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Fransız Mütehassıs Diyor kı 
'' Atatürkün Sıhhatiade Hiçbir B E 
Vaziyet Bulunmadığl. Müjdesiaiıı lleai Ağ ......... 
Söylenmesi, Şahsım için En Büyük BahtiyaPlıkt 
Dil~ Riyaseticümhur Ge

nel Sekreterliğinden yapıl· 
mış olan resmi tebliğde, A
tatürkün, gripten mütees
sir bttlunmalatt ıt«llaJıiile, 
bir buçuk aylık bir istira· 
hat devresi ıeçireeekleri 
bildirilmişti. 

BJyük Önderin konsültas
yonu için Fransadan davet 
~ilen Profetör Dr. Fiesen· 
je, raporunda rahatsızlığln 
ehemmiyetsiz ~ir. gripten 
tb'ret bulunduğutau tesbit 
~tndştir. 

Dün, Ankatadan şehri
lırze gelen profesörü bula
(ak kendisile kon\lştuk. Bi
~' ~tsıZlığlil ehemnıi
tetsiz bir gripten başka bir 
~Y olmadığını temin ve ıe.. 
yit etti. Ve "Türk milteti• 
ııin merak ve endişesini ~
lip hiçbir vaziyet buluama
~ğı müjdesiıii venn,eıdzi 

rjca ederim.,, dedi. 
Profesör, Ata}ilrkün ya. 

kınlarında hiılunmuı ol
maktan mütevellit tıaadetl· 
ni gizlemiyen bir heyecan· 
la: , 
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1 Ankaradan 
1 Telefon ve Telgrafla : ··-·-· 

N .. l'l Yazan : M. Sf Ff R 

Düşman Taraf Nihayet 
POLiSTE: 

Bir Adam 
Kardeşini 
Öldürdü 

Sokakta.Bulunan Bu 
SCidabat Paktı İn 

Toplantısı 
Tehir Edildi 

izlerimizi Keşfediyor iki Kulak .. d ) }ngi Ankara, 31 (Tan muhabırın en -
Geçen sene Türkiye, İrlill Efgnnistaıı .. : 
ve Irak arasında Sadabat şchrindl0 t 

l ki katlı ganimet elde etmiş 
tile. Hem kendi şifre ve a

nahtanmızı kurtarmıştık, hem de 
us De irmenderelinin defteri 

e geçmişti. Bu defterde ne-
ler yoktu. Kendisine hizmet eden 

adamlann adları ve açık adresleri, 
bu adamlara verdiği paralar için 
tuttugu hesaplar, İngilizlerden al
dı - paraların miktarı ve tarihleri, 
tahkik ve takibi ile uğraştığı ve 
henuz bıtirip raporlarını vermedi-

i bircok i leri hakkında kıymet
li birçok malumat, bizce çok mü-
hlın telefon numaralan .. 

Mektuplardan hele bir tanesi
nın bizce çok büyük bir ehemmi
y ti vardı .. Bu mektup; o sıralar
da Mir lay Esat Beye sokulan, 
kendisinı hak taraftan gosteren bir 
zatın; ne gibi entrikalara Alet ol
dugunu butün açıklığı ile gösteri-
yor ve bu adi ruhlu adamın bü
tun mahiyetini olanca iğrençliği 

ile meydana çıkanyordu. 

Sabahleyin ilk i~imiz cüzdanın 
tam bir halde ellınizde olduğunu M. 
A. ye müjdelemek oldu. O gün öğ 
leden evvel Merkez Kumandanı 
E at Beye müracaat ile herşeyi 

almasını bildirdik. 

Saat onda Merkez Kumandanlı
ğmda Esat Beyin sevimli çehresi
le karşıla tık. Bildirilmesi icap e
den diğer haberlerden sonra ge
ceki komed) ayı• bütün teferruatı 

ile anlatı k ve birçok güldük ve 
güldurdük. 

E t Bey, M. A. nın Roza ile ya 
pmak hususundaki ısrarından ve 
hele K. nın cüzdanından çıkan ve 
D. Beye ait olan mektuptan çok 
teessür duydu ve hiddetlendi. Her 

ikisinin derhal celbi için yaveri 
B rhan Beye emirler verdi. K. nin 
yalnız parasiyle boş cüzdanının 

uygun bir vasıta ile kendisine gön 
derilmesini doğru buldu. Oracık
ta cüzdanı parasiyle beraber bü
yükçe bir zarfa koyduk. Üzerine 
K. Din adresini yazdık, Beyazıt pos 
tanesine gönderdik. 

E rtesi sabah Mehmet Ali Bey 
den şu mallımat geldi: Sa

bah erkenden K. grup karargahı
na gitmiş. Başından geçen vakıayı 
baştan aşağı birinci mülazim Ça
wşyana anlatmış. Çavutyan ha
null!ila tahkilcat yaptırmış. K. nin 
iddiasının doğru olduğu anlaşıl

mış.. 

Bu hidise gizli hizmetler gru
P'Jllun pek fazla meşgul etti. Kuman 
daıılık, Degirmenderelinin başına 

gelenleri şahsi bir intikam veya a
cil bir hırsızlık vakası diye karşı
lamamıştı. Karşı cephede çalışan 

kuvvetli bir teşekkül bulunduğu
kanaat getirmişti. Çok şükür ki 

tedbirler pek aathi kaldı. 
nin sıkı bir surette takip edil-

4iğine hükmolundu. Güya takip 
edenleri gozlemek için arkasında 

kadar ild memur dolaştı
Hiçbir netice alınmadı. Bunla 

n da .omadan Mehmet Ali Bey
den grendık. 
Bu münasebetle grup kumandan-

lığı, bütun çalı~ırdığı memurlara 
şifahen bir tamim yapmıştı. De
ifrmenderelinin adını ağla alma
dan hidiseyi bütün teferruaüyle 
iln]atmış ve IU ikazda bulunmut-

tu: 11Siz de ayn'i suretle takip edi
lebilirsiniz, taarruza uğnyabilir

siniz. Her adımda çok ihtiyatlı ve 
tedbirli hareket etmelisiniz.,, 

Fakat butun bu tavsiyeler hiç 
bir fayda temin edemedi. Sırası 

geldikçe anlatacağım: Yalnız ca
susların değil, bu casusları idare 
edenlerin bile Türk teşkilatı tara
fından birer suretle aldatılıp atla
tılması çok defalar temin edilmiş
tir. Yalnız şurasını kadir ve kıy
met tanıma namına söyliyeyim: 
Bu muvaffakıyetler bizim ça
lı malanmızdan ziyade kıymetli 

arkadaşımız Mehmet Alinin yar
dımları sayesinde olmuştur. 

1 şte bunun için. Mehmet Ali~ 
nin sel metını korumak bı 

zim için çok mühim bir gaye idi. 
Siyasi mumessilin istihbaratın-

da çalışan casuslardan (Agop Tel
lalyan) adında bir habis bir aydır 
bu Mehmet Ali Beye musallat ol
muştu. Gizlı adamımız (V) den al
dığımız en son haberler bu habi
sin teşebbü lerini ilerlettiğini ve 
Mehmet Ali Beyi de, bizi de bu gi 
dişle bir felakete düşürebileceğini 
gôsteriyordu. Agobun en son ver
digi bir raporda şu sözler vardı: 

Mehmet Ali Bey gizli hizmet
ler grupundan çaldığı kağıt \'e \'e
sikalan millicilere satıyor. İngil
tcreye ihanet ediyor. Bu kanaati
min doğru olduğunu gösteren de
lillerim \'ardır. Başlıcası şudur: 

Kısmen Merkez Kumandanı Esat 
Beyin maiyetinde bulunan ve bir 
kısmı da kabinedeki bazı nazırla
nn yaverleri oldukları söylenilen 
yüzbaşı Sait, Şevket, Kamil ve hi· 
rinci mülizim Bilrhan ve Pertev 
Beyler Beyoğlunda, Tarlabaşında 
Halepli sokağında 4 numaralı pan 
siyonda haftanın bazı gecelerinde, 
geç vakitlere kadar şüpheli toplan 
tılar yapıyorlar. Bunlara bau sivil 
ler de kanşıyor ki kim olduklan
nı henüz öğrenemedim. Fakat za
bit olduklannı zannediyorum. 
Mehmet Ali Bey de arasıra bu top 
lantılara geliyor. Bunu bizzat tes
hit ettim.,, 

A gobun bu raporla verdiği 
malUınat doğru idi. Yüzba-

şı Sait ve Şevket Beyler inzibat 
yüzbaşısı, yüzbaşı Kamil Bey Har 
biye Nazın Ziya Paşanın, birinci 
mülbim Pertev Bey Dahiliye Na
zırı Ali Rıza PaŞBlW! ve binrinci 
mülizim Bürhan Bey de Merkez 
Kumandanı Esat Beyin yaveri idi. 
Yusuf Bey ile beraber oturduğu
muz ve kendimize merkez haline 
koyduğumuz bu pansiyonda cid
den bu arkadaşlarla arasıra topla
nıyor ve gorüşüyorduk. Fakat bu 
haberi bu habise kim vermişti?. 

Evvelki gece Suadiyede bir cinayet 
olmuş, sarhoşluk yüzünden çıkan b~ 
kavga neticesinde, bir adam kardeşı 
ni oldürmüştür. Hadisenin tafsilatı 
şudur: 

Suadiyede Taşlıtarla camii sokağın 
da, bir kult.ibede Gülfidan isminde 
yaşlı bir Arap kadını Enver ve Hasan 
isminde iki oglu ile beraber oturmak 
tadır. Enver ve Hasan o civarda tel
lallık yaparak geçinmektedirler. İki 
kardeşin bir huyu vardır: Her ak -
şam karşılıklı oturup içerler ve sonun 
da da mutlaka kavga ederler. İhti -
yar anneleri aralarını bulur. Evvelki 
gece, iki kardeş yine içmiye başla -
mışlar ve biraz sonra da yine kavga 
çıkmıştır. İhtiyar annenin araya gir
mesine rağmen kavga büyümüş, iki 
kardeş döğüşerek kulübeden dışan 

çıkmışlardır. Bahçede, ellerine geçir-
dilcleri taşlarla biribirlerinin başın -
dan, vücudünden ağır surette yarala 
mışlardır. Aldığı. yaralann acısiyle 
kıvranan Hasan, bir aralık cebinden 
çıkardığı bıçağını Enverin boğazına 
saplamıştır. Kanlar içinde yere yu -
varlanan Enver derhal ölmüştür. 

İhtiyar ananın feryadı üzerine ye
tişen memurlar, &.ğır yaralı ve kardeş 
katili Hasanı yakalamışlar ve hasta
neye kaldırmışlardır. Üsküdar müd
deiumumiliği tahkikata el koymuş -
tur. İhtiyar ana da hastalanmış, teda
vi altına al!nmıştır. 

Üsküdar 
Tramvaylan 
Kara Başladı 
Uskiıdar Tramvay şirketinin se

nelik toplantısı dün yapılmıştır. Yıl
lık rapora göre, bu sene taşınan yol
cu milctarı geçen seneye na:,aran 
% 5,1 nisbetinde bir fazlalık ogoster
mcktedir. Yolcu yekunu 6,278,628 
kişidir. Bu fazlalığın sebebi geçen se
ne ücret tarifelerinde yapılan tenzi
lat ve bazı mıntakaların birleştiril
mesi, aktarmalardaki değişikliktir. 

Bu sene de yeni tenzilat yapıla
caktır. Şehir dahilinde oturan ve her 
gün gidip gelmek mecburiyetinde bu
lunan yolculara kolaylık olmak üzere 
tenzilatlı aylık seyahat karneleri ih
das olunmuştur. Haziranda tatbik e
dilecek bu kartlarla birinci mevki
de %32, ikinci mevkide 7 35 kadar 
bir tenzilat yapılmış olacaktır. 

Kimindir? 
Polis ve müddeiumumtlik dünden

beri sokakta bulunan iki insan kulağı 
üzerindeki esran çözmekle meşgul
dür. İtinalı yapılmış bir paketin için
de saklanan ve sokağın ortasına atı
lan ve genç bir erkeğe ait olduğu tah 
min edilen bu kulaklar gizlice işlenen 
bir facianın izleri midir? Niçin bir i
pek mendil gibi itinalı sanlmıştır? 

Niçin sokağa atılmıştır? Bunu kim bı
rakmıştır? 

Bu esrarlı kulakların bulunuşu şöy 
le olmuştur: 

Alemdar nahiyesine bağlı Mehm~t 
paşa karakolu civarında, Çelebi ma -
hallesinde birkaç çocuk sokakta oyna 
maktadır. Bunlardan Arif isminde 
sekiz yaşlarındaki çocuk, yerde itina 
ilı yapılmış minimini bir paket gör -
müş, ve hemen gidip almıştır. Arka
daşlan etrafında halka olmuşlar; l>'
keti açınca içinden kanlı iki et par -
çası çıktığını hayretle görmüşlerc:Ur. 

Polis bunların yeni kesilmiş insan 

kulağı olduğunu anlayınca ilk defa 
o civardaki Tıp talebe yurdunu hatır
lıyarak, bu miiessesede inceden ince
ye tahkilcat yapmıştır. 

Yurtta böyle kulak bulunmadığı 

ve talebeden hiçbirinin de teşrihhane 
den kttlak alarak sokağa atmadığı an 
laşılmıştır. Bunun üzerine hadise, 
müddeiumumiliğe haber verilmiş, ku 
laklar da adliyeye gönderilmiştir. 
Müddeiumumilik derhal tahkikata 
girişmiş ve kulaklan tabibiadil En -
ver Karana muayene ettirmiştir. Ay
nca, adli tıp işleri müessesesinde de 
muayene edilmesine lüzum görülmüş 
tür. 

Dün bir muharrlrimiz, bulunan in
san kulaklannı görmüş ve tetkilc et -

mi§tlr. Kulaklarda küpe deliği yok -

tur. Bit erkek kulağı olduğu kuvvet 

le zanııedilmektedir. Kulaklar biçim 

Arif bunu hemen, elinden yere at- 1i ve UZedir .. Yaşlı olmıyan bir insa
mış ve korkmıya başlamıştır. Kom - na att olduğu neticesi çıkarılmakta
şunun kedisi atılnn et parçalarını kap dır. Kafadan kesilen yerlerin munta
mıya gelirken içlerinden daha büyü- zaın oluşundan bunun bir amellyat-
cek bir çocuk yere eğilmiş ve paket- ' . . 
t ık 1 tetkik ettilcten sonra la çıJtanlınış olması lhtunali de hab-
en ç an an . · t bb • 
dehşetle bağırmıştır: ra gelmektedir. Vazıyeti ı ı adli 

- Ay, çocuklar, bu insan kulağı ... ınilSSeseSinin verecefi rapor aydınla 
Hadise bu şekilde polise aksetmiş- t,,Acaktır. Poliste araştırmalanna de-

tir. ~ etmek~. 

BELEDİYEDE : 

Kediler Hava 
Gazi le 
Öldürülecek 

;EMlYEnERDE : 

Bakkallar 
Veresiyeden 
Şikayetçi. 
Bakkallar Cemiyeti birçok bakkal-

Kedilerin canlı tutulup hayvanlar: ül. ed k dükkanlarını kapa-
. t" t r i ·· oldu larm as ere 

korum~ .. cemıye ~n~ ~ ~.m guç. e dıklarmı görmüş ve bunun veresiye-
ğu gtbı uremelermm onune geçılem .... d ld - t b"t t 
diğinden, bundan sonra tutulan ked ci~ik. yuzun en .0 ugunu .es 1 e -

1 d b ıed. 1 'tlu mıştır. Yapılan ıdare heyetı toplan-lerin kaza ar a e ıye erce ı ı:u. ı . . . 
. · k 1 t lm t tısında veresıye alış verışı sağlama dılmesı arar aş ın ış ır. . . . .. 

l h • ı rtib tı h iz kutu bağlamak ıçın bır formu! bulunmuş, Bun ar ususı e a a - .. . 
h• ·1 ··1d~ ··ı klerdu' ve bundan sonra bakkallarla muşterı larda avagazı ı e o uru ece . . 

ler arasında her ay başı bır senet un-
Otomobiller Nerede zalanmasına karar verilmiştir. Ce-

Duracak? miyet bunun için bir izahname hazır-
Seyrüsefer işlerini yoluna koymk lamaktadi.r. 

üzere büyük caddelerde otomobi!e- Bulunan senet usulü şöyle olacak-

Bu sene ayrıca tenzilatlı aktarına 
biletleri ihdas edilmektedir. Bu bi
letlerle yolcular bat değiştirmek su
retile bir semtten diğer bir semte 
tenzilatlı tek biletle seyahat edebi
leceklerdir. 

rin durdurulmaları şikayetlere ~ tır: 
bep olmuştur. Bakkal her aybaşı müşterisile ko-

Belediye, taksilerin ve husus! ıto- nuşacak, bir ay içinde takriben ne ka 
mobillerin hangi cadde veya sokahat dar mal alacağını soracak ve bunu 
da durabileceğini, nerelerde mü~eti hazırlanmış olan senedin hususi ha
alabileceğini ve nerelerde bekli~bl- nesine yazacaktır. Müşteri de bu se-

nedi imza edecektir. Cemiyet tarafın leceklerini gösterir bir talimatrıtm! 
Ayrıca Şirketi Hayriye ile birlik

te Üsküdar tramvaylarında muteber 
olacak müşterek bilet kullanılacak

tır. 

Yine bu yıl sonlarına doğru bazı 
istasyonlarda bekleme yerleri yapı
lacaktır. 

Şirketin 1937 bilançosuna göre, 
hat variclatile diğer müteferrik vari
datın yekUnu 378,036 liradır. Buna 
mukabil masraf 341.391 liradır. 

Bundan sonra şirketin esaslı borç
ları ve bunların ödenmesi için ahnan 
tedbirler etrafında görüşülmüş, he
saplar tasdik edilmiştir. 

1 ıs 

hazırlamıştır. Yeni talimatname dd- dan hazırlanmakta olan matbu senet
ler ve izahname bu hafta i_çinde bümi encümene verilmiştir. 
tün bakkallara dağıtılacaktır. * Taksimi Dolmabahçeye ballı· * Şoförler Ceıniyeti idare heyeti 

yan gazhane yokuşu yeniden yapı~- Sadık, Ahın.et, Ekrem, Hakkı, J$,lliill, 
caktır. Yol, bu sabahtan itibaren !,\· Necip, Kadri, L\ltfi, Ziya, Adil, Vedat 
panmış ve inşaata başlanmıştır. asil azalıklara seçilı»iflerdlr. 

