buğday 
tüccarları ve mübayaacıları vaziyet
ten şikayet etmektedirler. Dün ancak 
birkaç vagon buğday alabilen tüccar 
piyasanın bu tarzda devam ettiği 
takdirde işlerin büsbütün duracağını 
ileri sürmektedirler. Dün 4-5 çav
darlı Polatlı buğdayları 6,17,5-6,22,5 
kuruştan, 1- 2 çavdarlılar 6,23,5 ku

ruştan satılmıştır. 

Şarap Ofisinin Müracaatı 
Parıste bulunan beynelmilel Şa-

rabofis Ticaret Odamıza müracaat et 
miştir. Ofis muhtelif ~eneler içinde 
limanımızın seyrüsefain hareketleri
ni, Türliye limanlarında kuru ve yaş 
üzümlerle şarapların tahmil ve tah
liye şekillerini sormaktadır. Bu işle
re ait tesisatın nelerden ibaret ve ne 
şekilde çalıştıklarının bildirilmesini 
istemiştir. * Gümrük tarife aknununun 822 
ir.ci maddesine giren mallardan bir 
defaya mahsus olmak üzere Maca
ristan menşei olmak şartile 50 kilo
luk eşyanın ithaline kontenjan veril 
miştir. . 

I • 

BORSA 
14 - 4 - 1938 

ÇEKLER 
Acıl" Kaı>anıt 

Parts 25,1675 25,12 
New-York 0,792416 0,792225 
Millno 15.062 15.0635 
Brüksel 4.7038 4.7038 
Aüna 86.884 86.884 
Cenevre 3.4425 3.4427 
Sof ya 63.593 63.593 
Amsterdam 1.425 1.4255 
Prag 22.7138 22.7138 
Madrid 12.7186 12.7186 
Berlin 1.9705 l.9710 
Varşova 4.194 4.194 
Budape;ıte 3.9745 3.9745 
Bilkreş 106.0413 106.0413 
Belgrad 34.5786 34.5786 
Yokohama 2,88 2.88 
Stokholm 3.085 3.085 
Londra 629,- 629,-

Moskova 23.8625 23,8625 

PARALAR 

P'rtınk 

Dolar 

Liret 

eeıcıltB rr . 

Ahı Satıl 

Barsak istihsal edenlerin mikta
rı iki yüz firmadır. Her müessesede 
4-5 amele çalıştığına göre bu işten 
800 - 1000 kişi geçinmektedir. Müs
tahsiller bugünkü vaziyette bilhassa 
tüccarlardan şikayet ediyorlar. Bir
lik kurulduğu takdirde mustahsilin 
de birliğe alınması lüzumunda ısrar 
gösteriyorlar. Almanyaya barsak ih
racatı yapanların Amerikaya ihraç 
yapanlarla anlaşmaması müstahsilin 
aleyhine neticeler vermiştir. Ameri
ka ile iş yapan üç firma iç piyasanın 
bekleyici vaziyetinde bulunmasından 
istifade ederek işlenmiş barsakların 
takımına 20 kuruştan fazla fiyat ver 
miyorlar. Halbuki ayni firmaların 

Amerika tüccarlarile yaptıkları mu
kavelelerde işlenmiş barsakları 25 -
35 kuruş arasında vermeyi taahhüt 
ettikleri iddia olunuyor. Fiyat far
kından tüccarın istifadesi çok yük
sektir. "Vaziyet böyJe devam ederse 
eylfıla kadar iç piyasalar hareketsiz 
k&lacak ve müstahsil dört beş yüz 
bin lira zarar görecek,, diyorlar. 

Müstahsillerin bu mütaleaları ü

zerine meseleyi piyasadan da tahkik 

ettik. Aldığımız malumata göre, Al

manyanın barsak kontenjanı dolmak 

iizeredir. Daha bir miktar barsak 

gönderebileceğiz. Ancak gönderilecek 

miktar piyasalarımızdaki stoku ko

ruyamaz. Bunun için Amerika ile 
yapılmakta olan yeni ticaret anlaş

masında asgari fiyat tesbit edilmek 

ve miktar tayin olunmak suretile 

barsaklar için bir madde konulması 

isteniyor. Türk mallarının Almanya 

ve Amerikadaki mevkii gayet sağ

lam ve isteklidir. Bunun için daha 

bir miktar barsak göndermenin ça
resi aranılmaktadır. Mevcut konten
jana 250-300 bin liralık bir kısım 
ilave ettirilirse o zaman müstahsilin 
malını almak istiyen tüccar bu defa 
kapışacalftır. Kontenjan olduğu tak
dirde Amerika için fiyat verilmiyen 
mallar Almanyaya gönderilebilir. Ya 
hut ihracatçı tüccar fazla kazancın
dan fedakarlık ederek müstahsili 
memnun edecek bir vaziyette mal a
lır. 

Mantar Getirilemiyor 
Yurdumuza Hk defa olarak Por

tekizden şişelik mantar ithal edilmiş 
tir. ispanyanın vaziyeti ve bütün 
mantar fabrikalarının harap olması 
yüzünden birkaç sene ispanyadan 
mantar getirilmesi mtimkün olamıya 
caktır. Portekizle ticaret anlaşmamız 
olmadığı için getirilen mallar bf;ly
nelmilel takas ile getirilmiş ve pisa
saya çıkarılmıştır. 

ihraç Mallarımız 

Kıymetlendirilecek 

Drahmi 

tsvtçre Fr. 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden) _ 

1936 senesinde neşredilen 3018 nu

maralı bir kanunla, mezkur tarihten 

itibaren ihracatçılar kontrole tabi 

tutulmaya başlanmış ve kontrol iş

leri devletleştirilmişti. Kontrol sis

temi, tüccara yük olmadan kısa bir 

zamanda müspet neticeler vermiştir. 

İlk olarak kontrole tabi tutulan fın
dık, üzüm ve palamut dış piyasalar

da çok rağbete mazhar olmuştur. İk
tısat Vekaleti, kontrol işinden sonra 
ecnebi piyasalarda bir anket açmış ~ 
tır. Yeni gelmeye başlı yan cevaplar
da, bu kabil ihraç malanmızın tipleş
tirilmiş olmasının büyük bir mem _ 

, nuniyet uyandırdığı bildirilmekted' 
İ ır. 
ktısat Vekaleti öniimüzdnk' 

Lew 
Florin 
Kron Cek 
Mark 
Zloti 
Penıo 

Ley 

Dtnar 
Kron b9ec 

\., 

.. 
111 

iii .. 
a 

) 

~ ... ı sene 
bugday, tiftik, yapağı, pamuk ve por-
takal maddelerini kontrole tabi tut-
maya ve kıymetlendirmeye k 

. . B arar 
vermıştır. u yeni teşkilatın me _ 
dan~ getirilmesi için 197 bin lir:ıık 
tahsısat 300 bin liraya çıkarıl t 

İk V k"l · mış ır. tısat e a etı, bir çoğunun kon-
trolüne hemen başlamak üzere tet
kilder vaomaktadır. 
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istanbulun imarı: Alışverişte 
• 

Yeni Pl&nın Tatbikinde 
Maktu Fiyat csYA ş M AK; L EBD E•N 

enı ır 

Pazarlık Usullerini lsviçrenin· 

Gözetilecek Esaslar Kaldıran Yeni Liyihaya 4 Kantonu 
Mühim Esaslar Kondu 

[Şehircilik mütchnssısı Prost ta
rafmdnn hazırlanan nazım planın 
son kısmını bu yazıda veriyoruz:] 

14, 15, 16 ve 1? numaralı 
'ameliyeler 

Güzerg~hının müteaddıt kısımlnn bQyü]( 
Panoroma manzaralan gösteren bir turist 
yolu olup Sultan SeUm ve Fethiye Camileri 
bunun esaslı turistik unsurlnndır. 

Bu yol ikiye ayrılıp biri Haliç sahiline, 
diğeri Edirne, knpusuna gider. 

16 numaralı yol Atatürk Köprüsü, Fethi
ye Camii arasınd'ldır. Mebde'i ve Fethiye 
Cnrnllne vasıl ,,ldugu yer arızalıdır. 
Şehzade Camlini Fatıh Camiine bağlııyan 

turistik yol; Valans kemeri meydana çıka
nlmalı, iki tarafı geni11 bir yeşil saha ile ay
rılmalı; bundan sonra iki taraftan iki ~c 
yapılıp bunların blr Uırnfındakl binalar bir
birinden ayrı olur ve şoseden gcnls blr bah
çe ile ayrılır. 

Kemerin iki tarafında mevcut blnnlar 
dolayislle kemer boyunca bu suretin temini 
mümkünolmazs:ı m::ıhallc imar plAnlan bu 
yolu karekt<'ristiklerlni tC'Splt edC"'<'ktir. 
18 ve 19 numaralı ameliyeler 
6 numaralı merkezi meydan ile Atatürk 

Körilsü arasında doğrudnn do~yn ve 8 
numrolu iltisak yolu vnsıtaslle hallere giden 
bir yoldur. 

Gnrpta Silleymaniye civarında güzergdhı 
arızalı olncak, gerek Camiye ve gerek çok 
pıttorcsk manzaralı küçük bizantln kilise
sine doğru pittorcsk manzaraları buluna-
caktır. • 

Bu yol Üniversitenin muhtelit şubeleri 
arastnda seyrüsefer mihverini teşkil ede
cektir. 

Gilzergôhı tadil edilmiş şekillerile bilyilk 
bir kısmındn Bozdo~nn keınC'ri caddesi ve 
Kirailı mescit sokağını takip edecektir. 

19 numaralı meydan: Yenlkıpıdnn itiba
ren dHz bir istikamette devam eden Ata
türk Buluvan üzerinde dört köse bir mey 
dan. 
Meydanın bir dılı bir Skunr ile tahdit e

dilmiştir. Bu Skuarın esaslı unı;urunun kıs
men restore edebilecek eski bir Türk mi
mari eseri ve fevkalade güzel bir ağaclık 

teşkil eder. 
Meydanın orta~nda bir zafer hatırası ol

mak üzere kolon veya Obllsk gibi sakull 
bir motif yükselecektir. 

* 21, 22 VQ 23 nunıaralı 
ameliyeler 

KısmC'n mevcut yollarla teşekkül eden 
Pittorcsk bir gOzerl'dh: 

Hl Anın cenuba dop,ru sonundn mamara 
olı.ırak C'ami ile S. 6ı Skuar görlllilr: kftıclr 
bir iki Türk evi istlkametll?rin yeri üzc,in
de muhnfnza edilm<'lldlr. Şimale doğru ı;on 
manznrnyı S 7 Skuarı teııkil eder. 
- Bund:ın sonra gOzergfıh ftfal~ caddesini 
takip eder bu çok f{lzel cndde eski Pantok
rator kilisesine do~ru plttoresk bir şekilde 
temdit l'<lillr; gölgeli bir mesken yolu olur. 

S. 5 Skuımndan !(ayet güzel bir panora
ma manznrnsı vardır. 

* Serbest sahalar 
Terbly~ pnrkının hududu knti bir surette 

mnhnlll imar plünları üzerinde tesblt edile
cektir. 
Koşu yeri: Olimolyatların İsUınbulda ya

pılması ihtlmııli de göz önünde tutubrak, 
ayrı bir proje olarak e•Qt edilmls, soorların 
bir kı•mı terbiye parkındn knle duvarları 
civ:ırındn tasavvur edilmiştir. 
Topkaoı yanındaki cami civarında ve 

p;ırkın hududunda muhtelif noktalarda 
mevcut çok p,üzel p:ınornmn man:ı:nralnn 

muhnfıızn edilmeli ve yeniden böyle yerler 
tesl!I; edilmelidir. 

Hayvanat ve Nebatat bahçPlcrlnl göste
rC<.'ek bilhassa ai'?açlık ve limonluk gibi 
muhtelif unsurlnr me. ken mıtaknsına giriş 
yolu olan 13 Mo. lu yol boyunca krtlp edl
lec<'k V<' bu vasi parkın umumi teşekkülilne 
l?Öre m'lhnlle imar pJAolarında tafqflfttı gös
terilecek şekilde tam:lm edilecektir. 

No. S. ı - 4 No. lu yolun SOleymnnfyeye 
doğru manz.ırasının birinci planını teskll 
ve 7 No. lu yol ile iltisakı temin eden Skuar 

No. S. 2 - Yanmış saray blnaı;ı yıkılarak 
husule gelecek düzlükte tesis edilecek olup 
&ırayburnu ve Boğaza doğru muhafazası 
icabeden çok gOzcl panorama mnnuıralı 
Skunrlar. 

No. S. 3 - Valde hanı yeri l5 No. Ju yol 
ist1knl'l"etlndekl yüksek duvar muhnfaza e
dilmiştir. . 

Ynpılaeak ar~tınnalnrdnn sonra bu ha
nın kısmen ve:)m tamamen yıkılması lüzu
mu tccıblt edilecektir. 

Skuar 4 - Beyoğlundan gelirken Ata
türk Köprüsünden görünecek bir Skuar. 

Skuar 5 - Kıc:men Pantokrntor Kilisesi
nin mr.vkiini k~kn eden ~kl istlnnt duvar
Jıırlle tutturulmuş teraslardnn teşekkül 
eder. 

Bu iki nmC'liye; 4 ve 5 numaralı Skunr
lar; Atatürk bulvarına çok yeşil ve oriji
nal hlr manzara vcrmlye yararlar. 

Skuar 6 - 13 ve l numaralı yollann 
blrle.ştiitl noktada camii ihata eden nğaç
lık sahayı tamamlar. 

Suar 7 - Ortalıırındn tcvkalAde güzel 
nf:açlar bOyümüş olan eski dini Türk eser
lcrilc te <'kkUl eder. 

Skunr 14 - Yesll Skuar bu listn nçık es
ki bir ııamıçtır. (Cukurbostnn) mevcut bi
nalardan temizlenmeli ve Sultansellmln 
güzel silhuhetlni gösteren bir gezinti saha-

sı haline getirilmelidir. Diğer taraf bina
lara SulUınselim camii önUndeki terasa. 
dan görillcn mnnzarayı kapamıyacak su
rette mecburiyetler tahmil edilecektir. 

Eminönü Meydanı 
Karakteristikleri : 

(A) Caminin önündeki parazit binnlar 
yıkılarak meydana çıkarılması. Cami te
ferruatından olan muttasıl bina meydanı
nın bir tartı!ını tahdit edecek ve lstiknme
U tespit edecektir. 

(B) Üniversite ve Bayazıda giden bir 
yol ile Slıleymnnlye manzarnsı görOICC'ck
Ur. 

{C) Mü:ıC'ler. At meydanına , Aynsofva -
yn ve nrkeolojlk mahallr.vc .ıziden dokorn
tJf yolun Sıırayburnu bnhcclerine mnnzn
rası olacaktır. 

CD> Çarşıyn bir yol. 
(E) Hallere ve Balıkhnneye hlr yol. 
Gnlnta Köprüsü Halicin menbmmı doth. 

nı D volu karşısınn kadar ı:ıorfilccektir. 

A. B. C. Bu İ ı;tnnbuln giriş noktasının 
yeni d<''lrnrunu tp.ı••n Pticc:cktl .. 

Atatür~ EsplanaJe'ı -
Merkezi Gar 

Bu Esplannd AUıtUrk Bulvarının mar
mara sahnlnin ucunu teşkil eder. De!Tlir
yolunun deniz tarafında olup ray sevlvc
sinden 6. 5 m. ve deniz se..vlveslnden Uıkrl
ben 10 m. yi.ilcc:C'kte olııC'nktır. 

Atatürk Bul •nrı merkc1J o::oo::Mi bu sevi
ycve kadar hnfıt meyille y(lksele<"ektlr. 

Esplanın garo dılı AtnUlrk merkezi ga
rının cephesi ile t::ıhdit edilecektir. 
Şark ve cenupUın İstanbul sahlllerin!n 

panoraması ve marmarnnın engin manza
rası görUltX"ektlr. 
Şimal dılı AtatOrk mlhvC'rlnde olup ts

tanbuln giriş mihverini teşkll edee!!ktir. 
Böylece tahdit edilmiş olan Esolanand 

Feribotun yanaşma iskelcslle ekonomik 
şartlar yapılmasına seh<'P olurr:ı Y<'nikapı 
llmnnınn ht'tkim bir vazlyC'tte olacaktır. 

Not: 
Yenlkapı ne Sarayburnu nrnsındnld de

miryolu yalnız Sıırayburnu limanımı gele
cek eşya tirenlcrine ve banliyö tirenlcrlne 
yarayacnk. Güzergfhı nynen khlacak ve A
tatürk Bulvarı ile tekatu noktıısının sevi
yesi bir ~'7 indlrtl'X'@ldfr. 

1 numaralı ameliye 
Bu ameliye iki kısımdan mflrckkeptir: 
n) AtatUrk k6prfü;ünden İngiliz Sefareti

ne kndar olan kı ım. 
b) tn~llh: ~reUndcn T,ııuırn kfü!nr o

lan kısım. Bu iki kısmın birlbirlle iltis:ıkı i
çin müteaddit h:ıl suretleri teklif edilebi
lir. 

1) İndliz SefllrC!ti Ankarnva tnmamile 
nakledilir ve rntlk Türkiye Hült.Qmeti tn
ra!ındıın satın cılınırsa ı . A kısmı Taksim 
ile Tepeh11$1 arnaında mUstakim bir hat o
larak çl7.llC'bllir. 

2) İngili:ı: Sefareti aynen lrnlarnk bu müs 
takim R{lzcrgAh yine kalır, fakat sevi
yesi alcaltılarak Sefaretin altından tünel 
şeklinde geçilir. Ynlnız tünele ı:tlrı~ ve çıkış 
yerlerinin birinC'l kısım il<' ilti,,akını temin 
için lstlknmct blrnz tadil edilir. 

3) İngillz Sefaretine dokunmnyıp t:ı fn
(!il!z Sefareti C'lhetlndeki binalar kesilerek 
Meşrutiyet cadııesı tevsi edilir: Birinci kı
sun bu güzerdh ile ı. G. noktasında iltl
nak eder ve Tepebaşı bahçesinden kısmen 
alınır, oradan kalkması kabcden köşedeki 
blnn tamnmile kcsilır. Bahçeye bu cephede 
verilecek Monfimantal bir kapı yeni yolun 
Fond m:ınzarasını teskfl eder. 

1 ve 12, burasını karfur şeklinde mühim 
surette genişleterek llfü:ak pC'yda !!derler. 
Seyrüsefer şartlarını iyllestirmek için bu 
ameliye ıırın derece rıfüıUıeel Mqhlyettedlr. 

2 numaralı ameliye 
Bu günkü yollarla (Necati Bey caddC'Sf, 

Dolmabnhr;e caddesi iltı .... ) tt'.'sc!ckUI etmiş 
bulunan Boğaz alçak kornişinin Tophııne
nln şarkındaki bütün kısımlarındn mevcut 
blnnların cinsine gorc tashih ve tanzim edil 
mcsi. 