* Vali ve Belediye Reisi Muhil -

din Ustündağ dün Kerestecilerde,fe MAARiFTE : 
ni yapılacak sebze hali yerinde d -
kilcat yapmıştır. * Yük arabalarının köşeleri dae
cekleri sırada gayet ağırlaşmalar1Ve 
arabacıların halkı ikaz etmelerı ta-

llkmektep 

Kitaplan 
rarlaştınlmıştır. İlkokulda üç yıldanberi oku -

. ··'""kted imzalanan dostluk ve acemı tccavur 
b d .. ..ııarası mukavelesi yapıldlğ-ı zadan, u or.- . 

devlet Harici~ e Nazınnın 1938 scncsferdı 
ilkbaharında Kabilde Konsey hnlindJ~ğın 

Ö ~ d·lır B toplanmaları kararlaşnıış1ı. grcn ı · 
ğime göre, A vrupanın bugünkü siyıfanın 
si vaziyeti gözöniinde tutularak bıf •Y1 y 

· d'l'k ·ı · t" Eme toplantıdan şıın ı ı vaz~eçı mı ır. . 
Çünkü Kabilde ) apılacak toplantıyd had 
iştirak etmek, gidip gelme 'e oradalı. ~e 
müzakerelerde bulunmak i(in. Hari.:&gılız 
ciye Vekilimizin en az biraJ Ankara-r ar 
dan aynlmasını icap ettirmekte ..kanu 
dir. Diğer alakadar Hariciye Nazır .eri t. 
ları da buna yakın bir müddet mer..el hı 
kezlerinden ayrılmak mecburiyetin -mdır. 
de kalacaklardır. mill 

A vrupada nazik vaziyet dcvaın e -e, bi 
derken, esasen aralarında gör&şülnıi-u. he 
ye ve halle mühtaç hiçbir mesele bu·:ak • 
Iunmıyan dört dost devlet Hariclyerite t 
Nazırlannın içtimaı bir sene müddet- tec:a 
le tehir edilmiştir. ine 

Baıvekilimizin Seyahati ~e~ 
Ankara, 31 (TAN muhabirinden).......l sal 

Başvekil Ceial Bayarın, Yunan· Bıf-b ed 
vekili General Metaksasın Ankara p-ıatl al 
yaretini iade için, Yunanistana yapa-lnıili 
cağı seyahatin günü tekarrür etmif-bCi 
tir. Başvekilimiz, yanında Harici~ eki 
Vekilimiz Doktor Tevfik Rüştü Ar-faa i 
ve matbuat mümessilleri olduğu hal-bul 
de 25 Nisanda Ankaradan Atinaya ha\el k 
reket edecektir. erek 

Ankara Borsası Açıhyor ~~ne 
AnK8l-a..._31 (T~ muhabirinden)-lec:e 

Kambiyo ve nukut borsası yarın s.. lngil 
at 11 de hazıı-lbıı(ln dairede merasiın- \ et 
le açılacaktır. Meraı:.inıe Başvekil Ce- ıam 
lal Bayar, diğer hükumet-ricali, Ve-fınd 
kaletler ik .. i gelenleri davetlıdir. A- bel 
çılışı müteakıp, borsa resmen faaU- lngi 
yete geçecektir. 
1'ü4;ük Ankara Mff; rferi ı 

* Devlet şüraaının bu seneki b' 
tekaUde sevk<!dilccek olan ıkı l!zay 
cek tazminat "çjn J.öıımgelcn tahsl 
muştur. Tekaüde scvkcdilccck dzııc 
Asar Talattır. * Önümüzdeki yıl askerlik ka planna 'inin 
talebe öı...etmen m mur ve ask olarak ği 

' 6.1. ' sen~ 
16967 ki~ çıkacaktır. Bu mıktar g!!ÇeD • 

kinin üç misli• yakındır. * Milnhal bulunan B8fVekAle yaverll..{ 
tine deniz binba:Jılarından Baki tayın edil 
mit ve vazife ne b laıruştır. tir 
MEMt.EKETTE : 

Bir Posta Otomob 
""'• i 
tedL 

Devrildi 
Erzurum, 31 (A.A.) - E~ 

Trabzon arasında işliyen P~ 0 t 
mobili Gümüşhane ile BayJSı.<\. ~ 
sında Hadrak koyü ö!1Q1cJ,.r de .... ~~ 
miş, posta mutemedi ıva•ı.. ~ ç~~ :e 
ta ve paketlerinin nda katarak ('" 
müştür. 

Sidd Kar F11i1nasırın 
~r m. ~ı (A.A.) - Havrı· 

lo masına rağmen her gee kar 
kted. transit 

ağmakta devam etme ır. 

k la ·· ülü bu-otobilsleri, yolların ar edir 
l 1. ekt -lunmasmdan hAll Ş ıye 

en kara
geçmiş ve 

amlan kınl
bbelerindeki 

Dün gece sabaha kadir 
yel fırtınası çok şid 
şehirde birçok evle · 
mıı, bazı camilerin 
kurşunlar sökülm ·· 

HAVA 

1 *Belediye, otobüslerin de trııı - tulmakta olan okuma kitaplan 
vaylar gibi "dolmuştur., levhası ilk- tetkik edilerek yeniden yazılması ka
malarını mecburi kılmıştır. Otoüs- rarlaftınlmıftır. Bu 1§ için Maarif Ve 
Ier boş olunca da "boştur,, levhaı a- kiletinde bir komisyon aynlacak ve 

sılacaktır. derhal çalı§JD&lara başlıyacaktır. Ara~ 
* İstanbulun sayfiye yerl<!rin ve * Ortaokullarla liselerin jiınnas- Muharr 

tarihçelerine ait resimli bir eserraz- tik muallimleri dun·· kız "--inde Ma GUnit= - l>Gte: 
UM:zt 1 kindi: - Akpm: 

Pansiyon sahibi kadından kati
yen şüphe edemezdilc. Bizden mad 
di menfaati çoktu. Pansiyonun di
ğer iki odasım da bombacı Ahmet, 
Güzel Hasan adında iki vatandaş 

tutuyordu. Bu gayretli ve hami
yetli vatandaşlar aylardanberi A
nadoluya silih ve cephane kaçın
yorlardı. Ev sahibi kadın, kiracı
lanmn bu faaliyetlerini bütün te
ferruatiyle biliyordu. Hatıl hazan 
ele geçirdikleri tek tük ıilih ve 
cephaneyi evin tavanında, bodru
munda günleree aaldamalarına göz 
yumuyordu. Hlli da yummakta 

idi. Bir menfaat karşısında bu ka
dın bizimle beraber bu vatandaş
ların da ne yaptıklarını, ev içinde 
ne gibi seyler sakladıklarım pek 
ala sayıp dokcbilirdi. Fakat bize 
karşı bu hiyaneti yaptığını bir da
kika için kabul etse)t bile evde ya
pılacak araştırmalarda meydana 
çıkacak şeylerden az çok kendi de 
mesul olacaktı. Şimdiye kadar ha 
ber vermedi diye ceza göreceği 
şüphesizdi. 

Hayır, bu kadın bizi bu vaziyet 
te haber veremezdi. Pansiyonu
miıza gelenler arasında, bu dena
eti yapacak tek bir adam yoktu. 
Hepsi bu gizli faaliyet ile çok ya
kından ve çok candan alakadardı. 
Düşünüyor, düsünüyor bu tezvira
tı yapanın kim olduğunu bir türlü 
tahmin edemiyorduk. 

(De"°1nl ""') 

dınlmıya başlanmıştır. arif müdürünün bafkanlığında bir top v.-: 
05 

_ hndk: 
* Ş~h~r Meclisi b~gün saat j te lantı yapmııl&n:hr. 

K ... ırt: 135 

ftU'" 1 <, 

Mart· 19 
12,111 
18,11 
4.0I 

nisan ıçtımaı devresıne baslıvallk - Bu toplantıda 19 mayısda yapıla _ Y\JRl A HAVA VAZiYETi 
tır. cak idman fe"Uklerinin geçen yıllar- "furdJ Trakya. Kocaeli böl elerile K:; 

dan daha üatün ve daha muntazam ol rad~ loyılarında hava çok bul t11' i

- - - - , 23 N" rnuuu temin için bazı kararlar ve - mevzU;Yatışlı. dı er bölgelerde um~ -_...,...,...,..., ısan ~ rfl-ı..+ir. :rette b. bulutlu geçmiş, rü g rl r ~a -

Milletin IÜJ'bb ve bvvıtll 

olmasını görmek için çoeqia

nn sıhhat ve hQatı ile ap.&n 

Çocuk Esirgeme Kurumun, aza 

olunuz. 

... ~~ ,.., 1f>C8ell bölgelerlle K r deniz 11dil'er * Haydarpqada, A.skert Baytar rmd cenubi istikamette kuvv tl etten 
tatbikat mektebinde cumartesi günü bö~e umumıyetl m 11 l t 

sabahı, fen fehi hatıralarını ortJ kuvvette esını r. 
anmak üzere bir * fsta bulda h va kap lı 11 m t 

1, flmall ist.ı.kametten anlvede 
pılacaktır. r hızla es~+ r. Saat 14 te b r -.e erı r * Şehir bandosu için ilk mektep ~0,4 mlliınetre tii. Hararet en ç 9 ay
mezunu olanltr arasından D)fisabaka .az sıfırın altında 9 18Jlilgr t o r 1' 

ile yatılı talebe alma~ır. ıl--111mlııtlr. 
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lhtilCif 
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M ı• • • S N t.k Kerevizler Ananas. 

Prasalar Kuşkonmaz; 

Omer R1Ztı DOCRUL 

1 ngilterede muhafazakarlarla 
ıj Amele Partisi araamdaki de· 
lörtiş farkı günden güne keskin· 

UZAK ŞARK: 

Japonlar, Bütün 
Cephe Boyunca 
Ricat Ediyorlar 

!AMERiKA: 

··Jektedir. Amele Partisinin Avam 
r#arasında hük6met aleyhinde sık 

5perdiii muahaze takrirleri bu 
Jığın en bellibaşlı tezahürlerin· 
i..lir. Ba aynlığın sebebi, Çekoslo- New-York, 31 (Hususi) - Uzak 
·#8Dlll istiklalini temin etmek, İs- Şarktan gelen en son haberlere göre, 
tl•Yl yabancı istilidan kurtarmak, Çinlilerin ınuvaffakıyetleri devam 

ir)me karşı cephe almak gibi mün etmektedir. Pukav - Tiyençin demir· 
~ hadiseler delildir. bıtilif daha yolu hattı ciYarında ricat hattı kesi -
alı ve daha tilmullüdür. len 5000 J ap0n askerini kurtarmak 
j.:.ıgiliz Amele Partisine göre mil· için gönderilen yardım kuvvetlerinin 

a..br arasında iş birliğinin temini de Çin kuvvetleri tarafından geri püs 
..kanuna itaat gösteren bütün mil- kürtüldükleri bab~r veriliyor. Bu im 
..tri taarruzdan koruyacak beynel- dat kuvvetleri g:~le~ekte ve mah -

1 b. t •t vu·· d tırm' ek sur kuvvetlerin akıbetı vahamet kes-r_., ır o orı e cu e ge 
-mdır. Taarruzdan korunmak isti- betmektedir. 

milletler bir araya gelir ve hep- Çin kuvvetleri Hankovda da yeni 
•e, biririııe karp vuku bulan taar- muvaffakıyetler ~azanmıştır. Ve şe

i-u hepsine karp vuku bulmuş 58• birler işgal etmiştir'· 
u·• ayaklanırlarsa bu beynelmilel Hançav, körfezinde de Çinlilerin 

.,_ t üs ed y ,__ h il bir takım muvaffş}tıyetler kazandık-
yen"' eess er. o.mta, er m - wed' 
t- tecavüzden korunmak kendi kuv lan haber verme~· ır. 

ine ve müttef'ıklerinin kuvvetine 
ienmeye mecbur kalır ve bu yüz. 

---& silahlanma yarıp durmadan de· 
•f-11 eder ve ittifaklar siyasetinin ö
p-bfi almaya im.kan kalmaz. 

giliz amelesinin müdafaa ettiii 
if-bci esas, bu birinci esasın adeta 
i~ ekidir. Buna göre biribirinl mfi· 
a11faa için kuvvetlerini birleştirmeyi 
·bul eden milletlerin hepsi, beynel· 

halel kanun ve adalete göre hareket 
~rek kendi .baldanm yalnız kendi 

r !Ü..OCelerile kararlqtırmaktan çe· 
- leceklerdir. 
s. lngiltere Amele Putlsinin müda

.. ' ettiği bu esaslar, gerek Mister 
e- ıamberlain, gerek Lord Halifax ta
e- tından irat olunan son nutuklarda 

/\.- bellibaşlı hücum hedefleri idi. 
lngiltere Bqvekili de, Hariciye 
zın da tecavilze karp kollektif te

" :atı, ameli. mahi;azette gönftUyor 
CtiJl Milletler Cemiyeti yolu ile 
~lamıyaeağını, fakat Millet 
miyetini sağlamlamamn müm
Jduğunu ve ilmde ondan isti
edileceğinf "'"nun için İngilte -a: min bi~ taahhütlere girmiye

e ğini aöJlüyorlar. 

1 ngiliz amelesine göre bu esas-
lı tedbiri gayriameli bir hale 

~tiren amil, İngi)tere hükiiınetinin 
W. iftirak etmemesidir. Yoksa bu 
tedt. am~'' oldutunu gösteren en 
kU\'ve misal NYon anlaşmasıdır. 

Korsanlıkla ınücadeleye karar ve
..... ~ sulhçu devletler, biraraya gel-
nııf.o.t, b~ cephe teşkil edebllmiıler 
•• nı1-,.ıtü olmuşlardır. 

Bu örıı~ te tecaviize karşı bir 
·•• (!!.phe ~ulabileeeğini gösterdiğine 

çar ltıe, İJl\ulz ~ Partisi, bu cep
if' heli k~ ltt'"4füdün tecavüzü 

iepk e~en 'f'e 5111Jıü tehlikeye 
koyımkttl' Ja.,ka bir te1 o1-nuya.ca
iına haDlY lar. 

Çin kuvvetleri bilhassa Japon mü 
vasalalanm tahrip ediyor ve Japon 
kuvvetlerine levazıJll ve mühimmat 
yetişmesine mani oluyorlar. 

Bu suretle JaponlJrın, mühim de
miryolu merkezi olatı Suçavi zapt i
çin yaptıkları teşebbUsler tamamile 
suya düşmüş sayılıyor. 

Anlaşılan Japonlar, bütün cephe 
boyunca umumi ricat halindedirler. 

Hankeo. 31 (A.A.)-Röyter. Resmi 
haberlere göre Japonlar son günler
de Linzgi bölgesinde J:d bin kişi kay 
betıriişlerdir. 

Yeni mavallaiıyetler 
Hankeo, 31 (A.A.) - Tiyen-Çin -

Pokeo demiryolu cephesindeki Çin 
muvaffakıyetlerinden cesarete gelen 
diğer cephedeki Çin kıtaıtı kahraman 
ca harbetmekte, ve mühtn kazançlar 
elde ettiklerini bildirmeUedirler. 

Bir tebliğe göre, Pekin - Hanko de 
miryolu üzerindeki Çin lıtaatı şid -
detli bir taarruza geçmiş ""e Honanın 
şimalinde Çingtao geri alnıştır. 

MISIR: 

Seçimde Hüku11et 
Namzetleri Kazaııyor 

Kahire, 31 (A.A.) - Cenubi Mı
sırdaki seçimin sükun içinde g~tiği, 
Iç Bakanlığı tarafından neşredilen 
bir tebliğde bildirilmektedir. kat'i 
netice Yarın sabah anlaşılacaktır. 

Vefd taraftarlarının sandıklara 
yaklaştınlmadığı ve tevkif ve taz
yiklere maruz kaldıkları hakkında 
her taraftan şikayet telgrafları gel
mektedir. 

Bir sürü ymalı 
Kahire, 31 (A.A.) _Mısır seÇi

minde bugün muhtelif hadiseler k&Y 
dedilmiştir: Deir~t'de dört kişi öl
müştür. Tantanda 25 i polis olmak 
üzere pek çok Yaralı vardır. 

1 

B. Roozuelt 

B. Roozvelt 
Niçin Diktatör 
Olmuyor? 
Vormspring, 31 (A.A.) - Ruzvel -

tin Amerikanın diktatörü olmak hu -
susundaki İtirazlan, ismi söylenilmi
yen bir muhabire gönderilmiş ve Re-
isfcümhurluk umumi katipliği tara -
fından neşredilmiş olan bir mektup
ta veciz bir surette izah edilmiştir. 

Mektupta bnyssa şöyle denilmekte
dir: 

Bildiğiniz gibi ben üç sebepten do
layı Amerikada diktatörlük ihdasına 
muarızım: 

Evvela, diktatör olmıya asla mey -
lim yoktur. 

Saniyen, kendimde tam bir muvaf
fakıyete nail olacak bir diktatör kabi
liyeti görmüyorum, 

Salisen tarihi bilgilerim ve mev -
cut diktatörlükler hakkındaki malO.
matım fazladır, bunlar benim Ameri
ka gibi bir demokraside herhangi şe
kilde olursa olsun diktatörlük: iste -
meme manidir. 

Bu mektup, hükumet hidematını 

tensik etmek hususunda Reisicümhu
ra geniş salahiyetler veren kanun la
yihası hakkında yapılan tenkitlere 
karşı bir cevap suretind~ tefsir edil
mektedir. 

''Fröyd .. Ü istiyorlar 
Vaşington, 31 (A.A.)- Birçok dok 

tor cemiyetleri, hariciye Nezaretin. 
den doktor Fröydün Amerikada ika
met etmesine müsaade edilmesini is
temişlerdir. 

Hariciye Nezareti, bu cemiyetlere 
kendilerini tatmin edeceği hakkında 
teminat vermiştir. Bu yis'l"\ Amele Partisı; hükA· 

mete kd alefetini pddetlen· 
• ~~te 10 bir umumi seçim .......................... ~ ............. .. 

4 

19 
11 
81 
Ol 

~de J8l'lf ektedir. Çünkü an-
tak 7eal ldr seçim eflinumu 
miyenin h söstererek ayrı-
Jılm ıeni~le~ ' karşı gelir. 

Fakat LigiJtef9 lıüktimetinlıa bu 
\aufi kabul etınıleeii muhakkak
\u. · Çilnkti İqiıteı hiiktimeti girlş
flii tecrilbenha aedÇini abQdaa ef 
tum.amiyeye >'el\ir müracaatta 

onmak fikrind~ldi. Bu neti

~, ild ~ alyul lçtihatlar isa
L Veya idf>etalzliğuu tebarüz etti• 

fecek ve • saman İııgiU_.e eflina
twniyeıd de hükmünü f:eeektir. 

NGILTERE· t • -
Londrada Müdafaa 

ve Talimleri Yapıldı 
umı-
sk _ Londra, 31 (A.A.)) - Dün 8~ 

a - ~ndrada Padingt(»n nıahallesir.,.le üç 
diler t tayyare hücumlanna kand mli -
etten afaa talimleri yapılmıştır. t ~ ~ 
rO _ en fazla gönüllü, tam bir tv.ıranlılt 

6 m:t :Çinde birçok evlerde sun't olıuak çı
etre tlb""ılmış olan yan~nlan söJ]::f ürm;,,., 

ve e11 rardım etmişlerdir. Bu esrfada sıhhi 
kay· .. uabalan, "hardal - gnz,, farzedi -

. ' ... ~ . : ölü-

Bu resfnı, İspanyada bava taarruzlarına nasıl karşı gelindiğljil 
izah ediyor. Bu esaslar profesör Hoıdane tarafından hazırlan 
mıs ve Valensiyada tatbik olunmuştur. Resimdeki sığınak 500 

kişiliktir ve 25 yarda boyunda, ıo yarda enindedir. Sığınak-
: ları, geniş caddelerin ortasında da viicude getlrmiye imkAn t Vardır. Ve burası dışardan pencereslS bir depo gibi görün-

t mektedir. Sığmak yeraltında altı metre derinliğindedir. I 

USO JDJDJD on u u [Yazan: B. FELEK] 

P B ı
• d Mani yazar gibi oldu. Birkaç defı 

Londra, arı·s, er ın e ben de tekrar ettini; bu serlevha ku· 
lağıma iyi geldL Siz de yüksek sesle 

ı d ? okursanız, kulağınıza bakımz nasıl 

N ı Karşı an 1 hof gelir. Hoş gelir amma keselere 
ası . hoş gelmiyor. Çünkü; prasanm kilosu 

lini lngil on kuruş, kerevizin yirmi beş. " Londra, 31 (Hususi) - Sinyor 
Mussolininin nutku gazeteler üzerin
de mühim bir tesir yapmamıştır. Ga 
zeteler nutkun daha ziyade "Dahili 
istihlak,, için söylenmiş olduğunu 
bildiriyorlar. Deyli Ekspres, alaylı 
tefsirlerde bulunmaktadır. Sol ga
zeteler nutku ele alarak hükumeti 
Italya ile muahede yapmaktan çe
kinmiye davet ediyorlar ve 'B. Mus
solininin sözüne itimat edilmiyeceği· 
ni ilave ediyorlar. 