Bu nokta ile 1 numaralı meydan arasın
da Necntl Bey cardesinln dar kısmına nz 
çok müvnzi bir yol açılm~ı. 

Bu yolun lifmnl caddesi (Porche Byzan
tln en Particutier) gibi mevcut eserlerle 
tahdit edilmişUr. Bu yol portikll olacak-
tır. 

~ 

3, 11 ve 12 numaralı 
ameliyeler 

2 numaralı yolun bir kısmını kµllandık
tan sonrn kısmen havacla ve ufak bir kısmı 
TOnei $1'klinde bir yolla Cal:ıta köprüsü
nün Taksime bnğl:ınrnası. 

Bu yol mebdcinde tabii zemine intibak et 
tlrildikten sonra ekserisi clıemmiyetsiz o
lan bir t.ıkım evlerin UstOnden uzun bir 
viyadlik ŞPkllnde g~er. 7 numarıılı mey. 
danda bir Kıırfurn va~ıl olur. Buraya bir 
tnrattan: gayet mühim olan 12 numnrnlı yol 
da gelir ki bu yol Galat.ıı;aray köşesin
den başlar. Ycnknrşı caddesini gl'nlşletcrek 
takip eder ve oldukça kesif bir Uıkım bina 
kltlelC'ri arasını bunl::ın keserek geçer. 

Diiter tııraftan .1 l numaralı yol gelir ki 
bu da orta korniş olarak Cihangir yan
gınından sonra çizilmiş bir yolun tadil ve 
tashih edilmiş bir seklidir. Bu yolun ynn
gın haritasında çizildiği gibi aynen tatbikı 
gayri mümkündür. 

7 numaralı Kafıırdan sonrıı 3 No. lu yol 
bir ynrmnya girer. Sonra ya bir Tünel ve
ya bnslt bir köprll ile geçer. {dah::ı katı et1lt 
lerden sonra bu cihet tııyln edlltC'ektır.) 
Ve Rum Kilisesi Uırafından genişletllm~sf 

lcnbeden Sıraserviler caddesine vtısıl olur. 
(Başı 1 incide) Bu caddede yıkılması icap eden birkaç 1 

yüksek bina vardır. Fakat bunlnr eskimiş 
binalar olup zahiri görünüşleri kadar pa- rek ahlaki sahada memleketimizin 
halı olm11mal:ırı muhtemeldir. bu az miıhim olmıyan derdine taal 

11 numaralı Bulvar 3 No. lu yol ne bir- lılk etmekte ve bunun giderilmesi ça
leşmck üzere mümkün olduğu kadar tem- relerini aramaktadır. 
dit edilCC'ektir. 

4 Numaralı Aemllye _ Atntürk Köprü- Bu esaslar dahilinde pazarlık usu-
sOnil 3 numaralı yola bağlıyon ikinci dere- lü, her alışverişte az çok aldandığı ka 
cede müstacel bir yol. OkçO Muı;a caddesi naatini telkin eden ve ne alıcının ve 
albndan küçük bir Camiden itibaren Tünel ne de satıcının lehinde olan bu eski 
şeklinde geçip Viyadük mebdei yakınında ve :zararlı adet ortadan kaldırılmış, 
3 numaralı yola vlisıl olur. 

Bu-yol Cihangir ve civarındaki hnlkın A- fiatlerin ancak iktisadi şartlara göre 
t.ıtürk Buh•arına ve fst.ınbuln gelmesi için teşekkülü, iç piyasalarımızda alışve -
mühim bir kP.Stirme yolu olur. rişlerin hakiki piyasa fiyatı üzerin -

Bu tUncl ayni 1.amıında havn tc.hlikesl- den ve bir itimat havası içinde cere
ne karşı mühim bir melce tşkfl eder. Bu yam temin edilmiş olacaktır. Maktu 
tilnclin bazı yerlerinde as:msörler ve pi-
yade kadel'T'eleri olur ki bu sur<'tle Gnla- fiyat usulünün taammümü ayni za-
tıının yukan tarıınarında sevrüse!erl giiç manda bir milli ahlak meselesidir. 
olun yollara lltfs:ık peyda eder. 

Genes'de de buna ben1.cr bir va1Jyet ve 
hal sureti kabul ve tasdik edilmiştir. 

5 Numaralı Ameliye - Taksimi Dolma
bııhçeye vasl<'d"'n yokuş Bol{aziclne güzel 
mam:arnlı yerler muhafozn etmek ve sey. 
rOsefPrl m0h'm surette koln:vlnstımıak ü
zere Plttoresk bir surette genişletilmiştir. 

Bu yoksu$un nolmnbnhce snr:ıvmın gar
bınd:ıkl mf'bdei meydanın garp köşesini teş 
kil eden bina yıkılarak vi.ıs'at peyda e
der. 

6 Numarnlı Ameliye - 2 Numırıılı par
kın arasından lfC>Çen bu yol aşağı kornisf 
yüksek kornişle birleştirir (2 numaralı bah 
sc). 

Ve Taksim m~hnllcslnl kurtuluştan ayı
ran gayri sıhhi derenin fü~erfnden bir köp
rü ile J?cçmek üzere Kurtuluşa dotru tem
dit edilir. Bu volun 2 numnrnlı park nra
sındnki güzergi\hı etüt edilmf'kte olup e
hemmiyeti dalma ıırtncnk olnn Mncknyı 
Tııkslmden avırnn akak S"hayı kısmen 
yükselten J?fX'Itlek 07.r>rc bir Viyadük inşa
sı naz.ırı itibara alınmıştır. 

14 Numaralı Amellye - Halic sahili
nin iki köprü nrnı;ındnkl kı.c:mının tadili. 

Ceza esaslan tağşişin meni ve ihra
catın mürakabesi ve korunması hak 
kındaki kanunun derpiş ettiği cürüm 
lere yakın görüldüğünden mezkur ka 
nunda yazılı cezalar bu projede esas 
tutulmuştur . ., 

Layiha esaslarına göre, hazırlanan 
kanun projesi de aynen aşağıdadır: 

1 - Perakende ticarette her nevi 
eşya ve gıda maddelerinin maktu fi
at üzerine satışı beşinci madde hük
mü dairesinde mecburidir. 

2 - Perakende surette satış yapı
lan bilümum dükkanlarda ve sair sa-
tış yerlerinde, satışa arzedilmek üze
re bulundurulan her nevi eşya ve gı
da maddeleri veya bunları muhtevi 
kaplar üzerine satış fiatini ve beşinci 
madde mucibince İcra Vekilleri Heye 
ti tarafından tayin edilecek bazı mad· 
deler için malın hakiki evsafını göste 
ren bir etiket veya bu maksada uy-

Umuma mnhsus bir rıhtım ile liman nme- gun sair bir işaret konacaktır. 
lesine mnhsus bir Fuaye ve Pisin lnşnsı: de 

Malın mahiyeti etiket konmağa mü niz meraklblnin tnmlıi yerlerinin (knlafat 
yerinin) Atatürk Bulvanndan ileriye götü- sait olmıyan hallerde halkın görebi-
rülmesl. leceği bir yere fiyat listesi asmak gibi 
Yapılmakta olan sondajlar zeminin tabi- suretlerle de fiatlerin halkın ıttılaına 

atini bfldirl'ef>k ve ~zllccek istikametler bu vaz'.ı caizdir. 
na tiibi olncaktır. 

7 Hu..,,•.-.h Ameliye ~e n dan Cıt

ha az mC'yllli olnn bu yol pek fada olan 
mE:_vll dolayı~ile Kao::ımpaşn ile Galntn ara
sında eok adette işlemekte olan atlı araba
lar için ~<'C'llmez bir hııldP hulunan Çele
bi cnddesltün ycrlni tutacaktır. 

8 Numaralı Ameliye - 8 Num:ıralı yol 
Knsımpnşn kollcktürünUn Uzerlnc clzilmiş 
Bulvnrı tnkfp eder, il numaralı yolda tasav 
vur edilen Viyadükün ilerisine kadıır dere
nin dibini Uıkip eder. Sonra bir taraftan 
Tnksime ve bir taraftan Kurilıluşa doğru 
rampnlarln bu yolda irtibat peyda eder. 

17 ve 19 Numaralı Amellyeler - Bu mıı-
h. llenirı ı;ıhMleştlrme dnmnrlarını t<'şkil e
den ikinci derecede yollar. 

18 Numaralı Ameliye - Bu mıntttknnın 
şimal yamncının asağı kornişini teşkil e
den yol. 

18 Numııralı Aml!llye - Bu mıntnkanın 
şimal yamacının ıışnğı kornişini teşkil eden 
yol. 

Bu yerler halkı umum! bir mıkll vası
tası bulmak için lstlklfıl caddesine doltru 
çıkrrıaı!n mecburdur; bu yol bunlara sliratli 
bir seyrilsefer temin etmeğe ynrayııcııktır. 

Bu yolun glizergAhı zeminin topo~afisf
nln mUsııade ctti"i dC'rccede ve küçük açık 
lıklı kllprüler vnsıtnslle mümkOn olcluğu 
kııdar IT'fl.,fa'f\k!'m olarıık C'l7'.ileC'ektlr. 

Yeni Çın • 

T aarru Başladı 
r Başı 1 ıncide J 

dilik vize vermiyeceğini bildirmiş
tir. Bu haber, Sovyet Rusya ile Man
çuko arasında muharebe çikmış ol
duğu suretinde ortada bir takım şa
yialar deveran etmesine sebebiyet 

J --13ir rruılın ikincL;nadded,e ltll· 
zıh olduğu surette tespit edilmiş olan 
fiatinden aşağı' veya yukarı !iatle sa
tılması ynsnktır. 