Niyoz Kronikl diyor ki: 
"Eğer Ingiliz hükumeti sulh ni

yetinde olan bir adamla müzakere
lerde bulunduğunu sanıyorsa herhal 
de büyük bir hata işlemiş olur. Mus
solini'nin nutku harbi yükselten bir 
adamın nutkudur. Bu nutuk Ingiliz 
milletinin geniş kütleleri için nefret 
verici bir mantaliteyi göstermekte-
dir.,, 

Deyli Herald diyor ki: 
"Çemberlayn Mussolini ile yapı

lacak dostane anlaşmalara ne gibi bir 
kıymet verilebileceğini iyice düşün
melidir.,, 

Deyli Ekspresin siyasi muharriri 
diyor ki: 

"B. Mussolini, çabuk neticeli ye
ni bir harp plinını çizen bu harpçu 
nutku ile acaba ne demek istiyor? 
Bu yeni harp kime karşı yapılacak? 
Bazı Italyan gazeteleri Kızıl tehlike
nin yerini değiştirerek Moskovadan 
Parise geldiğini yazıyorlar. Acaba bu 
yeni düşman Fransa mıdır? Mamafih 
bu hususta korkulacak birşey yok
tur. Mussolini hiçbir zaman Avrup
apnın en kuvvetli ordusunu tahrik 
etmiyecektir. Bu nutuk lngilterede 
hiçbir endişe uyandırmamalıdır. Fran 

sada da herhangi geniş bir endişe 
uyandırmıyacağı muhakkaktır." 

Franaız gazeteleıi 

Paris, 31 (Hususi) - Gazeteler 
Mussolininin nutku ile meşguldür. 

Jur - Eko de Pari'nin Roma mu
lhabiri diyor ki: 

Mussolini, Italyanm şimdiden mu 
harebeye hazır olduğundan halkı ha
berdar ediyor. Fakat bu muharebe 
kiminle beraber yapılacak? Kime 
karşı vukua gelecek? Bunlar cevap
sız kalan iki istifham işaretidir. 

ltalJt'a, lüzumlu zamanda, dostla
rını ve düşmanlarını kendi menfaat
lerine en uygun bir tarzda seçecek
tir. , 

Epok gazetesinde Donadiyö diyor 
ki: 

Mutadi hilafına olarak, Mussoli
ni demokrasilere karşı herhangi bir 
şiddetli hücumda bulunmamıştır. Bu 
nun sebebi basittir: Almanya ile iyi 

geçinmekle beraber, Musso - y . b' kil b' kil km-L 
1 am ır o prasa = ır o e e& 

tere ile de bir yaklaşma husu e ge- B' k.l k · - 2b uk kil kmek . Hul~ ltal ır ı o erevız - uç o e 
tırmek arzusundadır. asa, ya, Avrupanın bazı şehirlerinde doma-
istikbal için, ihtiraz kayıtları koy- tesin en kibar manav dükkinlannda 
maktadır· Elinde bir~~ç koz vardır baştacı edildiğini görerek şaşarken 
ve bunları vaziy~te g~re tf.t;kıracaktır. bizim harcı alem zerzevatlarm kıy • 
Çemberlayn, Ingıltere ıle ~- metlendiğini görerek sevinmek mi, 

dak. . r v. nihaye er il-
sın ı gergın ıgın yoksa yerinmek mi icap edeceğinde 
mesi lazım geldiğini anlamıştır. Bu tereddüt ediyorum. Zerzevatçı es~ 
iki milletin biribirlerine silah ~e~~-e h da mı mükiunetin kasaplar ve et fi,. 
lerine remak kalmış ?lduğu gozonu- yatı üzerinde tatbik ettiği azami fi.. 
ne getirilirse, Italya ~lmke :ransab aral - yat usulünün kendilerine tatbikini 
sında bir anlaşmanın ı ansız u un b kl' ., e ıyor. 

duğu söylen~mez. . insaf denilen şey - toptancı, pera-
Ordre gazetesi, bilhassa Mussoli· kendeci • bizim gıda maddeleri sata 

ni'nin "Evet, sulh istiyoruz. Fakat adamlanmızın yanına uğramaz mı! 
bizim sulhumuzu istiyoruz,, cümlesi ıo kuruşa prasa, 15 kuruşa ısp~ 
üzerinde duruyor ve diyor ki: 25 kuruşa kere,·iz yemek isteyince en. 

Bir' insan kendi sulhunu isterse, az 30 kuruşluk prasa veya ispanak, 
sulh istemiyor demektir. Mussolini, 75 kuruşluk kereviz almamız icap e
kendi sulhunu istiyor, Hitler kendi diyor. Bu para ile enginar veya ana
sulhunu istiyor. Bu Roma sulhu ve nas kompostosu da alabiliriz. Orta 
bu Cermen sulhu arasında, lngiliz halli bir aile yalnız zerzevata bu ~ 
serbestisine, Fransız istiklfiline, niha dar para verebilir mi? 
yet bir tek kelime ile sulha, topu ek- Zerzevat fiyatlarının bu yübekilğl 
meğe tercih etmiyen sulha ne kadar ne bakarak bundan sonra eşe dosta gl 
yer kalabilir? Bu hakiki sulh, ken· derken bir demet karanfil veya yirmi 
dini ne kadar küçültse, mini mini bir tane gül yerine bir demet ispanak 
hale gelse, titrek ve muhteriz bir veya prasa, yahut iki kilo kereviz gl 
vaziyet alsa, harbi Alman ve ltalyan türürsek, hem yeşilliğin hayat ifade 
analarına sevdirdiklerini söyliyerek etmesi yönünden çiçek yerini tutar, 
iftihar eden bu insaniyet hislçri mef- hem de çiçeğin koku ve manzarasına 
kut fatihlerin gözü önünde o derece mukabil vitamin ve gıda temin eder 
tahkire maruz kalacaktır. Mussolini, bir şekilde hatır almış oluruz. 
bundan başka, taarruz, müdafaaların Bir vakitler turfanda kabağın kı.= 
en iyisidir, cümlesini de söylemiştir. losu 80 kuruşa satıldığını görere~ 
Anlamıyanlarm nazarı dikkatini cel- kabak olmadığıma hayıflanmıştım. 
bederiz. Bugün kıymetimi yükselmiş görmek 

Alman gazeteleri 
Berlin, 31 (A.A.) - Yan resmi 

"Korrespondans Diplomatik,, ğtızetesi 
yazıyor: 

Mussolini'nin dün ayanda söyle
diği nutuk yalnız muazzam rakam-

lar vermekle kalmamış ve ltalyan 
askeri kudretinin silQhlanma progra
mının yegane veçhesini teşkil eyle
meeiğini göstermiştir. 

Filhakika Faşist Italya, milleti, 
manen ve fikren yenilemiş ve onun 

seferberliğini de yapmıştır. Alman
ya da şu kanaattedir ki, kıymetlerini 

haklarını ve menfaatlerini tamamiy
le müdrik olan milletler umumi sulh 
icin en iyi garantiyi teşkil ederler. 
Çünkü, ayni hakları başkalarına ta
nırlar ve kendileri için istedikleri 
hürmet ve riayeti başkalarından esir 
gemezler. Almanya ve ltalya bu ay
ni fikirlerle biribirine bağlı bulunu
yorlar. Mussolini'nin, ltalyan mille
tinin sulhçu olduğunu ilan ederken 
onun manevi ve askeri kudretini bil
dirmesi kadar mantıki bir şey ola-
maz.,, 

için, prasa, lahana, ıspanak, kerevis 
gibi demokrat zerzevatlara kadar gı• 
ta ediyorum. Ne olurdu, prasa olay • 
dım da sırasına göre kiloma 10 ku : 
ruş veren buluna idi.! 

* K•rllerlmlzden Bay Hikmete: 
Mektubunuzu altlım Nlpntaıınd•kl H.W 

midiye suyu çeımesinln damg• memuru ta.. 
rafından akşam üzeri beşten sonra kapanıp., 
sabahleyin açılması hakkınd•kl lddlanıa 

tetkike mühtaç bulduk. ÇUnkU umumi, .. 
rnelerin sıhhi ceptıelerden baıkıı mUllhua 

ile kapanmasına kanunl mevzuatın mUult 
olmadı~ı sıiylenlyor. Belkl bahaettlillnla 
çeımenln yolund• fal•n bir bozukluk ol • 
muştur. Bu lddlay• inanabilmemiz için 19' 
bir kere dah• etr•fltca tetkik etmenizi dı.. 
lerlz. S•ygılar. B. F. 

FRANSA: 

Yeniden Harp 
Gemileri lnşasın 
Karar Verildi 

Parls, 31 (A.A.) - Mebusan m~ 
si bahriye encümeni, Bahriye N 
retine 31 İlkkanun 39 dan evvel Dd 
hattıharp gemisi ile kruvazör, ~ 
tahtelbahir, hacımlan yekllııu 24 b~ 
tona baliğ küçük harp gemileri ~ 
üç petrol gemisinin inşaat tezgihlaıi 
na konulmasına müsaade eden ısu.. 
nai tecrübe programı kısmının kaba. 
liı lehinde bulunmuştur. 

Derpiş edilen masarif, altı mil~ 
baliğ olacağı ve yine gemilerin ~ 
sı 1942 den evvel ikmal ed.ilmif b~ 
nacaktır. 

Bu inşaatın evvelce çıkanlmış olail; 
kanunlar mucibince verilmiş olan 
zuniyetler haricinde istisnai bır b 
sım olduğu tasrih edilmektedir. 

Pol Bonkur, Alman 
Elçisi Ue Görüıtü 

Prag, 31 (Hususi) - Sudet 
manlar lideri Henlayn ile arkada 
umumi intihabatı yenilemek istıedlili 
leri halde resmi mahafil bunun 
sene geçmeden evvel yapılmıya 
m söylüyor. 

Paristen haber verildiğine 
B. Pol Bonkur, bu sabah Alman 
firi B. Velzek'i kabul etmiştir 

İstihbar edildiğine göre B 
Bonkur, Fransanm Çekoslov·a.ır:vaıırıı 
karşı girişmiş olduğu b\ltun WUIJall! 

leri yerine getireceğini b 
man hükumetinin merkezi Avru--••-~-o 

huzur ve sükunun tesisıne med 
mak maksadiyle Çekoslovakya 1 
lan münasebatını ısliha amade 
lundu;tu ümidini izhar etmistir 
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GÜMRÜKLERDE: 
1 - 4 - 938 ==' = 

DENİZ ve LİMAN : 

.M.ah.kern.elercle Gümrükte Yeni Sahipsiz Eşyalar Hayır 
Acıkh Bir Ölüm ı · 

Ergani mutasarrıflığından mü
tekait, Dil Kurultayı üyelerinden e
mekli dilci H. Nazmi Sonçağ vefat 
etmiştir. Cenazesi Cuma günü Eğri

Rad .. . y 
1 K d 8 w Muayene Usulü Müesseselerine 

~tİyar a iDi OgUCU ğü~~:;~n~ı;ı:;7~.,'.':;'=~~ Verilecek kapı Mumhane cadesi 15 No: hane- Istanbul Radyosu 
sinden kaldırılarak öğle namazını 

müteakip Edirnekapıdaki aile meB• G 1 B it nümune gruplan teşkili suretile kuv- Gü~ü~ten çıkan S:.hipsiz e~a-
ır az e ayı ip ı di · ı· nın Içtımaı Yardım muesseselerıne 

ve~~n 01;:~ ;~inönü muayene grup ve hastanelere v~rilmesi içi~'. ~~
- 1 4 t altı grupa çıkarılmış rük başmüdürlüğü, Sıhhat mudurlu-M .. h 1 . . Aşırmış anb r~. ~~ S"rkeci yolcu salonu - ğünden bir liste istemiş ve gümrüğe, ucev er erını :~n ~:ı:;;,uüç~ de paket postane - 3.3 mües~e~ni~ ismini gösteren bir 

• . . d bi r büro halinde top lıste verılmıştır. . . M- sının yanın a re B "b' b ·· l Dün agı"' r ceza mahkemesinde bir ğu için ara sıra bana gelırdı. ucev- 1 t u gı ı eşya, u muessese er ara-
A anmış ır. d k · d'l kt" zehirli gazla bayıltma ve soyguncu- beratımın bulunduğunu, hatta yer- Her u bir ef ve dört memurdan sın a ta sım e ı ece ır. 

luk yapma davasına başlanmıştır. lerini de bilirdi. Bir sabah Zeki yine ibarett~ ~jr :iiroda 12 memur ve Gümrüklerde Yeni Tayinler 
Davacı yerinde 60 yaşlarında Hasibe beni ziyarete geldi. Yanıma sokuldu. üç şef vardır. Komisyoncu, eşyasının Istanbul gümrükleri başmüd~rl_ü
isminde bir yaşlı kadın bulunuyor - Cebinden şişe gibi bir şey çıkardı ve hangi ambar veya antrepoda olduğu ğü memurlarına ait yeni bir terfı lıs
du. Suçlusu da Demiryollar idaresi hemen burnuma tuttu. Ben derhal nu liman dairesinden öğrendikten son tesi gelmiştir. Bu listeye göre, me
odacılanndan Zeki isminde bir genç kendimden geçtim ve yere yıkıl- ra, eşyanın bulunduğu antrepoya ba· murlardan Melilhat, Ali, Ziya, Nejat, 
ti d D ktorlar üç gün sonra beni kan muayene grupuna müracaat ede- Melilhat, Cemal, Hüsnü, Nuri, Nec-

Zeki ile Hasibe bir evin ayn ayn a ı~~tıı:r. Zeki beni bu gazla zehir- cek ve eşyasının muayenesi yapıldık- mettin, Şevket, .. Nilüfer, Hayriye, 
bölüklerine oturan iki komşudur. lyıdikt ' 500 liradan fazla tu- tan sonra, gümrük resmi tahakkuku Hüseyin, Veli, Munir, Sebahat, Hay-

e en sonra G 
1
. 

1 
M".k Şimdi davayı Hasibenin ağzından .. t K grupun bürosunda yapılacaktır. rup ri, Tahsin, Ga ıp, zzet, u errem, 

. . . . . tan mucevheratımı aşırmış ır. en- , · A if Al' R s d 11 h A dinlıyelim. Dıyor kı: . . . . h d .. Iarın bulundukları yerlerde her gru- Ismaıl, Lat , ı ıza, a u a , y-
disıne hem ceza verınız, em e mu ~ s·· T k ı· s · N · R - Bay Reis ben yaşımı, başımı al pun alakadar oldugu ambar ve an- şe uha e e ı, anıye, ecıp ve a-

Dll§ bir kadınım. Kocamdan kalmış cevheratımı geri alınız. . . trepoları gösterir levhalar konmuş- uf terfi etmişler, Zeki, Cavide, Rem-
biraz mücevheratım, elmas küpe ve Zeki, bu iddiayı kati bir. dılle ın- tur. zi kadro dahilinde nakledilmişler, 
gerda.ıılıklarım vardı. Bunlan evim- kar etti. Muhakeme Şl!hitlerin çağı- Eminönü grupları emrine 19 ambar Samsun muhasebe me~urlarmdan 
de saklıyordum. Zeki, komşu oldu- rılması için talik edildi. ve antrepo verilmiştir. Sarayburnun Bekir de Istanbul muayene memur

DİLENCİLİK: 

Altı Dilencilik 
Suç!usu 
Mahkum Edildi 

SAIITEKARLlK: 

Ölmüş Bir 
Adamın Parasına 

daki iki grup ta bugün ayni şekle so- !uğuna tayin edilmiştir. 
kularak tanzim edilecektir. ---o-

-o- Azat Obalarının Faaliyeti 
Dünkü Fırtına 

zarlığına defnedilecektir.· 

MEVLOT 
Vefatını teessürle bildirdiğimiz 

eski ve kıymetli maarifçilerimizden 
merhum Hayri Ülküsel'in temiz ru
huna ithaf edilmek üzere nisanın 

ikinci cumartesi günü öğleden sonra 
saat ikide Aksarayda Valde camiin
de Hafız Necmi tarafından Mevlut 
okunacaktır. Arzu edenlerin gelmele
ri bildirilir. 

•- Senenin muzafferiyeti ... Mevıimin en aüa-1 filmi. ... ••f" 
Mae.tro LEPOLD STOKOWSKl'~tün dilnya,,da 

YEGANE ORKES1'RA'Slf.lJN ittirakile 

DEANNA DVRBIN 
t.arafmdan ~ Fransızca .azli 

lOOfbB ~~!,E bir !!_.R _..t~IZ 
Yelnncla S 0 M 1 R ainemumda ___ _,, ee911....,m _._._.edeft:ııır.; 
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TAN 
Günde• Gazete 

o 
TAN'nt hedefiz Haberde. flklrd.. h 
.. yde temiz. dllrllat, umlml olma 
urlln guet..a olınıya çalıtm•ktı 

-0-
ABONI BEDELİ 

TUrkıye F.cnebt 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
150 1tr. e A7 1500 Kr, 
400 1tr. a A7 800 Kr, 
ıso ıcr. ı A7 aoo Kr, 

Millet)erar8Sı posta lttthadına dahiJ ol
mıy9D memleketler için 30, 18, 9. 3,5 Un 
dır. AJ')one bedeli peslndir: Adrel detts
~ 25 kuruştur. Cevap için mektup 
..,. 10 kuruısluk pul tıAveıd llzımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

, Rakamlarla Türkiye 
• 

, [ l' acın: il. ZEKERIY A] 
Sen 111Daml 1Q11D111 •tkeleri tes

pit edilmif, lnm1arda bir Jmmı nef
rolmunattar. 

Ba nepi)'at hhıe memleketimizi ra 

1 
kamlarla tandan kıymetli veslkal•r· 
dır. Kaç Jdti7b? Ne itler sörilrib? Ka 
ÇllllD mektebe ptlyoru? Kapma ev 
U, b9nu• Wr, kaçmm •aı-. Ve 
saire ft ain-

Bltthı hu na11er1a ceftplanm ls
tatiltJk mtWtlrlJıetlala ha nqriyatm
.. lnllaWllı ,, '• 
..... k ..._.. ablnle bhllkte 

• llefd7ata bnfUnbm ve rakamlar 
la 'l'lrldyeJI tamımya çabphm: 

* Ne lıler Görürüz? 
Ttlrldyede amaml mhada slraat 

De ~ M7atlarmı bsananla
na •U- l,lff,417 dlr. Bunların 
J,171,fft si erkek 3,0Z7,38' bdındır. 

Demek ld, tarlada -1ijan, siraat 
ltleril• .._.ı olaa ~adın inlktan er
biden pek • farkhdll'. Bu aedce bi
• f1UlU iiretfr ki, kiyi& kadın, te
hir bduu gibi, tafeyU delildir, mtla
talaslldJr. 

Bu rakemlua Mm tahlil edelim: 
Umumi llbaat tHlrblla içine bafçıhk 
b~anhk;. clcekciliL~ve 
.\tCltik girer. 
~ ... ~ilik ... tlçekç.llikle 

,.tayatlanaı kuua:ua vataadatlarm 
I )ayıa lt,'181 •ur. 

OrmaMPlıllla megul olular J'al· 
llh. • Wa ldfWlr. Avcıblda PÇbaen • 
ler ... 8311 kltWlr. 

* SGHyida Çallpnlar 
Tlt)dyede .... ,.. yeni inklpfa h8f 

larnqtar. Bu leheple sanayide çabfan 
ların ~· toprakta çalıfBD)ara nla 
ııet~tflthesb daha azdır. Yalım, 
.... ,. •erince Yabıu fabrikalan de • 
111, \J'lll _......_ ktlçtlk sanatleri de 

~
·yorm. 

al ekette IBlıa)'I işlerinde çah • 
J'9kbu llt,421 kipdir. Bun 

dlflır. ,34S 8 erkek, 129,078 ıı ka-

rı!::k , n&Jlde plqan erkek 
kadar& m•ta1111daa hayli bil· 

YAlı:Plll .. ftçlleıin ~an. toprakta 
mİlitlahsft '-l8ydamu. 

lana hari~ k.n... ka • 
~ ... - .. hemen de O)"ri ~ 

tt.dlr. 

lir Mektup A .a. .~~ 

Münasebetile, 

Tıbbiye Mekteblaln bayramı 
nuebeüle yudJiım yaz1ya 
bir doktordan bir mektup alalllllli 
Buna cevap olarak "Bizde do 
ilerliyor ma?" diye bir ,. .. 
dam. Burada 41oktorlutun, • 
nn ilerlemesi için taharri faali 
nJn Ulmmunu kabul etmekle 
daha henllz killttlr faallye,tJelQl!bil 
yenJ olduiunu, bu kısa umaa 
büyük dehalar yedıtlrmembe 
olmadıjuu yazdım. Yahm un..aa 
lar okuyor mu?" diye bir 111111 
dum. Bu yanya kaqahk diler 
okuyucudan hlr mektup ahbm; 
zat te di>'or ki: 

• "Bmle talaanlyat u•nm• 
bh doktorluk mevmu balllOI_.. Souyet ôlimlerini Şimal Kat6ıına •ötiiren tayyare, ~ 6as kayan üerine lıondulıtan •nra 

utupta Buz Kayasının 
na fire, doktorluk delil de 
lar Derll70r mu? demek ıa-. 
de bir doktoran mutlaka .... 
meli varit deifldlr. U... Mllıllli 
1um. Bh doktoran _.,,...... 

et sahillerine lamıi • 
üzere olduğum bu m • 

t4llledl.limiz sefere nasıl 
düşünüyorum. Ku -

' kutupta kışladıklan 
geniş denizinde se

yahat ett zaman, günün ağır 
vazifele ittrdtkten sonra top 
lamrlar ~ tbOn istikbalinden 
bahseder} ç yıl evvel böyle bir 
harareUI k aya daldığımızı ha 
tll'hyonun. e, kutup havzası-
nın ortaauı ir buz kayası üze -
rinde bir h kışı geçirip ge • 
çiremiyeceği N ansen ve Sverd· 
rup gibi ki bu. rüyası, bir· 
çokları için den farksızdı. Fa 
kat, h~bir · l'q&rnadığı bu 
engin ve sona buz ltü.tlelert üae 
rinde yali, son dereee 
cazipti. 

Am1 mühim ~le, bu sahaya 
teçhizat, levazuıevkebnek, insan 
lan ve aletleri layca taşq;naktı. 
1935 tıe Stalinin, meseleye ali -
ka gösterdiğini rendim. tesur 
tayyarecilerlmiz, 'l sırada kutup 
yollle Amerikayaçmak için ha • 
zırlanıyorlardı. Tlfarecilerln yo 
lunda keşfolunm8' geniş bir sa
ha vardı ve buradrasat merkez
leri veya radyo is onlan bulun 
muyordu. N anae yasını ger-
9Bleştirmenin ijiııe ina· 
ııarak bu işi yapmıy olduğu-

mu Otto Schmid'e b im. O da 
bent fimal kutup 
ybı ettiği içj.n 1936 tında bu 
İStUyonu organize e e bqla. 
dım. Sclunidt Stalinin n all-
kadar olduğunu ısöyl lçbı va-
zifeyi ba§aJ'mak üzere tün kuv
vetle çalıştım. İş. yepy idi. Teç-
hizat h8ZU'lanacaktı. Ta ler an 
cak dokuzar ton eva için 
her gram üzerinde düf üyor, a
letlerin ajırbğını ölçüy çadırla-
rımızı hazırlıyor, ve b daya-
fuklı Olmasına dikkat orduk. 
YaptıAunız çadır, sefe IO -

nuna kadar, tamire ıw·· wnl5 
den .i~izi gördü. 

Üstünde Nasıl 
Yaşadik? 

Kutrıptalıi ôlimler, afradılılan 6iyük ~lüldere rafmen 
n.,.lerini laif lıa7'etmet1Uer 

kip çalışacaktık. Ağır kablolan ta
pmak en güç ifti. O kadar ki, he
pimiz de terliyorduk. Biribirimizi 
teşvik ediyor ve her otuz mil ba -
pnda biribirimize ses veriyorduk. 
Uzerlnde bulundutumuz buz kaya 
IUUn kayma liirati artbğı zaman 
istasyonlar aruındald mesafeler 
bir hayli kısalmıştı. Kaya, 89 fimal 
hattı arzından 70 firnal hattı arzı. 
na kadar (1560) millik bir mesafe 
~. Kutup OkyanolUDU 33 
kere ölçmiif ve 38 Hidrolojik istas
yon vücuda getirmiftik. Burada 
geçen son günümüze kadar rasat
lanmızı yapmıya devam ettik. 
Eaasen yaptıtumz lfln en kıymetli 
tarafı da budur. Yapura, fırtına
ya ve salreye bakmadan her gün 
dört rapor hazırlıyor ve her yanm 
saat bapnda maltimat topluyor • 
duk. Meteoroloji miltehasaısumS 
Fedorov yorulmak bilme1 bir gay· 
retle çahpyor ve ~t vakti 
gelir gelmez yerinden fırlıyaralt if 
&ima geçiyordu. 

Malnetik, gravemetrlk ve Mtro
nomik çalıpnalar da ona aitti. 

obnut ve bunun içinde blr deniz 
ulanının y67.dülünü görmilftük. 
Ayıü gün 88 1*i derecede marb
ı.rm tepemizde uçtuğunu gördOk. 
Bu hAdileler bizi, yalnız avcı sıfa
tile alAkadar etmiyordu, belki Nan 
senin kutup yakınlannda canlı bir 
f8Y bulunmadığı yolundaki lddt•la 
nnuı yanbfbtuu lçat ett1ll için 
ehemmiyetle karplanıyordu. Bu sa 
yede kutup bavzamnın, diğer ku • 
tup mıntakalarmdan farksız oldu
iu anlaıılmıştı. 

Siqov ile Federof, fenni ve ilmi 
müphedelerle meşgul olduklan 
aralarda yeınek pişirmek, bulaşık 
yıkamak lfbi hizmetlerden affedi· 
Uyorlardı. Hakikatte qçı1ık yapb
tmuz lf1erin en mesullyetllai ve 
en •tın idi. Geçen eylüle kadar bu 
ifl KreMelle ikimiz paylafbk. Bi
rimiz ıatıyor, bJrtmlz de çahpyor
du. İflerlmizi bitlrdikteD IODft, 

bot kalan birkaç saattmid oku • 
mak ve .. tranç oynamakla geçirt -
yorduk. Yanımı7.da oyun kAğıtlan 
da vardı. Fakat bunlann paketle
rini bile 9ÇDUJ& vakit bulamadık. 
l'm:orof, ldtaplarunımı blr kısmı· 
Dl aWJerlne mmnet ôımıı: kullan
chlı için bolldu. Her a)'UI 21 inci 
gQnO traf oluyor ve bqlarumzı yı
kıyorduk. O ıGn, aoluk almamak 
lçbı, pencerellz çadırmuzın kapı
llDl da kapıyor ve Yalla yanan lam 
balanmm hep birden kultamyor
duk.. • bflyOk tatil ,an0m0s, 
ÇbJoy ile Gromoevan AmerDrap 
lltmek Ozere kutupten ıeçtlklerl 
gtbıdil. Krenfel radyonun başın • 
dan ~. ben de miltema
dlJm kahve plfirmlt ve yedek ba
tarya)ar temin ebntftlm, Gromo
Yall tanareafnl, Moskovadan ha
reket etQl dalrllgtdan bailınrak 

Amerlbya vardılı ana kadar ta
kip etmiftik. Gromovun bizi gör -
rnesini temin için buz kayasının 
üzerine işaretler koymuş ve buz
lan kırmızıya boyamıştık. 

lem.esi evveli keJUll m_.... 
allka ve sevılslne, IOlll'll .. 

ilerlemelerin ona temill _._.. 
yat ve maddi meafaatlen 
Okumak lstJy• doktodan 
fah olarak ne saı.mmı-? 

Y edi ayımız nisbeten rahat lakta para kazananalar mllllll 
geçti. Sonkinunda çadın • yısile delil, ticaret dolQllDe 

mızın her tarafı kar içinde idi. Yal Dllflanhr. Buıtba l)'I prtlar 
mz çadınmızın tepesi, buz tabaka· yeUtmit bir doktoran hlle 
sının üstünde kalmıştı. Kendimi- kazanç temin etmesi azma 
zi bu mezardan kurtarmak için bir bathdır. Bugtbı genç bir dokW 
yol açmayı düşünüyorduk. Fakat, riçte çahpnaya baflar, veqlle 
gücümüz yetmiyordu. Sonkinu - deyemez, isükball dtqtlnerek b 
nun 21 inci günü müthiş bir kasır- mahrumiyetlere katluur, Wtlll 
ga koptu. Çadınmıza yakın bir yer Sevdiği çalışma sahası, ister 
de, birtakım gürültüler duyduk. se olsun, ister hutane, ona ......ı 
Nefesimizi tutarak dinledik. Fa - vasat bh hayat seviyesi temla 
kat bir şey olmadı. Ancak, kutbün pratisiyen doktorluitm nahot W 
bütün tablatile yüz yüze gelmek çilk pylerinden anklapr. Gene 
ve sonsuzluk içinde yapayalnız kal torlann ilerlememesi, pratik 
mak insana ara ınra çok derin bir tan, okumak için ~aldt aıJU'lmal._ 
hüzün veriyor ve bu his, hiç bek- nndandır. Ba sebeple --~ 
lenmediği sıralarda da, tıısanı bir lar memarlatu tercih edi)'Öİ'111r. 
denbire Adeta lstili ediyor. suretle doktorlukta dejlbe, 

Kutup, kendisini bütün çirkin - llerWiliae JralWlr ... 
liği ile gösterdiği zaman arkadaşla- A~ 
nmdan birinin de zerre kadar si- .,
nirlillk göstermediğne dikkat ediyo 
rbm. Fakat hepimiz de, fÜphe yok 
ki, kutupten korkuyorduk. Bir gün 
Krenkel ile birlikte 650 kademlik 
bir daire içinde yürümüştük. Her 
taraf gözleri körleten buzlarla ör
tülü idi. Çadınmıza dönemiyecek 
halde idik. Ayağımızı nereye bas -
sak çıtırtılar kopuyor ve yf!f Jıkı
lacakmış gibi 881'Sıhyordu. Binbir 
güçlük içinde çadlrumza döndük 
ve ancak sekiz saat soma kendi -
mm gelebildik. 

Şubatın birinden wkfzlne kadar 
devam eden buhranlı gOnlerl hiç • 
bir vakit unutamıyacalız. ÇOnktl 

. bu 111'8da, büyük blr lllha ldiç(lle 
küç~·1 _ avuç içi kadar blr yer ol • 
mUftU. Şubatın blrbacl güni1 de~ 
muzun kapısı öni1Ddeld buz yani • 

dlpıtlz gayyaya 711nrlanmak it- terini, artan AP'&Dlenw 
llllfb.3. yanlm içine diife'r'ek 

ten d dL Derhal buradan göç • aarfeden doldorlaa .. iMiM 
met icap ediyordu. 

Rüzglr son derece flddetll idi. 
Kasırga ortalığı silip lrilpflıil • bqnmı pntlk .a,. .,.. .. . 
yordu. Buna rapen, tapımnya bq yetbaWir. Eiw ....... . 
ladJk. Buradan göçer ıoçmez. ça- denek, lllt •· nala 
dınmızın altında da bir yank açıl- vakti o••M•jnu bhl 
dığını gördük. Bununla beraber bi· thr. Doktorlua, MlhrTA 
rtmlz de meyus olmadık torlara ..._ --~ ._ 
Çadınmm radyo ~nuna mlNne en Wl7tlk 

yakin bir yere kurduk ve levazım Bactlaldl phpu w-rı•• 
depomuzu yalan bir yere nakJet • laruMla ....ı .....,.. 6 
tik. BrzaJmfıız bize dç ay kite • tir. Fakat, laad ..... ID 
yet edecekti. Fakat, biz bunlan ra MllWlr. ll1lslDJdt ... Oıııılıiıı..:~ 
altı ay idare etmlye bakıyorduk. de de okmnQa merakb" 4111ıi1 

• 
E trafımınlaki bütün buz ka-

yalan mütemadi hareket 
tçinde idi. Ve her yarım saat ba
tanda baz kayaınm istikameti de
jlflyordu. insan, mtıvazeneltnl 
bozmımak için çelik sin.irlt olmalı: 
icap ediyordu. 

8 fUbat kasırguı milthtş bir ı. 
tlhan4ı. !}ütün yüklü eşyamız da
,lıhmt. çadırımız bozulmuf, Janı • 
bumz 16nm6ftil. Elektrlls feneri. 
ıimizin ıpğı, ancak bir adımı q.. 
dWaayordu. Bua byaJan blrlblrl
nin mtuıa binerek fU'amyor 'ft 
ortalılı allak b~ ~ Av
cıların Ad.etme aöre iman b6Jle bir 
vaziyette bapm -- pmeu ft 
Allaha g6venerek bllrpmn Ne 
l'MSIDI beklemeli. hQt im ta • 

livrUmesl ........ -~8ml--
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Klüpler: 

Milli Küme 
Talimatnamesi 
Bildir; idi 

Saha meselesi yüzünden Uçak ile. 
müsabakaya gelmediği için cezalan
dırılan Fener klübünün araştırması 

üzerine alakadar klüplere tebliğ edil 
mediği anlaşılan 938 senesi Milli Kü
me talimatnamesi nihayet dün Milli 
Kümenin dört klübüne bildirilmiş

tir. 
Daha ihtilafın başlangıcında ta

limatnameyi istiyen Fenere bunu 
tebliğ edip etmemekte garip bir te
reddüt gôstercrck işi merkezden so
ran mıntaka, nihayet umumi merke
zin emrile ve neşir tarihinden iki 
buçuk ay sonra talimatnameyi klüp
lere bildirmiştir. . 

Aynen aşağıya koyduğumuz bu 
talimatnamenin A fıkrasına nazaran 
Fenerbahçenin iki maça gelmemiş ol 
ması Milli Kümeden ihraca sebep 
olmıyacaktır. Çünkü ihraç muamele
si dışarıdan gelmesi lazım geldiği 
halde deplasman yapmıyan takımla
ra tatbik edilmektedir. 

Yeni talimatname hakkında mü
talealarını sorduğumuz Fener klübü 
erkanı da, henüz talimatnameyi esas 
lı surette tetkike vakit bulamadıkla
rını, fakat geçen seneki talimatname
de deplasman maçlarının hangi sa
halarda yapılacağı sarahaten yazılı 
olduğu halde yenisinde bundan hiç 
bahsedilmediğini söylemişlerdir. E
ğer Milli Küme bidayetinde bu nok
ta malum olsaydı, Fener ve Beşik
taş kliiplerinin kendi sahalarını ve 
takımlarının teknik imkanlarını ya
kından alakadar eden bu meseleyi 
daha uzun zaman halle bir çare bu
lupabilcceğini ve bütün bugünkü ha 
disenin talimatnamenin vaktinde 
kendilerine bildirilmeyişinden doğ
duğunu ilave ederek, buna nazaran 
artık hükümlerini bilmedikleri bir 
talimat,name ile tecrübelerine Türk 
Spor Kurumunun da razı olmıyaca
ğını tebarüz ettirmişlerdir. 

1938 yılı milli küme 

talimatnamesi 
Yeni talimatname şudur: 
1 - 1938 yılı Milli Küme müsa

bakaları bu yılki lig maçları sonun
da Ankara ve Izmirden birinci ve i
kinci, Istanbuldan birinciden dördün
cüye kadar derece alacak 8 klüp ara
sında yapılacaktır. 

2 - Klüplerin bu oyunlara katıla
CP.k olan idmancıları bu maçlara ye

ı sicil talimatnamesine uygun ol
nak şartile iştirak edebileceklerdir. 

3 - Ayni mevsim içinde bir oyun
cu iki bölgede Milli Küme maçları
na iştirak edemez. 

4 - Fikstüre göre, müsabaka için 
bulunduğu şehirden hareket sırası 
geldiği halde hareket etmiyen veya 
kendi şehrinde müsabakaya iştirak 
etrniyen yahut maç esnasında saha
yı terkederek müsabakayı tamamla
mıyan klüpler hakkında aşağıdaki 

hükümler tatbik edilecektir: 
A - Deplasmanı yapmıyan klüp 

150 lira para cezası öder ve oyunda 
bükmen mağlup sayılır. Tekerrürü 
halinde Milli Kümenin mütebaki mü 
sabakalarına alınmaz. 

B - Kendi şehrinde başka yer
den gelen klüplerle yapacağı müsaba
kadan imtina eden hükmen mağlup 
sayılır ve 250 lira para cezası öder. 

C - Sahayı terkeden klüp o o
yw1da mağlup sayılacağı gibi o mü
sabaka hasılatı olarak klübe diişen 

hisseyi federasyon alır. Ve ayrıca 
hakkında disiplin cezası tatbik olu
nur. 

5 - Mücbir sebepler olmadıkça 
fikstür değiştirilemez. Ve maçlar ge
ri bırakılamaz. Mücbir sebeplerin 
takdiri yalnız federasyona ve o gün sa 
hada maçı idare edecek hakeme ait
tir. 

6 - Bölgeler arası maçlarında 
iki mevsim arka arkaya (bölgeler a
rasında futbol birinciliği) kazanan 
klüp Milli Küme maçlarına iştirak 
hal-kını kazanmış olur. 

7 - l\llilli Kümenin deplasman 
m çlarını federasyonun resen tayin 
cd 'Ce~i hakemler idare edecektir. 