4 - Arttırma ve eksiltme usulü ile 
yapılarak veya kanunen pazarlık usu 
lü cari olan satışlar gibi mahiyeti iti
barile veya kanunen maktu fiate ta
bi tutulması miimkün olmıyan satış 
muameleleri hakkında işbu kanun hü 
kiimleri tatbik olunmaz. 

5 - Maktu fiat ve evsafı gösteren 
etiket vaz'ı mecburiyetinin ~angi ma 

hallerde, hangi ticaret şubelerinde ve 
hangi eşya ve gıda maddeleri hak -
kında ve ne suretle tatbik edfleceği 
İktısat Vekaletinin teklifi üzerine İc
ra Vekilleri Heyeti kararile tayin o
lunur., 

6 - İşbu knnun hükümlerinin tat 
biklne belediye idareleri nezaret e
derler. iktısat Vekaleti tarafından me 
mur edilecek tcşkil8t ta bu nezaret ve 
kontrolü ifa edebilir. 

7 - Bu kanun mucibince maktu 
fiat ve etiket vaz'i mecburiyetine ri
ayet etmiyenler, ticarethanenin ve 
suçun ehemmiyetine göre ilk defaı;in 
da 50 liraya kadar hafü para ceza
sile tecziye olunurlar. 

Tekerrürü halinde bu para cezasile 
beraber ticarethaneleri 3 günden 15 
güne kadar kapatılmakla beraber key 
f iyet masrafı mahküma aid olmak ü
zere ticarethanenin halk tarafından 

kolaylıkla görülebilecek bir yerine ko vermiştir. 
Bununla beraber umumiyetle iyi nacak yaftalar ile ve -varsa- mahalli 

malümat almakta olan mahalil bu ı gazetelerle ilan olunur. 

talimatın konsoloshaneye, S~vyet Bu maddede yazılı cezaların tatbi

Rusya ile Japonya arasındaki gergin ~ine mahalli belediyece karar veri
vaziyet dolayısile, Sibiryaya asker hr. 
sevkini teshile medar olmak üzere 8 - Vazettikleri etikette yazılı fi. 
verilmiş olduğunu beyan etmektedir atten aşağı veya yukarı fiatle satışta 
l bulunanlar veya malın evsafına uyer. 

B. Rüştü Aras 

Mnsırdan Dönüyor 
(BCLfı 1 incide) 

linin şerefine bir öğle :ziyafeti ver -
miştir. 

Hariciye Vekili öğleden sonra da 
Türkiye konsolosunun çayında bulun 
duktnn sonra saat 16 da Beyruta git -
mek üzere vapura binmiştir. 

Cumartesi sabahı Beyruta varacak 
ve akşamleyin de oradan Ankaraya 
hareket eyliyecektir. 

mayan etiket vazedenlere 5000 lira 
ya kadar ağır para cezası( tatbik olu-
nur. 

Tekerrürü halinde ağır para cezası 
iki misline kadar iblağ ile beraber 3 
seneye kadar da hapis cezası hükmo
lunur. 

Bu maddeye ~öre ittihaz olunan mu 
karrerat, mahkemelerce, ayrıca, mas 
rafları mahkumlara aid olmak üzere. 

mahalli gazetelerle ve ticarethanele
rin halk tarafından kolaylıkla S?Örüle 
bilecek bir yerine konacak yafta ile 
ilan olunur. 

Bu maddede yazılı suçların vukuu 

nltmcı maddede yazılı idarelerin sa
lahiyetli memurları tarafından tan
zim edilecek bir zabıt varakası ile 
tesbit olunur. 

Bu maddenin tatbikinden müte -
vellit davalar mahkemelerce müsta· 
cel mevduattan olmak üzere rüyet e
dilir.,, 

Karar iyi karşılandı 

Hükumetin bu yoldaki karan pi
yasada vatandaşlar arasında çok iyi 
bir tesir yapmıştır. Alakadarlarla 
yaptığımız temaslar, kanunun kolay 
lıkla tatbik edilebileceği ve çok iyi ne 
ticelcr alınacağı merkezindedir. Esa
sen bugün birçok müesseseler sattık
ları mallannı etiketli fiyatlarla gös-

teriyorlar. Bu gibi yerlerden alış ve
riş edenlerin aldanmadıklan ve an -
cak makul bir kar vererek mal al -

dıkları meydandadır. Pazarlık usulü
nün kaldırılması ve satılan mallara 
fiyat konulmasını bir narh zihniyeti 
ile görmek yanlıştır. Bu usul alış ve
rişte hem :zaman kazandıracak, hem 

de halka ve satıcıya karşılıklı emni
yet verecektir. 

Yiyecek maddelerimizin çok çeşit 
11 olmasına rağmen her kalitenin top 
tan fiyatlarına gore perakende fiyat
ları da tespit edilebilecektir. 

Mesela, bugün mahallebicilercie fi 
yat maktudur. Kimse, pazarlık etmez. 
Büyük mağazalarda pazarlık yapıl
ba:z. Şehrimizde maktu fiyatla pera
kende maddeler satan müesseseler -
den alış verişe alışmış olanlnr diğer 
ihtiyaçlarını da ayni şartlarla temin 
edeceklerdir. Mağazaların vitrinleri

ne model ve nümunelik olarak ko -
nulan eşyanın ayni cins ve ka1itesi 
mağaza içinde de ayni fiyatla satıl -
dığı takdirde halkın aldanmasına im 
kan kalmıyacaktır. Bu arada toptan 
ve perakende fiyatlar arasında bir 
:muva-zcne ouıunınasuıı cıa ancak re -
kabet temin edebilecektir. 

Maktu fiyat üzerinden satış ya
pan büyük müessese sahipleri ile dün 
konuştuk. Bunlardan biri diyor ki: 

- Pazarlık usulü çok fenadır. 
Diyebilirim ki, halk pazarlıkta mut· 
laka aldanır. Mesela bir kumaşa 10 
lira istiyorlar. Nihayet 5 liraya alır
sınız. Fakat içinizde, Rcaba aldandım 
mı, diye yine bir şüphe vardır. Bu
gün Istanbulda çok muhtelif fiyat 

farkları vardır. Bir malı 4, 5, 8 li
raya alabilirsiniz. Fiyat müşteriye. 

semte, mevsivıe göre değişir. Kanun 
tatbik edildikten sonra, iyi kontrol 
edilmelidir. Biz esasen maktu fiyat 
üzerinden satış yaptığımız M;in çok 
memnunuz. Maktu fiyatlı mal, kat
iyyen pahalı değildir. Çünkü reka
bet kar~ısındayız. Pahalı verirsek, 
müşteri kaçar. Maliyet fiyatı üzeri-

ne, kendi hesaplarımıza göre muay
yen bir kar koyarız. Bu karın mik
tarı umumi olarak söylenemez. Ma
lma göre değişir. Şimdi lstanbulda 
50 den fazla maktu fiyat üzerinden 
satış yapan müessese vardır. Hepsi 
de iyi iş yaparlar. Maktu fiyat her 
tarafta başlayınca, yine ayni malı. 

her yerde ayni fiyata almak kabil 
değildir. 

Çünkü, bu bir iktısadi zarurettir. 
Her müessesenin vaziyeti bir ola

maz. Mesela, biz yüzden fazla me -
mur çalıştırıyoruz Masrafımız çok -
tur. Diğer taraftan, küçük bir dük -
kan sahibi, yanlız günlük ekmek pa
rasının çıkmasına bakar. Fakat· her 
halde yeni kanun iyi ola<';ıktır.,, 

Rekabet artacak 
Maktu fiyat üzerinden satış yapan 

bir başka büyük müessese sahibi de 
şunları söylüyor: 

- Kanun bilhassa bizi sevindirdi. 
Çünkü, ekseri müşterimiz, fiyat mak
tu olduğu halde pazarlık yapmak is
terdi. Ve biz, o müşteriyi pazarlık 

yapılamıracağına inandırmak için 
çok güçlük çekiyorduk. Halk, bun -
dan sonra, aldanmıyacaktır. Etike
tin üzerinde kaç kuruş yazarsa. o fi
yattan malı alacaktır. Yeni vaziyet. 
rekabeti daha çok genisletecek ve 
mallar ucuzlıyacaktır. Çünkü, esnaf 
halkın haleti ruhiyesini anlamıştı. O

na göre fiyat söylüyordu. Halk ta 
pazarlığı iyi biliyordu. Esnafın söy -
lcdiği fiyatın tam yansını teklif e-

~-- - -- ·-----~---:.~- -· ·- - ·-. ·.,.1 - - -. _. ~ 

(Bası ı incıdel 

Yugoslaryanın B~lkan Birlil 
cephesinden başka .üç cephesı .,.r 
dır. Bunlardan biri Bulgarlarla el 
nubi Slavlık, dil, din ve kiiltilr Y' 
kınlığıdır. !kincisi Orta Avrupa. 
Küçük itilaf cephesidir. UçüncL 
de kocaman Akdeniz penceresidir· 

Hiç şüphe yok ki hftdiseler. a• 
kan Birliği cephesine gitgide kU\" 
verecek bir şekilde inkişaf etroışt 
Hele Küçük ltilfıf, muvakkat rnııJı1 
yette olan tarihi vazifesini bitirJ11 

tir. Artık Orta Avrupa meselesi. ~ 
goslavya ve Rumanyanın kudret 
salahiyeti haricinde bir iş haline ~ 
miştir. Orta Avrupa davaları. an 
dünynnın umumi siyaı:ıet cereynıılt 
rının halledebileceği davalardır. 