TAN - 1 - 4 - 938 ====~:::: 

GÜREŞ: Futbol: 

Yedek Subay 
Beykoz takımları 
Karşılaşıyor 

Yedek Subay okulu futbol takı
mı, bu hafta Beykoz birinci futbol 
takımı ile bir muç yapmak üzere an

. laşmıştır. 

" 
· vatanclaşla. 

·· 1".0ta.kat · - . 

Hergünün 
Küçük Dertleri 

~llllllllllllllllllllllJlllllllllllllJLlllf ''''llllllllllllfllllllllllllJlll~ 

~ l-IIK~~VE 5 - -- -
i MUVAFl'4KIYET ! - -- -: Yazan: Y!abriloviç E 
-.Sııııııınııııııııııı nır• 

Muharrir Olenkin edebi bir e
ser yazmıştı. Roman. Eseri 

ni yazı makinesiyle teksir etti. He 
nüshasına şık ve güzel bir band g• 
çirdi. 

~:11111111111111111111111~ Her okuyucunun bir derdi, memle
ket ve şr.hir meseleleri hakkında bir 
düşüncesi vardır. Biz bu vatandaşlara 

bu düşüncelerini ifade imkanını ver -
miş olmak için bu şutunu :ıçıyoruz. Bu 
sütun, okuyucuların mektupla bildir
dikleri meselelerden m~ada, umumi 
meseleler hakkındaki diişilncelerlni tes
pite yarıyacaktır. Bu maksatla bir mu
hrırririıııiz her gün önüne çıkan bir va
tandaşla, onu ulıikudar eden meseleler 
hakkında mülakatlar yapacaktır. 

• 
Tiftik ve Yapaijı Birliiji 

Kuruluyor mu? 

Yedek Subay futbol takımında 
şehrimizin birinci sınıf klüplerine 
mensup birçok oyuncular bulunduğu / 

için çok kuvvetli bir ekip ha~inde 

Beykozluların karşısına çıkacaklar

dır. Tiftik, yapağı tacirlerinden birka
çının, bir birlik kurmıya teşebbiis et
meleri, bu tcşchbiisten haberdar edil
miyen ve birliğe duvet olunmıyan di 
ğcr birçok tacirler arasında umumi 
bir hoşnutsuzluk uyandırmıştır. 

Olenkinin yanında misafir o1 
rak bulunan taşralı bb; akrab 
sordu:: 

- Şimdi nereye?. Tabie ı; 
Bir eseri basmak için sizde ne ~ 
formaliteler var?. 

Olenkin hayretle akrabta 
baktı. 

- Ne münasebet!.. Dedi. ~i
ye tabie gidecekmişim?.. om. 
biz yeni yazı yazmıya başlıy:bir 
adam değiliz ki tabilere batra
lım.. Benim koskoca bir tim, 
koskoca bir şöhretim var .. ı; da
ha intişar etmeden evvel f:ıeri
min etrafta büyük bir giirr1 ko
parmalarına alıştım .. 

üç gün sonra el yazılarını okuya
cağını vadediyordu .. 

Miço• Sarandos 

Miço 
Sarandos 
Geliyor. 

tki senedenberi Amerikada bulu
nan ve orada muhtelli pehlivanlarla 
karşılaşan Istanbullu Miço Sarandos, 
geçenlerde Los Ancelosta son güre
şini Macar şampiyonu Şabo ile yap
mış ve 47 dakikada tuşla galip gel
miştir. 

Istanbullu pehlivan, buradaki 
dostlarından birine gönderdiği mek
tupta Istanbulu çok özlediğini ve za
ten bazı işlerinin tasfiyesi liızım gel
diğini söyliyerek yakında şehrimize 
geleceğini bildirmiştir. 

Aroerikadaki karşılaşmalarını mun 
tazaman yazdığımız Miço Sarando
sun şehrimize gelmesi mevsim dola
yısile durgun bir devreye giren gü
reş sporumuzu yeniden canlandıra
cak ve pusuda av bekliyen şampiyo
numuz Tekirdağlıya yeni bir karşı
laşma imkanı verecektir. 

Tekirdağh Edirnede 
Edirne, 31 tA.A.) - Fransadan 

memleketimize dönmüş olan baş pch 
livanımız General Kazım Dirik'in da 
veti üzerine Tekirdağdan Edirneye 
geldi. Bugün Tekirdağlı ve Edirne-

deki bütün pehlivanlar mahfelde ku
zu ve pilav yiyecekler ve akşama Te 
kirdağlmın nezareti altında halk hu
zurunda serbest güreş ekzersisleri ya 
pılacaktır. 

Mayıs ayında Türkiye atletizm 
bayramının Edirnede olması ve Is
tanbulla Edirne arasında büyük bir 

bisiklet yarışının yapılması için ko
nuşulmaktadır. Edirne klüpleri bu 
sevinçli günlere şimdiden hazırlan
maktadır. 

23 Nisanda da Istanbulspor birin
ci futbol takımının Edirneye gele
rek bir maç yapması kararlastırıl
mıştır. 

Bisiklet Müsabakaları 
Istanbul bisiklet ajanlığı tarafın

dan seri halinde tertip edilen ve 8 
hafta devam edecek olan bisiklet ya
rışlarının ikincisi bu pazar Maslak 
yolunda yapılacaktır. 

olmazsa bölge ajanı hakemi tayin e
der. 

B - Yan hakemlerinin seçimi ha
keme aittir. 

Son zamanlarda büyük varlıklar 
gösteren ve hatta şilt maçında Ga
latasarayı mağlup ederek tasfiye et
miye muvaffak olan Beykozlular. 
bu karşılaşmıya azami ehemmiyet 
verdikleri için hafta ortasında' bir 
çok antreneman yapmışlardır. 

Bu karşılaşmanın bu haftaki Be
şiktaş - Muhafız maçından evvel Tak 
sim stadında yapılmasına müsaade 
edilmesi için Türk Spor kurumu nez 
dinde teşebbüslere girişilmiştir. 

Spor kurumu, bu :müsaadeyi ve-
rirse, her iki takım cumartesi günü 
saat 14 de Taksim stadında karşıla
şacaklardır. 

Muhafızgücü Bugün Geliyor 
Ankara, 31 {TANJ - Milli Ki.i-

me fikstürü mucibince bu hafta ls
tanbulda cumartesi Beşiktaş, pazar 
Galatasaray ile karşılaşacak olan An 
kara Muhafızgücü, bu akşam 73 ki
şilik bir kafile halinde Istanbula ha
reket etmiştir. 

B Takımları Maçı 
lstSnbul Futbol ajanlığı tarafın

dan birinci küme klüplerinin B ta
kımları arasında tertip edilen lig 
maçları geçen hafta nihayetlenmi~ ve 
Istanbulspor B takımı şampiyon ol~ 
muştu. B takımları karşılaşmasının 

ikincisini tayin etmek için Beşiktaş 
ile Güneş klüplerinin karşılaşm::ısı i
cap ediyordu. 

Bu karıjılaşma bu hafta pazar sa
bahı saat 11 de şeref stadında y;ıpı
lacak ve bu maç ile B takımları lig
leri nihayetlenmiş olacaktır. 

Bu Haftaki Şilt Maçları 
Istanbul Futbol ajanlıgı tarafın

dan tertip edilen şilt maçlarına bu 
hafta Kadıköy stadında devam edi
lecek ve Fenerbahçe ile Anadolu 
klüpleri karşılaşacaklardır. 

Fenerbahçe - Anadolu maçının 

galibi doğrudan doğruya finale gi
decek, diğer taraftan Beşiktaş - Gü
neş galibi Beykozla dömifinal ma~ı
nı yaptıktan sonra Fenerbahçe - A-
nadolu galibi ile şilt şampiyonluğu
nu paylaşacaktır. 

Halkevine Bağh Klüpler 
Eminönü Halkevine bağlı klüpler 

arasında yapılmasına başlanacak maç 
lar için salı akşamı saat 18 de kura 
çekilecektir. Kurada alakadar klüp· 
lerin murahhaslarının Halkevinde 
bulunması bildirilmektedir. 

Futbol Ajanhğının Tebliği 
T. S. K. İstanbul BOlgesi Futbol Ajanlı

ğından: 

2-4-1938 Cumnrtesi günü yapılacak ,maç 
tar: 

Tak!'iim stadı: 
Yedek Sübay okulu - Beykoz saat 14 
Muha!ı7.gücü - Beşiktaş (Milli küme ma-

çı) sant 16 
3-4-1938 pazar giinil yapılacak maçlar: 
Fenerbahçe Stadı: 
Fenerbahçe - Anadolu (Şild maçı) saatll 
Beşiktaş Stadı: 

Beşiktaş - Güneş B takımlnn saat 11 
Anadoluhisar - Davutpaşa B takımları 

saat 12,45 
Taksim stadı: 
Muhrı fızgücü - Galatasaray (Milli küme 

maçı) saat 15,30 

Boks: 

Maks Bir, Arapla 

Karşllaşacak 

Tiftik ve yapağı tacirlerinden Os -
man Üstar bu hususta diyor ki: 

- Tiftik, yapağı mahsulü hakkın
da bir birlik vi\cnde getirilmekte ol
duğu işitiliyor. Böyle bir birlik tesi
si tasavvurlanmn zahire borsası mec 
lisi idare azalan arasıncfa görüşü} -
ınekte olduğu ve borsa avukatının da 
iştirak ettiği anlaşılıyor. Bu toplantı 
endişe uyandıracak bir hadisedir. Top 
!anan birkaç tacirdir. Halbuki, bu iş 
le uğraşan ve büyük iş yapan daha 
birçok tacirler vardır ki, haberdar e· 
dilınemişler, birliğe davet olunmamış 
!ardır. Bu birliğ'in gayesi nedir?. Bel
li değil.. Bir şirket mi, yoksa, birlik 
nii, onu da bilmiyoruz. Tiftik, yapağı 
kıl ticareti birkaç kişiye mi inhisar 
ettirilmek isteniyor?. Tiirkiyede se
nede 5,5 milyon kilo tiftik, 20 milyon 
kilo yapağı, 500 bin kilo da keçi kılı 
istihsal edilir. Yaı>ağmın 10 milyon ki 
losu içeride sarfedilir, diğer bütün 
mal ihraç olunur. Senenin vasati bir 
hcsabilc tiftiğin kilosu 120, yapağının 
GO, keçi kılının da 55 kuru~tur. Bu ti· 

\ 

caret, memlekete 15 milyon gelir te-
min etmektedir. 

Kurulmakta ola.n birliğe bütün a
lakadar tacirler davet edilmelidir. 
Aksi takdirde, bu kadar geniş bir ti
caret işi birkaç kişinin dinde tutul-

Olenkin paltosunu giyc:Jlapka
sım başına geçirdi. EserirPltuğu 
altına sıkı:ştırdı. Şehrin leri ve 
dumanları arasında kaydu .. 

Evvela "Muharrirler liği,, nin 
mesul şahsiyetlerindendrini zi
yarete karar verdi. Fal ziyarete 
gittiği adamın kapısuJnü kala
balıktı .. Bu kapının ö,ı.de Olen
kin'e benzer birçok pekkit ve 
muharrirler bekleşm; idi.. İçe
riye kimseyi bırakm•·lardı. Ka
tibe, nazik fakat ka.)ir sesle: 

- İçeri giremez~· diyordu, 
ben sizin hepinizinÇin geldiği
nizi bilyorum.. BPa bekleyip 
durmayın!_ 

mak isteniyor, demektir. Diğer tacir- Bu işlerde fÜbeli ve pişkin 
ler ne iş yapacak? .. Birliğe davet edil bir adam oıanienkin burada bek
miyen öyle tacirler vardır ki, en sıkı- !emekten bir ~da çıkmıyacağını 
şık zamanda karşılığını aramadan Al- anladı. Doğn/Ilesul şahsiyet,, in 
manyaya 300 bin liralık mal gönder- oda hizmetçJ3emenovna'ya yol
miş, iktı:snt aleminin takdirini kazan- landı .. o, bt:adını yıllardanberi 
mış, bu suretle memlekete hizmet et- tanıyordu.. 5emenovna "mesul 
miştir.,, • şahsiyet,, indasını temizler, hu

·················································· 
OKUYUCU 

Mektupları 
............ ............ 

İyi ve :yağlı peynir ... 

Bir okuyucumuz bildiriyor: 

"Bugünlerde hayrıtı ucuzlatmak için bir 
takım tetkikler yapılıyor, mntehassıslar ça
lıı;ıyor. Bu tetkikler arasında, acaba, belli 
ba~lı gıda maddelerinin mağşuş olup olma 
dığı nolctası üzerinde duruluyor mu? .. Bir 
çok maddeler hem pahrılıdır, hem de fena, 
gayrisıhhiclir. Mesela, bunların arasında 

peynir var. Peynir -Beyaz peynirden 
bahsediyorum- bi~im memlekette hem 
çok ucuz, hem de çok nefis olmalıdır. Çün
kü. bu hususta liızım gelen vasıta ve kay
naklarımız vardır. Halbuki iş aksinedir. 
Yağlı, temiz ve taze, ayni zamanda ucuz 
beyaz peynir bulup ağız. tadıyla yiyemez
siniz. Geçenlerde bir peynir aldım. Kösele 
gibi sert ve yağsızdı. Hem de ucuz değildi. 
Böyle, üzerinde durulması l~zım gelen da
ha birçok maddeler vardır. Halka iyi gı

dalar ve ucuz bir surette verirs<>k, memle
ketin sıhhati düzelir. GürbUz vatandaşlar 
yetişir.,, 

* İstihkak mazbataları 

Birkaç gün evvel, gayrinıübndil istihknk 
mazbataları hakkında bir okuyucu mel{tu
bu neşretmiştik. Gayrimübadiller c~iyeti 
genel sekreterliğinden gönrlerilen bir mek
tuphı. bu mesele hakkında şu izahat veril
mektedir: 

"İstihkak mazbatasını satanlar vardır. 

susi işlerin..:>akardı.. Bu itibarla 
birçok işıle mühim bir rolü 
vardı .. Seınovna Olenkin'i gö

rünce: 
- Oo . ..VI:erhaba Olenkin! de

di. Ne o, ~ni bir romancı yaz

dın? .. 
Olenki sesini biraz kalınlaştı-

rarak: 
- Ev. dedi, bir eser vücude 

getirdik Doğdu işte, Marfa Se
meı!ovr Eserimi gösterip fikri
ni alm için Bonüatyeviçi gör
miye gdim; fakat ne gezer! .. İçe
ri girnk kabil değil.. Kuzum Se
menovı' cığım geçen defa yaptı
ğın gi benim müsveddeleri alıp 
ona, flt! usulca, veremez misin_? .. 
Hele .ı işi evde yaparsan daha ıyı 

olur. 
!menovna babacan bir ka

dın<J Böyle bir hizmetten kaçı

nac.• değildi: 
_ Olur, verirlz, dedi. Yalnız 

kitS müsveddelerine el bile sür
yo· Hatta biraz daha sinirlene
ce1 olursa bunları ayakları altına 
al> çiğniyor .. Maamafih ben onun 
iy bir zamanını kollar senin yazı
ı~ını vermiye çalışırım .. 
,Olenkin derin bir nefes aldı. 

jin dörtte biri olmuş demekti.. 
,_mdi iş, Bonifatycviç'i bu yazıla
j okumıya icbar etmekti.. 

Fakat• Olenkin hiçbir şeyden 

yılmıyordu.. Hiç durmadan yine 
on dakikada bir telefon ediyor: 

- Allo!. Ben, Olenkin sözleri
ni tekrarlıyordu .. 

Olenkin yeni bir hücum silahl 
daha keşfetti.. Sabahları Bonifat
yeviç'in kapısı önünde bekliyor, 
adam evinden çıkarken yanına 

yaklaşarak: 

- Bonjur Bonifatyeviç, diyor

du, ben, Olekin!.. 
Nihayet Olenkin Bonifatyeviçin 

rüyalarına girmiye başladı. Zaval
lı adamın ıyıce sinirleri bozul
du. Doktorlara başvurdu. Doktor
ların tavsiyesiyle Olenkin'in el 
yazılarını okurnıya karar verdi. 

R omanın mevzuu ve üslUbu o 
nu şaşırttı. Romanın ne de

mek istediğini bir türlü kavnya
mıyordu. Roman bitmez tükenmez 
l.ıir lteliıne hercü merci içinde yu
varlanıp gidiyordu .. Kendini zor
lıyarak elli sayfa kadar okuduk. 
tan sonra müthiş uykusu geldi_ 
Gözleri kapandı .. 

Fakat telefonların yine başhya 
cağını, Olenkin'in bir heyulli gibi 
kapısının önüne dikileceğini düşü
nerek eline kalemini aldı ve şu sa-
tırları karaladı: ~ 

"Olenkin'in romanını dikkatle oJaı. 
dum. Eserin realiıminc, vüzuhunn, üslıl· 
bunun güzelliğine ~·ayran kaldım.. va· 
kaların lüzumuı:ıdan ıa.-ıa uzatılması gt.l 
bi izalesi pek kolay ufat.. tefek bir ikl 
kusur istisna edilirse eser ta·>'B...ı> "'="' aa
yandır. ilah ... 

P. Bonffaty•'Wlç,, 

Ole~in'e el yazılarını iade e
derlerken bu kısa methiyeyi de 
verdilre .. Olenkin bu methiyeyi el 
li nüsha kadar teksir etti .. Boni
fatyeviç'in imzasını tasdi1c ettir
di.. Ve "Muharrirler Bir!if;; nin 
bütün azalarına gönderdi.. 

Kısa bir zaman sonra herkecı 0-
lenkin'in romanından bahsetmiYe 
başladı: 

- İşittiniz mi; Olenkin old:<l(
ça muvaffak bir roman yaPnJ.~ .. 
Bonifatyeviç hayranlıkla esc:tden 
bahsediyor. 

Olenkin, eserin başuıa ve sonu
na bakıp hülfüm '\"eren tanınmış 
münekkitlerdeP Zolihvatski'ye 
gitti.. Mü.peKkit onu dostc;;a karfi· 

ladı: 

- Duvdulc. cluyduk, muvaffa
kıyetlerı~izi dı.ıyduk!. dedi. bana 
Bonifatyeviç'in f.ieriniz b_§kkında 
yazdığı tenkidjl) aslını verir misi-

. ? 
nız .. 

8 - Milli Kümenin deplasman ve 
hakem masrafları Genel Merkez ta
rafından ödenir. Takımlar 15 kişilik 
masraf olarak maktuan aşağıdaki 

miktarlar hareketlerinden 3 gün ev
vel ödenecektir. 

Ankara - İstanbul gelip gitme 700, 
Ankara - Izmir ve Istanbul - İzmir 
800 liradır. 

l\'laks Bir'in Tomi Far'i umulmı
yan bir şekilde mağlllp etmesi üzeri
ne Amerikan gazeteleri Yahudi 'bok
sörle esaslı bir şekilde meşgul ol
mıya başlamışlardır. 

Fakat, bunlar ckalliyettedir. Mazbatalarını 
satanların alanlar arasındaki münasebatı 

ya aralarında veya mahkemeye müracaat 
ile htıll<'tmek onlnm1 reylerine kalmış bir 
iştir. Grıyrlmübadilledn çoğunun mazbata
larını satmadıkları resmi kayıtlarla müs
bet bulunmaktadır.,. 

Olenkin pa~alan sıvadı. Bu iş 
çin kendisine vasıta olarak tele

fonu seçti.. Hiç durmadan, hiç ne

fes almadan Bonifatyeviç'in kah 

evine, kah çalıştığı yere telefon et 
miye başladı.. O, her on dakikada 
bir telefon ediyor ve sadece: 

Olenkin or-a Bonüatyeviçin met 
hivesinin a~ını verdi .. Münekkit 
d~rhal o a~şam romanı okunuya 
koyuldu .. fakat on sayfa okumıya 
tahammül edemeden uykusu gel
di .. GöılcJİ kapandı.. Zalihvatski 
bir defa daha Bonüatyeviç'in im
zasına ı·ııktı.. İmzada bir yanlışlık 
yoktu .. lmza doğru idi.. 

Nisan 
- Allol.. Ben Olenkin. Demek

le iktüa ediyordu .. 

A - Bölgeler içindeki maçların 
hakemleri alakadar iki klübün mu
vafakati ile hasıl olacak mutabakate 

Galatasaray Futbol 
Kaptanı istifa Etti 

Galatasaray klübü futbol kaptanı 
Vamık Gezen bir fikir ihtilafından 

Bu arada meşhur organizatör Ja
kop, A vrupadaki siyasi vaziyetler 
dolayısile Arap boksörün Almanla 
maç yapmasının biraz tehlikeye gir
diğini gazetecilere ima etmiştir. A
man boksörünün Amerikaya gelme
si şüpheye girerse, Arap boksöre 
Maks Bir çıkarılacaktır. 

' ~ Çocuk Esirgeme Kurumu bin- ' 
~ lcrcc çocuğu kurtarmaya çalışı- t 
~ yor, ona yardım ediniz. ' 

, ,.,..,, .1 ~ ...,.._"'"-""f 

Bonifatyeviç, meşgul olduğu
nu, içtimaa gideceğini, dersi bu
lunduğunu, konsere davet edildi
ğini ilah.. söyliyerek mütemadi
yen Olenkini anlatıyor, muhak
kak bir ay sonra, bir hafta sonra, 

zawıvatski -Muharrirler Bir
liği Oıı•sul şahsiyetlerinin kanaat
leri 1nistesna olmak üzere- ken
dini heı sahada müstakil bir mii
nekl<it ~<ıyardı. Kalemi eline aldı 
ve Olenkin'in romanı hakkında u
zunca bir 1enkit yazdı.. Romandaki 
üslup güzeli:i,{inden. vuzuhtan, tah· 
}il kudretind•n uzun uzadıya bah
setti.. 

güre tesbit olunur. Mutabakat hasıl dolayı kaptanlıktan istifa etmiştir. ı')cv4mı 8 inci.r 
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Yeni 

, Tetkikleri: 
' Şu Garip Dünya : Ölüm ispanyasında: 

l 

O(üdardaki Çinili 
ami Şimdi Bir 

Harabedir 1 stanbul tı.kimiY,etiJ. bu 

t ak11iliyen ve \!be-opr r ~ 
dileştiren ssnıtıarla ve _e 

Kalbinde 
Kursun Olan , 

Adam 
Son günlerde, Fransada, l:'il şehrin

de, Marsel Bael isminde bır ::s:· 
kalp rahatsızlığından bahseder ' ır 
doktora müracaat etmiştir. Doktor, 
röntgen ile yaptığı muayen~e b.~ a-

d k lb. de kocaman bır tuf ek 
amın a ın .. bergüzarları<>ludur. H~ır 

k d r çok~a-
şehir kuca('U a a ~ 
rıhi Turk e.Plıyamaınıştır.'5-

k n bulunduğunu hayret ıçın 

Y urşununu w 

GZGJ : ~~~~SS!iiiiiiiiöii'i' de görmüştür. Kurşun 17 gram agır-
V [ lığındadır. Bael, Büyük Harpte, 1915 

tanbul asJJ hatıralarını .s&-
lıyan ve kol bu tarih. Y~~ıgi:
larından ırrn edildiğı gun g-

l-brahim H a'fk.ı .n. on ya l yılında, cephede yaralanmıştır. WFa -
kat, kurşunun kalbinde kaldıgının 

~!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!s#f!!!!!!~!!!!i'~~~~~~~~~~J farkında olmadan. 2~ sen~ yaş~~ıştır. . "besini de b 
ııulleri büyn ca~ı · 
maınen ka ecektır. . 

l3ü ··kyahimiz Evlıya Çe-
yu 1 bulda ve lebi, ı 638mda stan . 

çevresinde714 mabet tesbıt et
nı.iıı Ç l ı.n 130 sene sonra ge-

1'• e eı- • h"b" 
len Hadfr Tül - Cevamı sa ı ı 
874 .,, ınesçit saymış. 1902 

camıw . l l 
de Yapı1a:>ir istatistıkte stanbu -
da 216 syanınış ~e yıkılm~ş o.~
ll'lak üseı 910 camı ve mesçıt go
riiyoruı:.rarihçi Haxnıner 877 ma
betıe 27.' ;ınedrese kaydetmiştir. 
Evliy1 ~elebi :ı:,,abetten başka Is
ta b.ı,.lcfa 19 ~aret, 9 hastahane, 
ı9~3 suby ..niektebi, 55 Dfırulku
ra, zoo il, 7991 musluk saymış
tır. ~ eleri ve türbeleri kapıyan 

kanunundan sonra, 1925 yı
l ~ lstanbulda 124 tarihi ve mi
;,.rl kıymeti yüksek türbe tesbit 

R
lmiş ve hususi bir komisyon 
l~iyeye (193) medrese devret
ştır. Geçen sene yeni bir ölçü 
faaliyete geçen komisyon Is

ııbulda ayal .a duran 580 cami 
ve mesçit seçmiştir. Şehir bunlar
~dan başka muhtelü yerlerdeki ta. 
rihi nişan ve menzil taşları, ke
merler, su yollan, maslaklar, kale 
ve burclarla, birer abide kıymeti
ni taşıyan sayısız mezar taşlarile 
doludur. 

Çinili cami, bugl" halckJir: Çatıları çökmüş, 
ıütunlJleydanda kalmıştır. 

Evliya Çelebi üç asır evvel bu 
anıtlardan bazılarını görmüş ve 
vaziyetlerini incelemiştir. Hadika 
- Tül - Cevami sahibi de bunlar
dan yalnız cami ve mesçitleri tes
bit etmiştir~ Daha sonra zamanın 
bu eserler üzerindeki izlerini ve 
tesirlerini hiç ki~se takip ve kay 
detm~miştir. Bunlardan birçokları 
tamamen, bazılarının da birer par 
alan yok olmuş, bir kısmına da 
\fı.veler yapılmıştır. 

Cümhuriyet hükumeti şehrin 
arına el koymuştur. Şimdi Is
bulun; yeni bir Evliya Çelebi
!htiyacı vardır. Bu büyü_k ve 
ğ?.tıcı işi üzerine alan yem gez 

hem Çelebimizin seyahatna
;:1 i tahşiye ve tashih edecek; 

e'e abidelerimizin bugünkü 
va\lerini tesbit edecektir. . 
J U;küdardan başlıyorum: 

hıdlıri var dibinde tramvaydan 
dan .. aracaahmet mezarlığın

d ~ Zcep Kfunil hastahanesine 

T .. k · "inin en mütekamil eaeri olan camide ur ~IT,.h 
/1 rap lnımından bir görünü' 

08lıı i..uyorum. Bir hayır ku
~nıu R.caahmet mezarlığının 
h Uvarıar. yapıyor. Bu büyük ve 
ayırlı iş akdir etmemek elden 

Relnıez. Ş ~i tamir sırası Kara-
caahnıet 'il •• be . . b"t" 
ı;:· .r.-: 17 anın tur sının ı ı-
:rıes,nd k. dı. Ier e ı ıırlara gelmiş, temel-
. açılmış, tjteahhitler kireç ve 

Çını . 
le ento getıı·orlar. Birkaç ame-
l de mezarlık n yapı taşı taşıyor-
~· Burada 114 de ölen Münec

~ltl'lbaşı AbdulS Efendinin ve a
ilesinin, 1272 <11 ölen Müneccim
~~ Sadık Ef encınin ve ailesinin, 

llneccimbaşı M\nıet Rakım E
~elldinin, 1151 de )len büyük ba
ası Mehmet Eicnfi:nin ve mimar

~aşı K~sım ağanıll orunlarında~ 

milel tezyini t~rihinde yer 
alan Çinili ca'erıne Evkafın 
kadro harici ~hf,tı yıkılmıya 
namzet bir m~ geldiğimi san
dım. Bir çoctı ~dum: 

_ Kızını:, ı1ı cami burası 
mı? 

Yanılnıru{ Türk çinicilik 
tarihinde bit 'hale olan Kösem 
Valdenin çiamiinin avlusun
da idim. 

Birka ia sonra benimle 
ç 'alb" · beraber sil t. . ınızden vurula-

caksınız 'ınız bir filiz gibi 
burkula~~ va~it bu mabedin 
tarihini "/n .soyliyebileceğim, 
ne de karf,e. dınleme tahammü
lünü ta~a~uhatap bulabilece
ğim. _M 1 gezmeden ev
vel canıi(ap_ısı üstiindeki kita
beden 1'!: enın 1050 H 1640 M 
yıhnd ~n Ibrnhimin anası ta
raiınd~~ıldığını öğreniyoruz. 
M.i.nıar•a Iraz evvel torunlarının 
nıeıar ık r~ kırılarak duvarda 
kuUan'hı ıs:endiğini yazdığım 
:Koca Agadır. 

~l. Sclnn zamanındaı"ecriye Emı
tıı olan Arif Efendil\İ~ kızı Fatma 
Zehranın ve Okçubö.)t.ade Mah

ut Nazirin kızı Emin Raifcnin 
111etli taşları göze Ç<ltpar. Biz

' rk rasatçılık ve Illıineccim
ihi henüz hiç dokıln\}rnamış 

zudur. Fakat, arnelcnin t~k ve sağır kubbeli ve 
ır elleri tarihçilerd.>n ev- C\nınarelidir. Içi kubbe ya-

l ·· ·· ·· B t •dar t as ara sunmuyor u aş- t ~ .. anıamen çini ile kap 
rih için pırlantı J.:adar lag~· 'rurklerin ilk çinicilik 

.. bazı parçaların ~u~~ra d:~valtıncı asrın ilk yarısına 
uzere ayrıldığını ~rdum. k dls anı etnıiş ve ikinci yarı-
adı. Kaş yaparken göz çı- sı:~?.nra .renk· ve desen itiba-
lım. ·ıı uk bır tekamüle erişmiş

rı Yed· · ı 
ep Kamil hastahar:esint Aif ıncı asrın ilk yarısında 
Beş dakikalık bir yürüyüş. ı tep kapanmış. inhitat devri 

_,nra Yenimahallede yolun so- ~ ıştır. 'Ostad Sinan mimari-
CJak· ç· ·1· ·· l ~raber ı' k" • ı ını ı camıın cenup av u ,..., ile: . n ışaf eden müteka-
s d . . gi ~:Aıcilig~ im· b ın ::ın ıçen rdim. Beynel- mil ıı u camile son es~ 

rini vermiş ve ondan sonra çökan
tü devrine girmiştir. Bu mabette
ki çinilerde beyaz, siyah, lacivert, 
açık mavi, yeşil ve kırmızı renkler 
le karanfil, lale ve papatya çiçek
lerinin ahenkli imtizacını görüyo
ruz. Cami küçük olmakla beraber 
çinicilik, yazı ve mimari sanatinin 
en mütekamil vasıflarını toplamış 
tır. Işte külliyenin tarihi bu .... 

Şimdi gezelim: Camiin üç tara
fını saçak sarıyor. Sağ tarafı ta
mamen yıktlmış, mermer sütunları 
ayakta sırıtıyor. Enkaz bir keres-

. teci dükkanı gibi ön saçağın altı
na yığılmıştır. On kısmın saçağı 
da tehlikeli bir haldedir. Ben tet
kiklerimi yaparken gelen birkaç 
seyyah saçağın altından mabede 
geçme cesaretini kendilerinde bu
lamadılar. Belediyemiz görse de 
bal mailiinhidamdır der ve kanca
sını takar. Sol tarafın saçağındaki 
deliklerden de gece yıldızları say
mak mümkündür. Methalin sağ ve 
solundaki pencere üstü panoları

Jlıtl çinileri tamamile aşırılmış, 

yerlerine gayrimuntazam ve çir
kin bir şekilde devşirme çiniler ya 
pıştırılmıştır. 

JÇeriye girelim: 
Duvarlardaki çinilerde; baha

rın bütün renkleri ve ihtişamile 

açıldığını görüyoruz. Yanımdaki 
birkaç Amerikalı ve Ingiliz sey-
ahın bu sanat ve renk haşmeti 

~arşısında küçülerek yere geçtik
lerini görür gibi oldum. . 

Mermerden oyulan mınber taş
ılık sarıatinin bütün inceliklerini 

ç (Devamı 10 uncuda) 

Evlenmiş ve sıhhatı yerınde uç ço -
cuk sahibi olmuştur. 

* Dünyanın en ihtiyar ıerseri.i 
Konstantin Savin isminde biri, 

şanghayda 78 yaşında sefalet içinde 
ölmuştür. Bu adam bir zamanlar Av
rupanın en tanınmış ve tehlikeli apa
şı imiş .. Bütün Avrupa polisi kendisi 
ile meşgul olurmuş .. Polis tarafından 
senelerce aranmışsa da bir türlü ya
kalanamamıştır. O zamanlar, Triluz
Latur ismile anılıyormuş. Milyonlar 
kazandıktan sonra Savin, nihayet Çin 
de gayet müsrif bir sefahat hayatı ya 
şamış ve neticede beş parasız kalarak, 
sefalet içinde ölmüştür. 

* 200 lisan bilen adam 
Dünyanın en büyük Poliglotu, Al

manyada Frankfurt Maynde yaşıyan 
Dr Harald Şits namında biridir. Ale
lade olan evinde 14,000 ton kitabı ih
tiva eden bir kütüphanesi de varmış. 
Şits, bütün hayatında evinden çıkmı
yarak daima lisan öğrenmekle vakit 
geçirmiştir. 200 lisanda yazılı kitap 
ve gazete okuyormuş. Kendisini ziya
ret eden gazetecilere, lisan öğrenme 

sırlarını anlatırken, lisanın, serbest 
zamanda heves ve irade ile öğrenildi
ğini söylemiştir. 

* Şemsiyeyi kim icat etti? 
Çinlilerin icadı olan şemsiye, 200 

sene evvel, Con Hanuey isminde bir 
İngiliz seyyahı tarafından Londraya 
getirilmiştir. Con, seyahatinde şem -
siyeyi Çinin iç eyaletlerinde gormiış
tür. O zamanları, sapı Bambuk ağa
cından, ve gölgeliği de zeytin yaprak 
lanndan yapılan ilk şemsiyeler, zen
gin Çin aileleri tarafından güneşe kar 
şı muhafaza maksadile taşınıyormuş .. 
Fakat bu nevi şemsiyeler, ingiltereye 
getirildiği zaman, yağmurlu iklime 
karşı dayanıklı görülmemiştir. Bu -
nun üzerine bezden ve sapları da de
mirden yapılmıya baslanmıştır. Böy
lelikle ilk şemsiyeler bugünkü halini 
almışlardır. 

Herşeyi Sigorta Eden 

Kumpanya Harbe Karşı 

Sigorta Yapmıyor 
İngilizlerin Lioyds kumpanyası 

her kazaya her ihtimale karşı sigor
ta kabul eden eski ve muazzam bir 

" müessesedir. Bilhassa deniz sigortala-
rında o kumpanyanın kararlan dün
yanın en büyük mütehassıslarının 

verdiği raporlardan daha mühim ad
dolunur. 

Birçok milletlerin ma1ik olamadık 
lan kadar büyük ve teşkilatlı bir is
tihbarat şebekesine sahip olan bu kum 
panyanın dünya işleri ve harp ihti
melleri hakkındaki hükümleri de e-
hemmiyetle karşılanır. Bu kumpan
yanın son zamanlarda Amerikan 
film şirketlerine verdiği cevapla Ye
ni dünya efkarıumumiyesi hayli he
yecana kapılmıştır. 

Hollywood'dan kumpanyaya yapı
lan bir teklifte; Amerikan filmlerinin 
bir harp tehlikesine karşı sigortalı 

nakli ve harp zuhurunda film sana
yiine o yüzden gelebilecek zararların 
telafisine karşılık istlyeceği primler 
sorulmuştu. Kumpanyanın verdigi 
cevapta: 

Harp tehlikesine karşı artık sigor
ta kabul edemiyeceği açıkça bildiril-
miştir. / 

Lioyds'in bu cevabı film şirketle
rini derin derin düşündürmüştür. 
Büyük hisse sahipleri ve direktörler 
geçen gün umumi bir içtima yapa
rak bundan sonra yapılacak filmle
rin yüzde yüz Amerikan halkı için 
çevrilmesi ve bir Avrupa harbinde, 
Avrupaya göre yapılmış filmlerin 
elde kalmaması kararlaştırılmıştır. 

Aylardanberi asilerin insafsız bombardımanlanna hedef olan 
Madritten harap bir manzara 

Kızgın Bir Harp 
Ortasında, Madrit, 
Gülüyor, Eğleniyor 
M aten gazetesinin Madrit mu

habiri yazıyor: 
Madritte insanlar hala gülebili

yorlar. Bu cesaret ve ölüm şeh
rinde ölülerle siperler yanyana ol
duğu, sokak başında barikatlar 
kuruldugu halde halk hala gülu-
yor, çocuklar yollarda oynuyor, 

mizah gazetelerini okuyanlar kah
kahalar salıyorlar. Bir gün önce, 
obüslerin açtığı rahneler erken
den dolduruluyor ve Madrit halkı 
bütün cesareti ile şehri yeniden 
yamamaya uğraşıyor. 

Madrit, bir milyon halkı ile har
bin ilk safında bulunuyor. Daki
ka başında bir obüsün düşmesi 

muhtemeldir. Fakat nereye? Bu 
yüzden herkes, dakika başında bir 
hô.dise bekler ve o hô.disenin tahri
batı ile mücadele ede~. Şehir ölı.im 
hadiselerine o kadar alışmıştır ki, 
artık bu hadiseleri yadırgamaz ol
muştur. 

B ombardıman başladığı za
man, Madrit halkı içinde, 

hiç kimse yerinden kımıldamıyor. 
kımıldıyanlar da nereye gidecek
lerini biliyorlar. 

Madritin en yüksek binası olan 
Tclefonica hala yerliyerindcdir. 
Mağrur, fakat delik deşik. Tele
foncu kızlar, içeride harıl hanl 
çalışıyorlar. Posta idaresinin bir 
tek cam ve penceresi kalmamıştır. 
Fakat, posta çalışıyor. Otellerin 
çoğu da delik deşiktir. Buna rağ
men sağlam odalarda oturanlar bu
lunuyor. Şayet bu odaların biri 
balkona açılıyorsa, otel katibi, 
derhal size, güllelerin balkonu u
çurduğunu haber verir ve balko
na çıkmamanızı ehemmiyetle tav
siye eder. 