K üçük ItiHifın vazifesi, sııtlı 
muahedclerinin temin ettif 

bir takım menfaatleri beraberce ~ 
rumaktan ibaretti. Bu da ancak rııt 
vakkat bir siyasi gayeden bnşkn b 
şey de~.tildi. Balkan Birliğinin ise 
vamlı bir tarihi va7.ifesi vnrdır. 
da Balkan devletlerini büyük d 
!etlerin yedeğinde gitmekten ve si 
diye kullanılmaktan kurtarmak, t 
beka kudretine sahip, biiyük ölçii 
müşterek bir varlık kurmaktır. 

B. Y eıvanoviç'in dünkü nutk\l 
da bu gaye de pek güzel bir sure 
te ifade edilmiştir. Yugoslav ar 
daşımız şöyle diyor: "Sağdan ve 
soldan gelen fısıltılara ve entrik 
ra kulaklarımızı tıkamalıyız. Bunlf 
rı yapanlar mesela Yunanistana Zeif 
giban vermeyi mi, Balkan mille 
rine dünyanın miistcmlerinden ~ 
ayırmayı mı düşünüyorlar? Ha)-ıf 
ancak bizi kendi menfaatleri 
kullanmak istiyorlar.,, 

Bu sözlerden çıkan ameli ne'i 
ce şudur: Mademki di.iıı. 

yüzünde küçük lokmalan propag 
larla yumuşatarak, türlü türlü 
lerle _efsµalıv.arak yutmak isti ye.µ 
yük devletler var, Balkanlar da ~ 
ribirine bağlanarak hiçbır boğazd 
geçmez, hiçbir midede hazim ka 
etmez, kocaman bir varlık haline 
melidirler. 

Bu varlık için bir hudut çizcrkeıı 
B. Yovanoviç, federasyon kelimesi 
zerinde bile durmuyor, yeni bir il 
viçrenin dört Kantonundan bahseGT 
yor. 

Bu sözler bugün ancak belki ~ 
bir rüyadır. Fakat harici tazyikle! 
ve dahili yakınlıklar ve menfaatle' 
rüyayı, zannedildiğinden az zam 
da hakikat haline koyabilir. 

Bizce Yovanoviç bir hayalci de~ 
dir. Doğruyu uzakta sezebilen ar:tlt 

li bir gazetecidir. 

Ahmet Emin YALMAN 
~ 

diyor, pazarlık oradan başlıyor. rl 
hayet gürültü patırdı uyuşuluyord11 

• Küçük müesseseler, maktu fiyattı 

sonra, bizden daha ucuza mal sıııl 
caklarını zannetmiyorum. Filvaki rf 
larm masrafı azdır. Fakat, biz tol" 
tan alışta kazanırız. Her malı, on11 

dan daha ucuza alırız. Çünkü, ysfY 
tı,ıVmız iş daha geniştir. Yine ayni tı' 
saba gelir. Mesela. modayı takip e# 
rek, ancak üç aylık bir mevsimde si 
tılabilen kumuaşlar getirten mü# 
seseler var, oralarda mal gayet patı' 
hdır. Halk pahalı olduğunu bilir. 1' 
ten oralarda fiyat maktudur. Yine ot 
alır. Çünkü o mallar başka yerde )'o} 
tur. Müessese çok pahalı satar amrrı' 
üç ay sonra, elinde kalan stoku ,,,
rı fiyatına başka dükkanlara devrt' 
der. Çünkü, o malların artık mod#1 
geçmiştir. Zararına satar. Evvele' 
çok pahalıya satmasının sebebi. tı~ 
zaran kapatmak icindir. Netice Bf 
ni kapıya çıkar. Plyasada en hakiıı' 
kuvvet rekabettir. Halkın gözii açıl; 
dı. Bir mal almak için on yerde M 11

1 
soruyor. Maktu fiyat rekabeti bir 1'' 
daha artıracaktır. . 

Sınai mah•ullerimiz de 
ucuzlatılacak 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden) ~ 
Hükumet, birçok yiyecek ve gıyeee. 
maddelerini ucuzlattıktan sonra 51. 
nai mahsullerimizin de ucuzlaması"~ 
temin için geniş mikyasta etiitlcr Y~ 
mıya başlamıştır. Bu etütlerin le 

bir zamanda bitirilmesi için çaiışıl' 
maktadır. 
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STANBUL GAYRtMUBADILLER KOMiSYONUNDAN : 1 lıtanbul Komutanhğı 1 

D. No: Semti ve Mahallesi Sokağı Emlak No: Cinci ve Hiısest Hisseye Göre 116nlan 

2647 Aksaray Katip Kasım 

3438 Yeniköy Aya Nikola 
3817 Yeniköy Aya Nikola 

4046 Eminönü Ahı çelebi 

4779 Erenköy Bostancı 

5286 Büyükdere 

6087 Usküdar Selamsız 

6414 Edirnekapı Çakır Ağa 

7803 Boyacıköy 

7899 Erenköy Bostancı 

8331 Kadıköy Tuğlacıbaşı 

8447 Kuzguncuk 

Langa bostanları 

Terzi başı 
Sıvacı 

Limon iskelesi caddesi 

Çatalçeşme Yozgat yolu 

E. 27 Y. 35 Arsa 

E. 13 Y. 17 Arsa 
E. ve Y. 6-8 Bahçeli Kagir 

Hane 
54 Kagir Mağaza ve 

üstünde odala
rın 735/51840 
His. 

E. 11-15 Arsa 
H. 48 

Büyükdere cad. E. 139-141 Y. Altında Dükka-
130-132 nı olan Hanenin 

1/2 His. 

Selamsız cad. E. 334-336 Y. 300-302 İçinde kuyusu o
lan arsa 

E. Kilise ve Yanaki 
Y. Ulubatlı ve Kani Ef. 
Usul sokaklarında 

Bağlar ve Maslak mevkii 

Çatal çeşme 

E. Bağdat cad. Y. Fenerli 

E. 7-29 Arsa 
Y. 7 

9 Arsa halen 
Fundalık 

E. 60-11- Arsanın 3/4 
34 Mü. His. 

Müfres Arsa 
Ahmet Bey E. 49 Y. 36 

Hacı Kaymak E. ve Y. 64 Ahşap hane 

Muhammen K 

450 Açık 
Artırma 

60 .. 
550 . " 

1000 Kapalı 

zarf 

140 Açık 
Artırma 

1000 Kapalı 
zarf 

280 Açık 
Artırma 

210 .. 

190 ;; 

160 " 

4850 Kapalı 
Zarf 

180 Açık 
Artırma 

Bırıncı muhabere alayında 600 
araba kadar gübre toptan veya 50 
arabadan aşağl olmamak üzere pera
kende pazarlıkla satılacaktır. istekli
lerin şeraitini görmek ve pazarlığını 
yapmak için Pazartesi, Çarşamba. 

Cuma günleri saat 14 : 17 ye kadar 
Fındıklıda Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. 0744) 

Levazım Amirlii!i hRnlon 1 
Maçkada Fen Tatbikat UK.wunun 

keşfi mucibince tamiri 18 Nisan 1938 
Pazartesi günü saat 15 de Topanede 
L. V. Amirliği Satınalma Ko. da ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Keşif bedeli 12065 lira 67 kuruştur. 
ilk teminatı 904 lira 93 kuruştur. 

Şartname ve keffl 61 kuruş muka· 
bilinde lst. Komutanlığı inşaat şu
besinden alınır. isteklilerin prtna
mesinde istenilen vesikalariyle be
raber tek.f mektuplarını ihale saa
tınden bir saat evvel Ko .na verme-
leri. (473) (1761) 

* Harp Akademisinin tamiratı 18 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkanlmıştır. İhaleleri 25. 4. 938 tarihine 
düşen pazartesi günü saat 14 tedir. Satış munhasıran gavri mübadil bonosiledir. 

Nisan 1938 Pazarteli gQntı sut 14 
de Topanede L. V. Amirliği Satınal
ma Ko. da açık eksiltmesi yapılacak
tır. Keşif bedeli 9000 lira ilk temina
tı 675 liradır. Şartname ve ketfi 45 
kunıf mukabilinde Iırt. Komutanlığı 
inşaat şubesinden alınır. isteklilerin 
şartnamesinde istenilen vesfblan ile 
belli saatte L. V. Amirliği Satınalma 

YENi NEŞRIY AT 

LOKMAN HEKIM - Her ay çı
kan ve tıbbi, aıhhı, ahlaki, terbiyevi, 
fenni, içtimai iktisadi, sınai, zirai. 
edebi neşriyat yapan bu mecmuanın 
lO lııci sayısı neşredilmlftir. 

b 
EPtıılNöNO HALKEVI Dil Tarih ft ede-

! t ' Ya komttesi tarafından her ay çıkarıl -
:akta olan Halk Bılgiıi Haberleri adlı folk 

r rnecrnua ımn 7S inci sayısı çıkmıştır. 
Bütün okuyucularımız:a tavsiye ederiz. 