Ağır bir bombardımanı mütea

kip bir sabah, dostlarından bi
ri, geceleyin bomba yiyen bir e
vin yanından geçmiş, ve evin du
vardan bir kısmının avluya seril
diğini, hatta eve isabet eden bom
banın piyano kapağından bir kıs
mını da alıp götürdüğünü gör
müştü. Buna ragmen evin küçük 
bayanı piyanonun önüne geçmiş, 
ve gündelik çalgısını çalmaya baş
lamıştı. Geçenlerden biri merak e
derek küçük bayana ne derece za
rara uğradıklarını sormuş; küçı.ik 
bayan gayet tabii bir tav,ırla: 

- Dün gece evimize bir obüs 
isabet etti! Birazdan avluyu te
mizlemiyc çalışacağım. Evvela, 
dersimi yapmaya gayret ediyorum. 
Çünkü hocam saat 11 de gelecek. 

Madritte ele geçen sigaralar fe
na, şaraplar fena, ekmek az, sa
bun yok, şeker yok! Bununla be
raber Madrit gülümsüyor, ve ölü
me rağmen güle güle yaşamaya 

çalışıyor. 

Q turduğum yere yakın bir 
evde, bütün aile, bir tek 

övünle iktüa ediyor. Bu övün bir 
miktar ekmekle, yine ekmekle ka
nşık bir çorbadan ibarettir. Ek
meği ekmekle katık etmek bile İs-

panyolları güldürmekten geri kal
mıyor. 

General F-ranco, Madrit halkını 
kızdırmak için Burgos ve Sevil rad 
yo istasyonlarından büyük otelle
rin yemek listesini okutuyor ve 
faşistlerin neler yeyip içtiklerini 
bildiriyordu. Buna rağmen Madrit 
neşesini muhafaza etmektedir. Kah 
ve tiryakisi olan General Mola, da
hili harbin başlangıcında, çok geç
meden Madritte kahve içecegini 
söylemiş ve ilkkfmunun 8 inde
Madrite gireceğine yemin etmiş-' ,. 
ti. Fakat Mola, Madrite gireme
miş ve tayyare kazasında ölmüştü. 
Madritliler Mola'nın içtiği andı 

unutınıyarak o akşam Madritin bu· 
yuk bir kahvehanesinde toplanmış 
lar ve Mola'nın şerefine bol bol 
kahve içmişlerdi. 

M adritin sint'!malan da. çok 
kalabalık oluyor. Bır gece 

Amerikadan gelme bir film seyre
diliyordu. Birdenbire dışarıda bir 
obüs patladı. Fakat kimse yerin
den oynamadı. Çok geçmeden i
kinci bir obüs infilak etti ve bü
tün binayı sarstı. Sinema muduni, 
bu sırada halkın dağılmasını söy
lemek istemiş, ıslıklarla karşılan
dığı için liıf edemeden çekilmiş
ti. Tabii film de sonuna kadar de
vam etti. Franco'nun dehşet sa
çan obüsleri patlarken seyredilen 
film "Şikagoda dehşet" adını tqı
yordu . 

IMüTEfERRlK : 
Hava Se-::erleri 
Bugün Başllyor 

İstanbul ve Ankara arasında hava 
seferlerine bu sabahtan itibaren başla 
nacaktır. istanbuldan sabahlan 9,30 
da kalkacak tayyare Ankaraya 11,20 
de varacak, Ankaradan 15,30 da kal
kacak tayyare de, istanbula 17 ,20 de 
gelecektir. Bilet ücreti 22 liradır 

tktısat Vekili Geldi 
İktısat Vekili Sakir Kesebir dün a 

bah Ankaradan şehrimize gelmiştir 
Vekil çlün akşamki trenle, Viyanada 
tedavide bulunan kızının yanına git
mek üzere, şehrimizden hareket et 
miştir. * Yeni bastırılan elli lirahkl&otbıı 
günden itibaren tedavüle çıkarıla·oll 
tır. Eski elli Uralıklar sene 
nunda tedavülden kaldmlacağı içı 
Cümhuriyet Merkez Bankası bu -
den itibaren yeni elli liralıkları eski 
lerini almak suretile değiştirecektir 
* Son zamanlarda bira stokun 

azaldığı ve ihtiyacı karşılamadı 
şeklinde ba~ı rivayetler çıkmıştı. İn 
hisarlar umum müdürlüğü ihtiyac 
kafi miktarda bira bulunduğunu so 
lemektedir. 

~'"' ''-'23 Nisan 

' ~ 
~ 

Ç()("ukların ~·iizünU gUldür
meye, fenalıklardan korumaya 
çalışan Çocuk Esirgeme Kuru-

~ muna para yardımı yapmaz. 
""""- .... .-..-..-.. -..-.. -. -. --
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SENFONİLER: 

14,45 Roma kısa dalgası: Senfonik kon
ser. 18 MiUino, Torlno: Senfonik konser 
(Mozart, Liviebella vs.). 
HAFİF KONSERLER: 

7,10 Bertin kısa dalgası: Karışık musiki 
8.15: Devamı), 11.45 Berlin kısa dalgası: 

Büyük orkestra konscrJ, 13 Bertin kısa dal 
gası: Hafif musiki (14,15: Deva.mı). 13,10 
Bükreş: Diniku orkestrası. (14.15: Deva
mı). 13.15 Roma kısa dalgası: Karışık mu
siki. 15.15 Bertin kısa dalgası: Org, kuartet 
solo. 16 Peşte kısa dalgası: Opera orkestra 
sı ve Çigan orkestrası. 17 .30 Berlin kısa 

dalgası: Herkesin hoşlandığı musiki. (17.45: 
Hallı: konseri). 18.30 Peşte: Çigan orkestra
sı. 18.30 Moskova: Konser, 18.45 Belgrat 
Koro konseri (19.15: PH'ık). 18.50 Berlin 
kısa dalgası: Alman marşları. 19.30 Mosk0-
va: Konser. 20 Peşte: Radyo orkestrası. 

Moskova: Konser. 20,45 Roma, Bari: Karı
şık musiki. 21.15 Berlin kısa dalgası: Bü
yük eğlenceli konser (Sortzing, Schumann 
v.s.). 21.30 Miltıno, Torlno: Karışık musi
ki. 21.30 Florans, Napoli: Bando. 22 Viya
na: Orkestra, piyano, bariton, 22,45 
Biikreş: Orkestra, Sopran, 23.30 Viyana: 
Gece konseri (Berlln'den nakil). 

OPERALAR, OPERETLER: 

17.30 Varıova: Gounodnun eserlerinden 
plAkla Baletler, 17.20 Roma kısa dalgası: 

Lirik operalardan parçalar. 20 Berlin kısa 
dalgası: Musiki radyo skeçi. 21 Roma, Ba
ri: \Vagner'in "Nibclungen,, operası. 
ODA MUSİKİSİ: 

9.15 Berlin kısa dalgası: Oda musikisi 
(BeeUıoven). 15.30 Berlin kısa dalgası: 

~l§lf Wl§lbU 
seri. 20 Berlln kısa dalgası: Bütün Reich 
postaları dünyayı ııarkılarile selA.mlıyor -
lar. 20 Moskova: Konser. 20 Bükreş: Şar
kılı akşam konseri. 20,10 Viyana: Viyana 
musikisi. 20.45 Moskova: Konser. 21 Var
IJova: Karışık orkestra havaları. 21.30 Peş
te: Litvanya - Macar konser mübadelesi. 
22.15 Florans, Napoli: Orkestra, piyano. 
22.45 Bükreş: Boulevard lokantasından 

konser nakli. 22.50 Florans, Napoli: Köylü 
musikisi. 
OPERALAR, OPERETLER: 

11.45 Berlin kısa dalgası: Operet musi
ki.si. 21 Belgrat: Operada verilecek piyesin 
nakli. 22.30 Berlln kısa dalgası: Strauss'un 
eserlerile dolu program. 

man sanatları (Brabms). 20.30 Varşova: 

Şarkı resitali (Mozart, Şuman, Paderevs
kl v.s.). 22.45 Belgrat: Halk ı;arkıları. 

DANS :MUSİKİSİ: 
23 Varşova. 23.15: Belgrat. 23.30 Viyana: 

Eğlenceli musiki ve dans. 

~ç:1amba, 6. 4. 1938 

~"'~"'" ........ 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Karışık musi
ki (8,15: Devamı) . 12 Berlin kısa dalgası: 
Popüler konser (Weber, List, Grieg) 13 De
lin kısa dalgası: Hafif musikisi. ( 14.15 De-

ODA MUSİKİSİ: 
13.15 Roma kısa dalgası: Oda 

konseri. 21,25 Bükreş: Sarvas 
22,10 Viyana: Kuartet konseri 
23,30 Peşte: Salon kenteU 
RESİTALLER: 

vamı). 13.IO Bükreş:: Plak kon~eri (14.25: 
musikisi Devamı). 17.45 5Berlln kısa dalgası: Halk 
kuarteti, konseri. 18 Bükreş: Viktor Predesku or
(sopran) · I kestrası, 18.20 Belgrat: H.adyo orkestrası. 

18.30 Petşe: P!ak konseri. 18.30 Moskova. 
Konser. 19.15 Bükreş: Konserin devamı. 

18,15 Roma, Bari: Piyano resitali, 18,15 
Varşova: Şarkı resitali (Schumann), 19 
Viyana: Köylü şarkıları, 19.10 V:ırşov:ı: Vi
yıına hava lan. 19. 15 Bcrlin kısa dalgao;ı: 

Hitler gençliğinin şarkıları. 20 Peşte: Çi
gan orkestrası refııkatile Macar şarkıları. 

21.30 Bertin kısa dalgası: Piyano solo (Be
ethoven). 22 Roma, Bari: Enstrümantal şar 
kılı konser, 22.10 Bükreş: Romen halk şar
kıları. 23.20 Viyana: Karışık Viyana ha-
vaları. 

DANS MUSİKİSİ: 
18.55: Peşte, 22.30: Peşte. 

19,30 .Moskova: Konser. 19,30 Peşte: Çigan 
orkestr:ısı. 19.45 Bclgrat: Plak. 20 Mosko
va: Konser. 20 Berlin kısa dalgası: Cenup 
musikisi. 21.45 Berlin kısa dalgası: Karı

şık musikisi. 22,45 Bükreş: Lokantadan kon 
ser nakli. 23 Varşova: Grieg'in eserlerin
den orkestra konseri). 23.30 Viyana: Şarkı 
lı, sevilen Viyana musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER: 
9.45 Berlln kısa dalgası "Wagner'in "Fli 

egende Hcıllaender,, operası. 19 Viyana: O
peret musikisi sillti (Suppe, Straus, Mi
löcker). 20.30 Peşte· Puccini'nin "La Bo-
heme,, operası. 

ODA MUSİKİSİ: 

OPERALAR, OPERETLER: 
10,45 Bertin kısa dalgası: Alman operala 

rının yıldızlarından 21.30 Bertin kısa dal
gası: Port Said'de arkadaşlık isimli skeÇ. 
ODA MUSİKİSİ: 

22 Varşova: Kentet konseri 23 Var~va Pi 
yano kenteti. 
RESİTALLER: 

18.30 Belgrat: Muhtelif şarkılar (Bayan 
V. Starika). 19 Belgrat: Viyolonsel resita
li. 19.15 Berlin kısa dalgası: Hugo Woll'un 
ııarkılarından, 20 Bükreş: Org korueri, ıo,10 
Viyana: Avusturya şarkıları, 20,30 Varşo.. 

va: Piyano ile Leh eserleri konseri. 21 Bel
grat: Haik şarkıları 21.30 Belgrat: Ktrnan 
konseri. 22.20 Petşe: Piyano sonatları Be
ethoven). 
DANS MUSİKİSİ: 

23.15: Belgrat. 

,~~-;;;\ 

L Cuma, 8. 4. 1938 l 
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SENFONİLER: 
20 Berlin kısa dalgası: Berlin filharmol 

si Beethovenden ve Furtvaengler'in 21 Va 
şova: Senfonik konser (Varşova filharmo 
si) 22,40 Peştç: Macar senfonisi tarafın -
drın Mozartın eserlerinden. 

HAFİF KONSERLER: 

(Hikayeden Mabaat) 

Muvaffakiyet 
(Başı 6 ıncıda) B u tenkitten sonra Olenkin'in 

romanı, daha intişar etme
den, büyük bir şöhret kazandı .. 
Herkes biribirine: 

- İşittiniz mi, diyordu, Olen
kin bir harika yaratmış.. Herif 
durdu durdu, amma en sonunda 
turnayı gözünden vurdu .. 

Olenkin röportörlerin hücumu
na uğradı .. Onlarla yaptığı müla
katta: 

"Romanımdaki Kajatin tipini 

tabiatten aldım, diyordu. Ruhi ha 
leti iyi olduğu zaman o neşeli , kö
tü olduğu zaman da neşesizdir. 
Tevazua lüzum görmeden diyebi
lirim ki Bonifatyeviç'in hayran
lıkla bahsettiği romandaki tahlil 
kudretinin sırrı buradadır., 

Olenkin bu büyük muvaffa-

kıyeti k.#zandıktan sonra artık da
ha fazla beklemiye lüzum görme
di. Romanım en büyük neşriyat 
şirketine götürdü .. Şirketin direk
törü eseri tetkik şubesi şefine ver 
di. Tetkik şubesi şefi romanı okt 
nııya başladı .. Fakat dört beş sa· 
fa okur okumaz hayretle gözlerı'İ 
açtı .. Eser okunmıyacak kadar p
ü idi.. Hemen soluğu direktöfuı 
•anında aldı: 

- Bu eserin basılmasına ınkan 
i>k, dedi. Eser berbattır! .. 
Direktör dikkatle tetkik şıbesi 
~ine baktı: 