~~ 
~ Çoeuğun ilk muhtaç oldu - ~ 

Jandarma Genel Ko. Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir Takımına 63 lira fiat tahmin edilen örnek ve vasıfiarına uy
gun komple (400) eğer takımı kapalı zarf usuliyle 2-5-1938 Pazartesi 
günü saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Sari mukavele ile satın ahnacak bu eğer takımlan şartnamesi 

(126) kuruş karşılığında komisyonumuzdan alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (1890) liralık teminat makbuz 

veya Banka mektubunu muhtevi teklü mektubunu belli gün saat doku

za kadar Komisyonumuza vermiş olmaları. (1044) (2057) 

Uıküd.ar Sulh 1 inci Hu.1cu1c H4-
kimliğnden-

Ko. na gelmelerl (474) (1762) 

* Suvari binicilik okulu için keşfi 
mucibince atlama sahasının pazarlığı 
19 Nisan 938 Salı günü saat 15,30 da 
Tophanede Levazım amirliği satmal
ma komisyonunda yapılacaktır. Ke
şif bedeli 1363 lira teminatı 204 lira 
45 kuruştur. Şartname ve keşfi Ko
misyonda görülebilir. isteklilerin ka
nuni vesikalariyle beraber belli sa
atte Komisyona gelmeleri. ~ iıı fey annen, •Üt, ~ünef ve ~' 

'feıniz havGdır. 
"-' Katine ile Marikanm pyian ve 

~""""'" ~""' 

Aslan v• Eıklhlsar 
Müttehit Çimento ve 
Su Kireci F abrikalan · 
Anonim Şirketinden : 

"488,, "'2075,, 

ZUhrevi ve cılt nut.alıkları 

milftereken mutasarrıf oldukları 

Çengelköyünde Yeni mahaJ1ede Ap
tipaşa sokağında 5 numaralı bir bap 

), Hayrı· O mel hanenin izalei şuyu suretile satıla
rak paraya çevrilmesine mahkemeee 

>fllı\len 1oo...-l!ie~ Apcam karar verilıiıiftir. 
UlNJıamda No 133 Telt-ton :43~~ 1 Uç y.eininli ehlivukuf tara-

~~.---111!1!!111.-m ... •••! I fından 200 W yüz lira "ıymeı tak
dir edilmiş bulunan işbu hane malta 
töşeli bir taflık ve bir sofa ve bir o
la ve bir çatı arasından ibaretir. Ve 
.ahminen 30, 40 arşın bahçe ve bah
;ede bir kuyu ve bir helldan ibaret
tir. Haneyi görmek istiyenler mez
kıir mahalde 7 numar.ıı dükklnda 

.... ,.,.,.. bakkal Perildiye müracaat etmeleı:i 
.. ıııılıılllıliı6ılıılıiı6iil~liılılıılııılıliııilıi6ıi ... iıW lAzımdtt. 

Beyoğlu Uçüncu Swh. Hukuk .ııa.
lcimıiğinden: 

Evvelce Bakırköyünde Şimendi
fer güzergiıhında 44 numaralı evde 
\>e Beyoğlunda istiklal cadd~inde 
285 numaralı Kurtuluş hanı sahibi 
~ay Fuat nezdinde mukim iken bu 
kere ikametgiıhı meçhul kaldığı an
laşılan Bayan Seniye Bicuda: 

Hissedarlarından olduğunuz Be
:toğlunda Hüseyin ağa M. ve Tak-
8inıde Macar caddesinde kain altın
da 23/27 numaralı dükkanları muh
te~ 25 numaralı Yoğurtçu apartı
btanının bilmlizayede satılmak sure
tiyle şuyuun izalesine dair mahkeme 
Ce '1erilen ve kesbi katiyet eden hü
ltürn üzerine gayri menkulün satıl
lbası iç~ ehlivukufa yaptırılan tak
diri kıymet muamelesi neticesinde 
la.rni geçen gayri menkulün yirmi 
hır lira kıymet takdir edilmiş oldu
lu ehlivukuf raponmv.n teblllf ma
kamına kaim olmak üzere ilin olu
ıı1.1r. 

2 - Satış bedeli peşindir. Müza
yede 16/5/938 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 14 den 16 ya ka
dar Usküdar Sulh Hukuk mahkeme
si kaleminde icra kılınacaktır. Müza
yedeye iştirak etmek istiyenler kıy
meti muhamminenin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçesi vermele
ri lazımdır. Rüsumu telliliye ve yir
mi senelik Evkaf taviz bedeli müşte
riye ve vergi, rüsumu belediye ve 
Evkaf icaresi ihale tarihine kadar 
mal sahiplerine ait olacaktır. Müza
yede günü kıymeti muhamminenin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en çok artıranın taahhüdü ba
ki kalmak şartile müzayede on beş 
gün temdit olunarak 31/5/938 tari
hine miiAdif Sah günü saat 14 den 
16 ya kadar tekrar devam edecek ve 
o gün en çok artırana ihalei katiyesi 
icra kılınacaktır. 

3 - ihale bedelinin hami beş 
gün zarfında tamamen mahkeme vez 
netine yatırılması şarttır. Aksi tak
dirde ihale bozularak bundan hasıl 
olacak zarar ve ziyan ve fark ve faiz 
ve diğer masraflar ondan bili hü-

küm tazmin ettirilecektir. 

4 - lşbu gayri menkul üzerinde 
tapuca müseccel ve gayri müseccel 
hak sahibi olduklarını iddia edenler 
varsa tarihj ilAndan itibaren yirmi 
gün zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte mahkemeye müracaatları la
zımdır. Aksi halde tapuca gayri mü
seccel hak sahipleri satış parasının 

paylapnasmdan hariç tutulacaklar-

dır. Daha fazla malumat almak isti
yenler mahkemenin 938/5 numaralı 

satıı dosyasına ve satlf memuru olan 
mahkeme başkatibine müracaat ede
bilirler. Titip olanlann satış fliinü 
muayyen aatte Usküdar Sulh 
Hukuk mahkemesi kaleminde hazır 
bulunmalan lilzumu ilin olunur. 

Uçüncü davetname - ikinci 11an 
Aslan ve Eskihisar Müttehit Çi

mento ve Su kireci fabrikaları Ano-

Harici Aık•rl Kıtaat 

"""'ft" 
nim şirketi hissedarlarının atideki Bir kilosuna tahmın . edıl~ tıyatı 
ruznameyi müzakere etmek üzere i- 250 kuruş olan 16000 kilo yun çorap 
kınçi defa fevkalade içtimaa davet ipliği kapalı zar1 Uiulile satın alma
olunduklan 28 Mart 1938 tarihinde eaktır. Şartnamem 200 kurut bedel 
ticaret kanununun muaddel 386 ncı mukabilinde hergün M. M. Vekileti 
maddesinin istilzam eylediği nisabı Satınalma komisyonundan alınabilir. 
içtima hasıl olmadığından, şirketi İlk teminab 3000 liradır. İhalesi 23 
mezkure hissedaranı zirde münderiç Nisan 938 Cumartesi gllnü saat 11 de 
ayni ruznameyi müzakere etmek ü- yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 
zere 5 Mayıs 1938 tarihine müsadif 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad
Perşembe günü saat 16 da Gala tarla delerinde yazılı vesikaları ilk temi
Agopyan hanında şirket merkezinde natlarile birlikte teklif mektuplannı 
üçüncü bir fevkalade içtimaa davet ihale saatinden en az bir saat evvel 
olunurlar. Ankarada M. M. Veklleti Satmalma 

RUZNAME! MOZAKERAT Komisyonuna vermeleri. (789) (1788) 

• ı - Şirket sermayesinin tezyidi 
ve tezyidi sermaye neticesinde ihraç 
olunacak yeni hisse senedatının şir
ket hissedaranma sureti tevzii hu-
susunun müzakeresi, 

2 - Şirket mukavelenamesinin 
14 ncü maddesinin aşağıda yıwldığı 
üzere tadili: 

(Mezkur maddenin şekli hazırı -
Şirketin umur ve masalihi heyeti u
mumiye tarafından mansup ve üçten 
dokuza kadar hadan miırekkep bir 
meclisi idareye ihale olunur. Meclisi 
idare izalık müddeti üç sene olup her 
sene kıdem itibariyle bunların sülü
sü tecdit olunur.) 

<Mezkur maddenin tadilden son
ra alacağı şekil - Şirketin umur ve 
masalihi heyeti umumiye tarafından 
mansup ve üçten yediye kadar aza
dan mürekkep bir meclisi idareye 
ihale olunur. Meclisi idare 8zalık 
müddeti üç sene olup her sene kıdem 
itibariyle bunların sülüsü tecdit olu
nur.) 

3 - Meclisi idare hasının yeni
den intihabı. 

Ticaret kanununun 385 nci mad
desi mucibince hissedarlardan bir 

Ankara garnızonu müesseseleri 
için 50.000 kilo koyun eünin kapalı 
zarfla eksiltmesi 18 Nisan 938 saat 
15 de Ankara Levazım Amirliji Sa· 
tınalına komisyonunda yapılacaktır 
Muhammen bedeli 22500 lira ilk te

minatı 1687 lira 50 kuruştur. Şart 

namesi komisyonda gdrülebillr. Ka
nuni vesikaları da bulunan teklif 
mektuplarını saat 14 de kadar An· 
Kara Levazım Aınirliği Satınalma 

komisyonuna vermeleri. 
"773,. "1688., 

* Her bir metresine tahmin edilen 
fiyatı 275 kuruş olan 100.000 metre 
kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 29/4/938 Cuma günü saat 15 
dedir. ilk teminat 14750 liradır. Ev
saf ve şartnamesi 13 lira 75 kuruş
tur. Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 ilncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel Anka
rada M. M. Vekaleti Satınalma ko
misyonuna vermeleri. "797,, "1922,, 

* hi.o;sesi olanın dahi işbu müzakereye He1et1 umumiyesine tahmin edi-
iştirak ve rey ita eylemeğe hakkı var- len fiyatı 21,000 lira olan beş milyon 
dır ve birden ziyade hissesi olan ze- tane muhtelif eb'atta ve numarada 
vatın reyleri hisseleri nisbeünde te- Nal Mıhı kapalı zarfia eksiltmeye 
zayüt eder. konulmuştur. Eksiltmesi 5 Mayıs 938 

işbu içtimada hazır bulunmak is- Perşenbe günü saat 15 de Ankarada 
üyen zevat Ticaret kanununun 371 · M. M. V. Satınalma Ko. da yapıla
ncl maddesi mucibince içtima tari- caktır. Şartnamesi parasız olarak 
hinden bir hafta evvel hiSselerini mezk'llr Ko. dan alınır. Dk teminatı 
şirket merkezine tevdi etmelidirler. 1575 liradır. Eksiltmeye girecekler 

Bankalara tevdi edilecek hisse se- kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
necfatı mukabilinde alınacak mak- nun 2 ve 3 ncü ıhaddelerinde yazılı 
buzlar şirket merkezine tevdiat ma- belgelerle birlikte teklif mektupları-
hlyetinde olarak kabul edilecektir. nı ihale saatinden bir saat evvel An-

Istanbul, 14 Nisan 1938 karada M. M. V. Satınalma Ko. na 
Mecliri idare vermeleri. (757) (1340) 
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Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi il~nları 
Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve isimleri aşağıda yazılı muh

telif Rondela, Gupilya ve vidalar 10-5-1938 salı günü saat 15 ten iti
baren· sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizasında yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettili veelkalan, Nafia Müteahhitlik vesikası ve teklif

lerini ayni gün saat 14 de kadar Konilsyon Reislitine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar

paşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1944) 
Liste Cinsi Muhammen bedel Muvakkat temina1 

~ Llra ·~ 
1 29 kalem Rondela ve yaylı halka 9740 730,50 
2 55 ,, Gupilya ve bakır perçin 8880 666,00 
3 69 " Muhtelif maden vidası ve 19707 1478,03 

4 94 
" 

cıvata 

Demir ve pirinç ataç vi
daları. 

*** 

23666 1774,95 

Eskişehirde bulunan idaremize alt hastane ile talebe pansiyonunun 
bir senelik ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarlarile muhammen be
delleri yazılı iki grup yiyecek ve içecek maddesi her grup ayn ayn iha
le edilmek üzere 26. 4. 1938 salı günil saat 14 de Haydarpaşada gar bi· 
nası dahilindeki komisyon tarafından Eski§ehirde teslim edilmek şartile 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyımlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme &ünü aaatine kadar 
komisyona müracaat etmeleri lizımdır. 

Bu işe ait prtnameler Haydarpaşada Komisyondan !!sktşehlrde Hu
tahane operatörlillü ile Talebe Pansiyon müdOrlülii tarafından parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (1971) 

Muvakkat 
1 - Süt en azı 5200 Kg. En çoğu 9000 Kg.) Muhammen bedeli teminatı 

Yoğurt ,, 5000 " " 8900 ,, ) 2235 Lira 167 L. 63 Kr. 
2 - Ekmek en azı 22000 Kg. En çoğu 34000 Kg. 3400 Lira 255 lira 

Osmanh Bankasına Memur Ahnmak 
için Müsabaka ilanı 

Osmanlı Bankasınca bu kere yeniden hizmete alınacak Türk memur
lann intihabı için mayıs 1938 ayı zarfında bir müsabaka açılacaktır. 

Yaşı, 35 ten aşağı olup bu müsabakaya girmek isteyen erkekler nam
zetliklerini kaydettirmek tve kabul şartlannı öğrenmek üzere nisan ayı 
zarfında her hafta salı ve cuma günleri saat 14 ile 15 arasında Osman
lı Bankasının Galatadaki merkezinde Kişi işleri servisine müracaat ede
bilirler. 

Talipler hüviyetlerini müabit evrak ile beraber tahsil ta•Ukname ya
hut fehadetnamelerini ve pyet bir vazüede istihdam eclilmif iseler, hiz
met §ehadetnamelerini birlikte getirmelidirler. 

l•fo11ann• Köprl l11ıaafl llS111. 

Nafıa VekCilelinden: 
1 - Bilecik Vilayetinde Söğüt - Eskişehir yolu üzerindeki Alıpp 

Yeniköy köprüsünün Betonarme olarak inşaatı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya çıkar~. 

Kefil bedeli 40.000 liradır. 
2 - Milnakasa 2S 4 938 tarlhJne mOsadJf Pazartesi gtlnil sut 18 

da Nafia Vekiletinde Şose ve köprüler Reislili Eksiltme Komisyonu oda
sında yapılacaktır. 

3 - Münakasa prtnamesi ve buna mflteferıi diler evrak 200 kurut 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Miinakmya girmek isteyenlerin 3.000 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu ifleri yapabileceklerine dair Vekiletimizden alın
mıı müteahhitlik vesikası ile Ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lhmı
dır. 

İsteklilerin 2490 sayıb kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacaklan tek· 
lif mektuplannı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar 
Komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi olup posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez.(1880) 

lıta11bul 011lv•rslteıl Arflnna. Ekılltme ve 
Pazarhk Komisyonu llSnlan 

1. - 399451 lira 38 kUl'Uf ke§ifll İstanbulda Cerrahpaşa hastanesiiade 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşası vahidi fiyat üzerinden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Bu işe ait evrak ve şartnameler §Wllardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi, 
B. - Mukavele projesi, 
C. - Bayındırlık genel p.rtnamesl, 
D. - Özel şartname, 
E. - Keşif cetveli, tahlili fiyat cetveli. mesaha cetveli, 
F. - Proje, 

İsteyenler bu prtnameleri ve evrakı ketif bedelinin yüz binde beşi nis
betinde bedeJ ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bürosundan ala
bilirler. 

3. - Eksiltme 21-4-1938 Pertembe günü saat 16 da Üniversite R k-
törlüğünde yapılacaktır. e 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerln 19750 lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan getirmesi lazımd 

1 .. - 1937 ~nesi~e ait .150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığındanır~lın
nuş ınşaat muteahhıt vesikası ve talibin kendisi bizzat Mühend· 
M. d ğ01s · ··dd in • 15 veya . ıma~ e ı. e mşaat mu ~t ce fennı mes'uliyeti kabuJ ettiğıne dair 
bır muhendıs veya mimarın noterden tasdikli senedinı veyahut ta b · 
hend. · la ·· rek ır mu 

ıs .veya mımar muşte en taahhüde girdiğine dair noter senedi 
vermesı. 

5 .. - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel 
komısyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir Posta 1 .. ı e eon-
derilecek mektuplann en geç 3 uncü maddede vazıh saate k d 1 a ar ee mtş 
olması ve dış zarfının mühür mumu ile ıyice kapatılmış olın 
Postada gecikmeler kabul edilmez. (1838) ası şarttır 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
İskln Umum Müdürlüğü tctn VHlyetler İskin işlerinde 1stihdAm edil-

mek üzere 150 Ura ücretli Fen Memurluklanna lhtıv8,. v d T 
1 " ar ır a ıp 

olanlann bilUınum vesaik ve fimdtye kadar buJunduklan v f . azı e ve ışle-
re aıt evrak ve Ü( adet Fotoğrafla bizzat veyahut bu vesan-

.. ve evrakı 
göndermek suretiyle Sıhhat Veklletine müracaatları ilin olunur. , 11157l 

U?48l 
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Bstekan Maestro GREGOR 'un idare ettiği 20 k itilik heyet 
ve kıymetli muganniye Bayan SEYY AN 'm ittirakile 

plaka alınan 

BAŞBAŞA 
A X 2060 yeni dans plcikı 

SAHİBİNiN SESi 
Müessesesinde ve Acentelerinde satılmaktad ır. 

YENiLiK, AHENK, NEŞE 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llônları 

Bir Hekim Aranıyor 
Gölcükte bulunan Deniz Fabrikalarında istihdam edilmek üzere 126 

lira ücretli bir hekime ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin 25 Nisan 938 tarihine kadar Kasımpaşada bulunan komis

yonumuz.a her gün müracaatları. (2076) 

l(. 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 12375 lira olan 500 ton Kardif Kömürünün 

pazarlıkla münakasası 22 Nisan 1938 tarihine müsadif cuma günü 11 de 
Vekalet binasında müteşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenlerin her JtÜn ve münakasaya girmek 
isteyenlerin de mezkur gün ve saatte 928,12 liralık ilk teminatları ve 
kanuni belgeleriyle Komisyonumuza müracaatları. (1043) (2056) 

l(. 

Marmara Oasü Bahri K. Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Komutanlık ihtiyacı için en az 35 beygir Kuvvetinde ve yedek ak

samı çok olan 2 Tonluk 1 Adet Kamyon açık eksiltme usulile satın alına
caktır. 

2 - Eksiltme 18 Nisan 1938 pazartesi günü saat 14 de İzmitte tersane 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Alınacak kamyonun fenni şartnamesi İstanbulda Kasunpaşa Dz. le
vazım satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan bedelsiz olarak 
alınabilir. 

4 - Mezkur komyonun tahmin bedeli 2500 lira olup ilk teminatı 187 
lira 50 kuruştur. 

5 - Bu işle ilgili isteklilerin muayyen gün ve saatte firmalannın vesika 
lan ve ilk teminatlariyle birlikte eksiltmeye iştirak etmek üzere komis
yonumuza müracaatları. (1743) 

Adalar Malmüdürlüğünden : 

Dölaplai Oteli Satllacaktır 
Muhammen 

Büyükada: Yalı Mahallesinin Altın Ordu caddesinde değeri 
17/ 19/ 21 / 23 Otelin tamamı. 9800 lira 

8-4-1938 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla arttırmaya 
çıkanlmıştır. 

Satış 9- 5-1938 Pazartesi giinü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin 
% 7,5 pey akçeleriyle Adalar Mnlmüdürlüğündeki Komisyona müraca
atları. (2009) 

lktısat Vekaleti lç T icaret Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede 

çalışmasına izin verilen Ecnebi şirketlerinden Dl Gudyir Tayr End Ra
bcr Eksport Kampini'in Türkiye umumi vekili Reuel Bradney müraca
atla haiz olduğu salahiyete binaen gaybubeti esnasında namına yapa
cağı işlerden doğacak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden, edi
len ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere İstanbulda Gala
tada, Billur sokağında 11 numaralı Büyük Tünel hanında 9 - 11 n uma
rada mukim William Jackson Perkins'i vekil tayin ettiğini bildirmiştir. 
Ancak ticari mahiyette bir sıfatla hareket etmek hususu hariç ve müstesna 
olmak üzere mumaileyh William Jackson Perkins'e verilen hukuk ve sa
lahiyetler vekil Reuel Bradney'in Türkiye haricinde bulunduğu vakit 
ve zamana maksur ve münhasır olmak ve evvelce azledilmcdik~e 31 
Temmuz 1938 tarihinde hitam bulmak şart ve kaydiyle mukayyettir. 

Keyfiyet tetkik edilerek mııvafık görülmüş olmakla ilan olunur. (927) 

Belediye Sular idaresinden : 
Kapah Zarfh Münakasa llônı 

İdaremizce Edirnekapı su havuzundan başlamak üzere Zeyrek yoku
şu başına kadar konulacak 600 milimetrelik borular için tanzim edilen 
proje ve şartnamesine göre: 

a - Hendek Hafriyatı ve irnJası. 
b - Hafriyat esnasında bozulan adi ve parke kaldınmların tamiri iş

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

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

müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını yuka

nda yazılı saatten evvel müdürlüğe vermeleri. (2018) 

lktısat Vekalet i l ç T icaret Umum Müdürlüğünden : 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanu,n hükümlerine tevfikan Türkiyede 

çalışmasına izin verilen ecnebi Şirketlerinden (Fiat) Anonim Şirketi, bu 
defa muracaatla Şirketin İstanbul şubesinin muamelatını 31- 12- 1937 

tarihinden itibaren tatil ettiğini bildirmiş ve tasfiye memurluğuna İs
tanbul şubesi mümessili Leon Şönman'ı tayin etmiştir. 

Bu şirketle alakası olanların İstanbulda Beyoğlunda Taksimde, Kös
tebek sokağında 8 numarada mukim Leon Şönman'a ve icabında İktısat 
Vekaletine müracaat etmeleri ilan olunur. (1938) 

,. KIRIKLIK. ESNEME VE REHAVET .,: 
, Ha.stalıklann pİf tandır. fakat onları 1 

Jle kar1ılıyabilirainiz ! 

GRIPIN 
Radyolin müesseselerince hazırlanan 

ve Türk kimyevi müstahzarlarının 

en muvaffaklarından b~rl olan o ilaç

tır ki vücudü nezle, grip, bronşit 

hastalıklarına karşı kale gibi müda-
faa eder, harareti süratle düşüriir 

ve bütün ağrıları geçirir. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

Koli Noskul~anınız. Le~-
zetı hot, dıt· 

cıntiseptık leri inci ih i 
Dil MACUNU gKo-parlatan 

liii:l,t::=:;~~~ .. 1111 .. 11111111 .. linoa dünyada 
milyonlarca zevat seve seve kuUanırlar. Tübün muhteviyah tek
sif edilmit olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tübü 42 kuruştur. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
Rontgen filmlerinin zamanla Hassasiyetlerini kaybetmesinden amba

lajlan üzerinde hangi tar ihe kadar kullanılabileceği yazı lı b ulunmama
sından eski ve bozuk filmlerin perakende satıcılar tarafından satılmak
ta olduğu ve bunlarla yapılan Radyografiler de iyi neticeler vermediğin
den hastalann ekseriyetle müşkül vaziyette kalarak şikayetlerini m u
cip olduğu anlaşılmaktadır. 

Sıhhi levazımdan madut bulunan Rcintgen filmlerinin eski ve bozuk 
olanlarının satılmalarına mani olabilmek için memlekete sokulacak bil
cümle Rontgen filmlerinin hem kutulan, hem de filmlerin ayn ayn sa
nlı olduğu siyah kAğıt üzerinde "En son hangi tarihe kadar istimal e
dilmesi lazım geldiği fabrikaları tarafından yazılı olanlarının memle
kete sokulacağı ve bu şartlar haricinde getirilecek filmlerin 1 Temmuz 
938 tarihinden itibaren yurda sokulmıyacaklan alakadarlarca malum ol
mlilt -üır.ere ll&.u v1unur ... •eoonu 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 

Komisyonu Başkanhğından : 
Keşif bedeli 

Lira Kr. 
1659.02 

İlk Teminatı 
Lira 
125 Camekan 

Galatasaray Lisesi binasında yapılmasına lüzum görülen keşif bede
li ve ilk teminatı yukarıda yazılı camekanın 21-4- 938 Perşembe gü
nü saat 14 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler muhase
beciliğinde toplanacak Komisyonda pazarlıkla açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

isteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yapt1ğına dair idarelerin
den almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Direktörlüğünün 
eksiltme tarihinden evvel yazılmış ehliyetname ve Ticaret odası vesika
lariyle belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (2077) 

Konya Asliye Hukuk Hakimliğin· 

den: 
Konyanın Abdülaziz mahallesin-

Mideniz bozuk. d iliniz paslı 

KAB 1 Z 

KOMOJEN 
Saç Eksiri 
Saçlara elzem ola11 

a.ı • .,.411 ...... _ 
Saçların köklerini kuvv len
dirir. Dökülmesini keser. Kepek
leri tamamen giderir ve bU 
yUme kabiliyetini artırarak saç 
tara yeniden hayat verir. Koku 
su ta.ti!. kullaoı§l kolay bir saç 
eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU • IST ANBUL 

-----• Si9ara tiryakilerine mü ide ' 
Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütüniın Nikotin, P iridin, ı 

Amonyak gibi zararlı maddelerini süzen 

de 14 No. hanede Ahmet kızı Hatice 
tarafından Afydnkarahisarında Dai 
Recep mahallesinde Mehmet oğlu 
Halil a leyhine ikame olunan ihtar 
davası üzerine müddeaaleyh Halile 
tebliğ olunmak üzere gönderilen da
va arzuhali sureti, müddeaaleyhin 
sarih adresi belli olmadıkça biline
miyeceğinden bahsile tebliğsiz ola
rak geri çevrilmiş ve davacı da müd 
deaaleyhin ikametgahı meçhul oldu
ğunu beyanla dava arzuhali suretinin 
ilanen tebliğini istemiş olduğundan 
bu baptaki dava arzuhali sureti Is
tanbulda çıkan (Tan) gazetesinin 31 
Mart 938 tarih ve 1047 numaralı 
nüshasile ilaneen tebliğ edildiği hal
de on gün içinde esas davaya cevap 
vermediğinden müddeaaleyh Halllin, 
muhakeme günü olmak üzere tayin 
edilen 29 Nisan 938 cuma gün ü saat 
9 da Konya Asliye Hukuk mahkeme· 
sine bizzat gelmesi veya tarafından 
musaddak senetle bir vekil gönder
mesi lüzumu davetiye verakasının 

tebliği makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

çekiyorsanız siz de on blnlerce kiti gibi ' ı 

1 

KAYIP - Hasibe Yusuf ve Yusuf 
Mustafa namlarındaki zati müh~rle
rimizi kaybettik. Her ne mahalde tat 
bile edilecek olursa hükmü yoktur. 

tecrübe ediniz. MİDE ve barsak
lan yormadan ve alıştırmadan 

ıslah eder ve temizler. 

EKŞiLiK, ŞiŞKiNLiK ve 
YANMALARINI GiDERiR. 

İşliha ve sıhhatinizi düzeltir. İçil
mesi gayet lfttlf; tesiri kolay ve mO
lftyimdir. Son derece teksif edilmiş 

bir tuz olmakla mümasil hiç blr mUs
tnhzarla kıyas kabul etmez. M AZON 

1 

~ismi, HOROS mıırkıısına dikkat ~ 

E 

Avrupadan gelmittir. 
10 adet ilacı ile beraber 150 kr. 

Satıt yeri : PiPO PAZARI Sultanhamam 
'mıir : Kemeraltı, Mazhar Ongör - Bursa : Uzunçarşı saatçi Nureddin 
\nkara : Tütilncü Ali Tümen, Ta.'jhan _ Zonguldak: Saatçi Osman Gurdal 
"'"nhzon: Hakkı Atmaca, Kunduracılar - Adana: flact Halil, Yağ r!l . 

- .nii-Samsun: Itriyatçı Hamdi Tamtürk - Eskişehir Şifa eczanesi. -

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
2.5.938 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdiirlüğünde 

122959,35) lira keşü bedelli İstanbul Umumi Hapishane binasının yıkıl
ması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşü hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 

İsteklilerin teklü mektuplan ve en az (15000) liralık bu işe benzer iŞ 
yaptığına dair Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet ve 938 yılına ait Tica
ret vesikalarını havi kapalı zarfları 2.5 .938 günü saat 14 de kadar Nafiıı 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1914) 

KALMiNA 
GRiP e BAŞ ve DIŞ AGRILARI e NEVRALJi e 

Sahibi ve • umumi neşriyatı idare 
eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze. 
tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şir
keti Basıldığı yer TAN Matbaası. 

Bütün ağrı, sızı ve sancdarı derlrtııl dindirir. 