- 4 - 938 =---- --- ,..,,, 
~~ 

111111\ 

~~~ 
•ill,ine Davet 

Bey k lik şubesinde 
1 - as \erde piyade sınıfın 

Y •lb n . d tnU dan. c: , ak şubemız e 
tı oınr, · n-

ayene E (329) (dahil) ve 3a -
darma d 316 Uf\ 322 (da 

ın nn zse 
hil) d~ı:~ k ikmal edilme 

lll'ca · narp 333 d . edilecek ve 
sanayj; ını{l1~~ 333 ve gilmr \\k s~ 
ııırı ic'l 3161_ • ts' lam erat 31 

J .~gayrı 
ilft 3;- (dah! çai<ırılncn\ttır. 

)l\tınn "' . d 2 r Yoklıı ı · ıe şubcmıı e 
L • 'Jı S llfC it · 

mu;~cne edılt ırına ayrılan ~ 
lar,pe e çı den\cr 9 nısıı 

k at e ~..,"e 
93afı şam ına elleri }tabu\ euu 

d l i -~1. sın . n 

ceılr. 
- Diğer sı 20 nisan 938 nk-

:ıaıına kadar b kabvl edilecektir· 
ı - Şubemizd edilmeyip te 

\lene di 
4 nsit suretile şt muayene e -
I i 316 iHI 333 d:~:r şubelerind~n 
7ahalli mürettep ek nzere bugun 
en itibaren ııubeı\:uracnatlnrı. 

Üsküdar askerlik ~nelen~ 
938 nisan celbinde\,da sını! ve do

iturnları yazılı olanlaf1terc aıınncaktır· 
şimdiden hnzırlanmaia 

Piyııde: 316-329 doğu111ar dahil. Jan~ 
darma. deniz 316-332 d'\nıı.iıar dahi~ ve 
lüzumu hoılırıae 333 do/1l1uııırn da mUra
caat olunacak. Harp sana)51nıfından olan 
lar 316-333 dahil Gümrük nıtından olan· 
I.ar: 316-332 dahil. 

'Ar 
Bakırköy askerlik şu~sind\.n: 

i ----------.. --c ---

Haydn'in eserlerinden kuartet. 22.30 Bel
grat:: Düo konser. 

RESİTALLER: 
i 

,....,,,. , , , , 1'6' ,. l'.I' .... ~ 
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7,10 Berlin kısa dalgRsı: Karışık konser 
8,15 devamı) 10,15 Berlln kısa dalgası 

marşlar 13 Berlin kısa dalgası hafif musiki 
(14,15 devamı) 13,10 Bükreş Radyo orkes
trası 16,30 Berlin kısa dalgası Radyo kokte 
li isimli karışık konser 17 ,45 Belgrad Halk 
havaları 17,45 Berlin kısa dalgası Halk 
orkestrası 18 Belgrat Orkestra 18 Biikreş 
Georgiya orkestrası 18,50 Berlin kısa dal
gası Halk orkestrası 19,15 BUkreş Konse
rin ikinci kısmı 19,50 Belgrad Plak konse 

19,15 Belgnıt: Kentet konseri. 23.15 Bel- rl 20,05 Peşte Plak konseri 20,10 Viyana 
grat: "Fric;he,. kuarteti. Hafif musiki 21,40 Peşte Çigan orkestrası 

- Bana bak, azizim, d~. bu 
g\ meselelerde kendi ;evkini 
r:ıar tutma! .. Efkan umuıniyeye 
ktk ver! .. Ukalalık etme!, Bu ese 

1 - 938 nisan celbi ic;in piyade sınıfın 

dan 316-329 ve bu doğuml rla \tMi gc 
mezse 330 doğumlular, jand a ve de 
sınıfından 316-333 dahil doğumlu.tar, h~ · 

sanayi sınıfından 316-333 ve giirnı1;Jt sını• 

tından 316-332 dahil doğıımlular, gayri ; .. 
lfım 316-329 kAfi gelmezse 330 doğuml el 
sevkedileccktir. SENFONİLER: RESİTALLER: 22 Prag Orkestra (Hafif parçalar) Belgrad 

10.15 Berlin kısa dıılgası: Halk şarkıran 
süiti. 12.15 Roma kısa dalgası: Halk şarkı
ları. 17.05 Biikreş: :Halk şarkıları. 18.30 
Belgrat: Halk şarkıları. 18 Roma, Bari: Şar 
kılar. 19.15 Berlin kısa dalgası; Org mu
sikisi. 20.10 Viyana: Halk şarkıları. 21 Bel 
grat: Milll dans ve şarkılar. 23 Varşova: 

20.45 Bükreş: Senfonik konser (Perlca'- 15.30 Berlln kısa dalgası: Piyano reslta- Büyük radyo orkestrası 23,30 Peşte Radyo 2 - Deniz erntı ıçm toplanma ı 

10-4-938 dir bu cratt<ın bedeli nakdi "ı 0 
ceklerin bedeli nakdileri 9-4-938 akşaıle
kadar, diğer sınıflara mensup eratın toı _ 
ma günü 21-4-938 dir. Bunlardan ~a 
nakdi vereceklerin bedeli naltdllcrl 'l= 
20-4-938 akşamına kadar kabul edilir. 

nın idaresinde) . 21 Viyaıın: Richard Wag- li Beethoven) . 19.15 Varşova: Keman resi- orkestrası. ri ütün münekkitler ~enmiş, 
se~ala laf söylüyorsun/. Haydi 
balım: Eseri mürettiphaneye, e
serjbedeli hakkındaki ita emrini 
de bıedara ver! .. Hiç d!lrma! .. 

ner'in eserlerinden senfoni. tali. 18.30 Derlin kısa dalgası: R. Strauss OPERALAR, OPERETLER: 
HAFİF KONSERLER: 

Moniusko'nun en iyi şarkılarından. 23.20 
Varşova: Piyano resitali Bach - Boussoni, 
BeeUıoven). 

DANS MUSİKİSİ: 
18: Bükreş (19,15 Devamı). 21,20: Bük

reş (pUlkla). 23: Peşte. 23: Florans, Napo
li. 23.20: Belgrat. 
MUHTELİF: 

19.10 Roma kısa dalgası ve Bari: Arapc;a 
program (Musikili) 20.37 Bari: Türkiye 
için musikili program. 21.15 Bari: Yuna
nistan için musikili ne~riyat. 

[~~~2 .....,."""~~~~ 
SENFONİLER: 

21 Viyana: Senfonik konser. 23 Varşova : 
Senfonik konser (Macar) Fridl'in idaresin
de). 
J!AFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Karışık musiki. 
(8.15: Devamı). 9.30 Berlin kısa dalgası: 
Çocuk programı (10: :Bir Nisan programı 
tekrar ediliyor). 12.15 Roma kısa dalgası: 
Karıııık konser. 13 Berlin kısa dalgası: Ha
fif musiki (14,15: Devnmı) 13,10 Bükrcş: 
Plılk konseri (14,30. Devamı). 16,30 Berlin 
kısa dalgası: Biiyük şarkılı konser (Lort
zing, Cchoınann v.s.). 17,15 Varşova: Aske
r! bando (Moniusko, Çaykovskl v.s.) 17.45 
Berlin kısa dalgası: Halk orkestrası. (18.50: 
Devamı). 18.20 Bükreş: Plakla hafif mu
siki, 18.25 Belgrat: Radyo orkestraı:;ı. 18.45 
Moskova: Konser. 19.15 Bükreş: P!Ak kon-

ve Pfitzner'in şarkılarından . (18.50: Zimbal 
7.10 Bertin kısa dalgası: Karışık musiki. resitnli, (Bnch). 20 Bükrc~: Dimitria tara

(8.15: Devamı). 10 Berlin kısa dalgası: Bi.i- tından şarkılar. 20.15 Varşova: Yabancı 

yük hafif konser. 12 Berlin kısa dalgası: O milletlerin şarkılarından. 21 Bel~at: Pi
peret musikili neşriyat. 13 Berlin kısa dal-ı yano resitali (Estonya musikisi). 22 Var
gası: Hafif musiki (14.15: Devamı ). 13.10 şova: Chopiıı'in eserlerinden resital. 22.30 
Bükreş: Sibiccanu orkestrası (14.25: Deva- ı Bclgrat: Balk şarkıları. 23.30 Viyana: Se
mı) . 17 Berlin kısa dalgası: Rayh radyo- I vilcıı Viyana havalr.n 
lan 11arkılarile diinyayı selamlıyor. 17.15 DANS l\fUSİKİSİ: 
Varşova: Mandolin orkestrası. 17.45 Bcr- 19 Bükreş (Pliikla ). 21 Bükreş (Kabare 
lin kısa dalgası: İş sonu konseri. 18.30 Peş-
te: Kızlar korosu. 18.50 Belgrat: Plfık kon-
seri. 19.30 Peşte: Orkestnı konseri. 19.30 
Viyana:: Meşhur orkestraların plfıkları. 

20.10 Viyana: Operet ve vals musikisi. 20.10 
Bükreş: Koro. 21 Varşova: Karışık kono::er. 
22 Belgrat: Pltık konseri. 22.10 Peşte: Çi
gan orkestrası. 22.15 Viyana: Radyo orkes
trası (Schönherr'in idaresinde). 22.45 Bük
reş: Lokantadan konser nakli. 
OPERALAR, OPERETLER: 

17.30 l\foskova: Bir opera nakli. 18.20 
Bükreş: Rossini'nin eserlerinden. 21 Bel
grat: Muhtelif operalardan parçalar. 21.30 
Berlin kısa dalgası: Wagner'in "Fliegende 
Hollaender opereas:ı,, 22 Milano, Torino: 
"Glocondn isimli opera. 
ODA MUSİKİSİ: 

lR.15 Varşova: Poznıın oda orkestnısı. 

19.15 Bükreş: Oda musikisi triyosu (Ueet
hoven). 24.20 Pe,şte: Caz triyosu. 
KESİT ALLER: 

9,30 Berlin kıs:ı dalgası: Piyano resitali 
(Beethoven). 12,30 Bcrlin kısa dalgası: Hit 
ler gençliği tarafından şarkılar, (12,45: 
Brahms'ın eserlerinden şarkılar). 17.45 Bel 
grat: Halk şarkıları, 18,20 Belgrat: Karışık 
şarkılar. 18,50 Berlin kısa dalgası: Brahms 
ın IJarkılarından. 19 Viyana: Viyolonsel, 
sopran, piyano. 19 Bcrlin kısa dalgası: Ke-

neşriyntı ). 22.30: Viyana. 
, ........................................ ,,.~/"iL~ ~ 

t Perşembe, 7. 4.1938 ~ 
,,,,,,,,,...,..,.,~ 

SENFONİLER: 
16.30 Bcrlin kısa rlalgası: Bertin filhar

monisi (Becthoven, Schubert). 22.15 Viya
na: Senfonik halk konseri. 

HAFİF KONSERLER: 

7.10 Bcrlln kısa dıılgası: Karışık musiki 
(8.15: Devamı). (9.45: Alman radyoları kı
sa dalga vasıtasilc dünyayı selamlıyor). 

13 Berlin k:sa dalgası: Hafif musiki (14.15: 
Devamı). 13.10 Bükreş: Plakla konser 
(14.30: Keza). 17 Bükreş: Çocuk programı. 
l 7.45 Berlin kısa dalgası: Halk orkestrası 
(18.50: Devamı). 18 Peşte: Koro. 18 Bük
reş:: Plak konseri. 18,15 Varşova: Salon or
kestnısı. 19 Moskova: Konser. 19.05 Peşte: 
Çigan orkestrası. 19.l 5 Bilkreş: Plilk konse
ri. 19.30 Relgrnt: Pl:1k konseri. 20.30 Ber
tin kısa dalgası: Marşlar. 21.20 Bükreş: Or
l~estra ve Zimb::ıl konseri. 21,40 Peşte Rad
yo orkestrası. 22 Belgrat: Zeman musiki 
kumpanyası. 22.15 Moskova: Konser. 22.45 
Bükr~: Lokantadan konser nakli. 23.20 
Viyana: Hafi! musiki. 23,25 Pe~te: Çigan 
orkestrası 

19 Viyana: Operet musikisi 20,35 Bükreş 

Operada verilecek piyesi nakil 21,45 Bertin 
kısa dalgası Paul Lincke'nin eserlerinden 

ODA MUSİKİSİ: 

12,15 Berlin kısa dalgası Piyano trlyosu 
18,30 Berlin kısa dalgası Keman ve viyolon 

RESİTALLER: 

Dırnan basıldı, ve her tarafa 
1. ~Önderildi. Çok geçmeden 

bir t~tan iadeler, diğer taraftan 
18,15 Varşova: Schumnnn'ın şarkılann - da okucu mektuplan yağmıya

dan 19,20 Belgrad Keman resitali 20,05 başlaq_ Bütün mektuplar, rolJla
Bükreş Keman konseri 20,30 Varı;ova Er- nın onmıyacak kadar berbat 
kek korosu tarafından denizci şarkıları l 
23,15 Belgrad Piyano resitali. o uşuntı şikayet ediyor, böyle ro 

DANS MUSİKİSİ: ı:x;anlatanlann mesul edilmesi 
18,25 Peşte 23,30 Viyam lıizım iğini ileri silrüyorlardı. 
t""~ ,......,..,."·"""~ Faka \!.-mektuplara aldıran 
~ Cumarte•i, 9. 4.1938 ;::;:~·· iyat şlrketinln direk· 

"'I" """""'"'....,... - Ok~ular ne bilir, diyordu, 
HAFİF KONSERLER: Koskoca ~\\ine~itler dururken 

3 - Bu maddeler dahilinde sevke t."ıbı (' 
rntın şimdiden kayıtlarını yaptırmak ı.ize: ... 
şubeye muracaat etmc.leri. 

* Eminönü askerlik şubesinden: : 
1 - 938 nisan celbi için henüz aı-kerlr 

lerini yapmamış olanlardan 316-329 d 
hil piyade, 316-333 dahil jandarma ve c 
niz; 316-333 dahil harp sanayii, 316-332 dcı 
hil gümrük; 316-329 dıı.hil gayri islfun era
tın sevke tabi oldukları; 

2 - Denlz eratın- nına ~ " 

Nisan 938 ve diğer sınıflar için top' 
günü 21 Nisan 938 olduğuna göre, beı 
recekler toplanma günlerinden bir ~ 
velisine kadar mal sandıklarına bed 
yatırmış bulunmaları ve bu tarihti.' 
bedelleri kabul olunmıyacağı. 

* 
7,10 Bedin kısa dalgası Karışık musiki onlara haftmel.E düşer .. Sen aldır

(8,15 devamı) 13 Berlin kısa dalgası: Ha- ma! .. Kita mirettiphaneye, ita 
fif mııslki ( 14, 15 devamı) 13,10 Bükreş: emrini de ·~ıeye gönder!. . Kadıköy askerlik şubesinden: 
Pliık konseri (14,25 devamı 17,15 Varşova !!!'"'!!!!!--!!!"""'""""!'!~--~ ........... ~--~, !!!!!!!~=~- 1 _ 938 Nisan celbinde piyade;. 
Karısık konser 17,45 Berlin kısa dalgası: 316_329 (dahil) jandarma ve deY ik ,_,,~ 
Halk orkestrası 18 Bükreş, Dimitresku or- Kalman'ın "MoUlrlre menekşesi,, isimli dan 316_332 (dahil) doğumlulaf ... ~ 
kestrası 18,50 Berlin kısa dalgası: Halk or- opereti. mfıl edilmezse 333 doğumlulara ·,..;ca ... , 
kestrası 19,15 Lllyipzlg Eğlenceli konser. RESİTALLER: olunacaktır. 
19,15 Varşova Hafif müzik konseri 19,35 18,15 Varşova: rano resitali (Rahmani 2 _ Harp sanayii sınıfında:k333 ve 
Peşte Çigan orkestrası 20 Berlin kısa dalga nov vs.) 18,15 Be~ısa dalgası: Schubert gümrük sınıfından 316-332 ve · islô.m 
sı: Neşeli hafta sonu neşriyatı 21,30 Berlin in bahar ı;arkıları o Belgrad: Viyolonsel erattan 316_329 doğumlular sil tına ça
kısa dalgası Spikerlerin geçit resmi 21,40 ve bunu müteakip ano resitali 19,15 Ber ğırılacaklardır. 
Peşte opera orkestrası 22,45 Bil kreş: Lo - lln kısa dalgası: p 0 sonatlan (Mozart) 3 _ Deniz erleri için şub~ toplan. -
kanta musikisi nakli 23,15 Belgrat: Büyük 20,45 Bükreş: Sarkıl' (Tassian tarafından) mak günU 10 nisan 938 diğerı4çin 21 Nı-
radyo orkestrası.. 21 Belgrad: Halk şkıİarı san 938 dir. Deniz erlerinin ı!ell nakdile 
OPERALAR, OPERETLER: DANS l\1USİKtS ri 9 Nisan 938 saat 13 e kadiiiğerlerinin 

20 nisan 938 akşamına knd~obul edile
cektir. Alıikadarların vaktiJI şubeye mü-

10 Berlln kısa dalgası: Leo Fall'in eserle 12,15 Berlin kısata~ası 20,15 LAyipzig 
rinden 21 Uyipzig: Hubergerin "Opern- 21,15 Bilkreş 22Ber) ltısa dalgası 23,30 La 
ball,, isimli opereti 21 Varşova: Emınerich yipzig 24 Peşte. racaaUarı. 

Haykırmak istiyorum: 
- Fahir ağabey. artık mesudum. Bu zavallı 

hastaya bütün şefkatimle bakacağım. Bütün insan
lara, bana en büyük kötülüğü edenlere karşı bile 
kalbim eskisinden daha açık ... Bana bu iyilik duygu
sunu, bana bu engin şefkat duygusunu sen verdin, 

Fahir ağabey ... Artık Hasana karşı bile içimdeki 
kırgınlıklar siliniyor; gözümde o bile affa, şefkate 
muhtaç insanlardan biri!.. 

-~ HastaYün ·tedaviye ~ve -senin şefk-Fmuhta-
~ & L ·ı z ,...f--- ---:-:-::' ~~~.ne yaptığ~ı bilmiyecck kadar raJı$ızım, beni 

T ~ Demesi beni onun yanında kalmıyamecbur et-

D O N "
~ YO . . u M' m~;Uncü defa; ölüm tehlikesini atlsıktan so~a 

Doktorun tavsiye ettiği şeyleri dakikası dakikası
na yapıyorum. Hasanı vaktinde yatınyorum, ilaçla
rını veriyorum. Yiyeceği yemekleri vapurda ayrıca 
hazırlatıyorum. Ona eğlendirici kitaplar okuyorum. 
Geçmiş günleri hatırlatacak herşeyden çekiniyorum. 
Sanki araya hiçbir fasıla girmemiş gibi, o, benim 
yanıbaşmda olmadan en büyük sükuneti, saadeti 
buluyor ... Hasanın bu hali karşısında, ben bir büyük 
filozof gibi, pekala, öyle olsun, diyorum. 

,t ,.. 't. Atinada iki üç gün kalıyoruz; müzeleri Akropolü 
iıu!ilan· gezerken, bunlann şiirine eremiyeceğini bile 

bile Hasana eski Yunanistanı, Yunan Mitolojisini, 
Yunan statülerini anlatmakta büyük bir zevk duyu
yorum. Lakin anlıyorum ki Hasan bunlardan ziyade, 
(Grand Otel) in büyük salonundaki Avrupalıların a

rasında tam bir Avrupalı gibi görünebilmek derdin
de ... Arada yine benim tuvaletime ait münakaşalar 
yapıyor. Aynada kıravatm birini çıkarıp birini bağ
lıyor; acaba elbise ile mendil, çorap, pabuç biribiri
ne uydu mu, diye uzun uzun düşünüyor ... 

Sık sık Fahir ağabeyi arıyorum. 
Müterennim bir deniz kenarında, parlak b1r gök 

altında kendini sanat ve kültüre vermiş hür insanla
nn dünyası olan bu yerleri bana o tanıtmış, o anlat
mıştı ... Şimdi kıravatiyle, pabucuyla uğraşan Basa
nın yerine Fahir ağabey olsaydı, bu seyahati ne 
sonsuz, ne ince bir zevk duyarak yapacaktım. Aman, 
bu arzumu da Fahir ağabey duymasın, bana hemen: 

- Hasta bir adam yanında bunlar düşünülmez, di
ye itap eder .. 

Yolumuz, Parise do~.:. 

-58-
Atinadan Korfoya geçtik, bu, görülmemiş bir err 

ginlikle yeşil adada, (Akileum) denilen yerde Kayse
rin köşktinü görmiye gittik. Ağaçlarla gölgelenmiş, 
akşam renkleriyle kızıllaşmış bahçede elinde kalkanı 
ile boydan boya yaralı (Aşil) yatıyor.. Ağaçların al
tında iki sıralı dizilmiş büstler sanki , birer birer carl
lanıyor; elinde zehir kadehiyle Sokratı; Akademyos 
bahçelerinde omuzlarına sarılan uzun ehramile Efla
tunu görüyorum. 

Bir heykelin mermer sehpasına dayanarak iki bin 

senelik bir rüyaya daldım. "Sanatın rolü, hakikati 

unutturmaktır.,, diyenler en doğru bir hakikat söy

lemişler ... Ben de insanlığın ilk ve en büyük heykel 

artisti olan Yunanlıların inandıkları, kıymet verdik

leri şeyleri ebedileştirmek için yaptıklan büstlere, 

güzel kadın heykellerine dalarak o andaki varlığımı 

unuttum. 

Birdenbire yanibaşımda Hasarım sesi: 

- Uyuyor musun, Yıldız? Haydi, artık dönece
ğiz .. 

Bayılma sonunun verdiği güzel bir baş dönmesiy~ 
le, pembe bir rüyadan uyanır gibi uyandım; başımı 
kaldırdım; bir yaprak kümesinin altında hava, daha 
kuytu bir loşluğa bürünmüştü ... Gözlerim, Sokratın 
bir taş parçasında dondurulmuş mustarip ruhuyla 
karşılaştı. 

Oradan ayrılıp yola çıkarken eözlerim hala tas 

parçasına oyulan mustarip yüzde; (Stuart Mil) in bir 
cümlesini hatırladım: 

"Memnun bir hayvan olmaktansa, mustarip bir 
Sokrat olmak daha iyidir!,, 

* İtalyaya geçtik; büyük (Dante) nin vatanında bir
kaç saat yaşadık; hükümdarlara baş eğdiren Papala
rın sarayları önünde durarak düşündük; Vatikanda 
günler geçirdik.. (Forum) harabelerinin üstünde 
vahşi hayvanlarla güreşen gladyatörlerin; aslanların 
ağzına atılan esirlerin heyecanım yaşadık; acı, istırp 
dolu bütün bir insanlık tarihini, ilk tanışt~ğımız gün
ler gibi, Hasanla başbaşa düşündük, konuştuk. 

Hasan Fransada tedavi olunacaktı; orada, ne beni, 
ne de doktoru dinlemedi; sakin bir yere çekileceği
miz yerde Parisin ta ortasındaki büyük otellerin bi
rine yerleştik: .. Lakin Hasanın doktorluk bir işi kal
mamıştı; İstanbuldan çıkar Çlkmaz iyileşmişti. Haya
tından memnundu ... 

Bana gelince ... Ben, bütün hayatımda türlü sebep
lerle (memnun!!) rolü oynamıya mahkumdum. Hasa
na ilk isyan ettiğim gün; daha evleneceğimiz sıralar
da onu ve beni tanıyan bir arkadaşın: 

"Hasan sebatkardır; size gelince, bilmem Yıldız 
Hanım, pek güvenenıeın.,, sözünü hatırlayışını, bir
denbire beni vereceğim karardan vazgeçirmişti. .• 
Başka bir defa, Hasanın: 

tendime gelir gelmez ilk düşündüğüfiey, yin~ boy-
e bir karardı; o zaman da yıUardtberi aıleden, 
urttan uzaklaşnıış; dönünce de e1'.i yanmış baba
ltıı ltaybetmiş; güezel, genç annesı; bembe~az saJ-
1 çile çekmiş bir kadın olarak bttnuş Fahır Aga 
J:y ltarşma çıkmıştı; onun önü11d1bir skandal yap
~. bir aile bozgunluğu çıkarıtıt bana ne kadar 
~·kin gelmişti. Nihayet yapacıaRh şeyden o zaman 
it vazgeçmiştim. . _ 

3unlardan sonra araya kocşıtln bir Fahir Aga 
Btr faciası girdi; lakin, ruhiıaJ'llızın .bu bü~ük, bu 
e~z faciasını, biribirimize bte bırşey soyleme .. 
deı; çektniye karar vermiş gib};z.. Bu istırabın da 

ilit\i bir ~vki var... ıt 

.. t 

Pıırisi gezdik, dolaştık; ty:ttroları, -~üzel:rl ~ıya 
dük; reviilere, varyetelere gittik: büy uk maga:immıya 
seyr~tik ... Hasan, bir arı:lık yine yorulmıy~usu gel
kriz~ ge~imiye başladı .. Poktorla~ gcccl~:ı;a~~~at_ski 
yat1ll&5ını, ~ok yorulmB~a..c,1.nı tavsıye ettı~vıç ın ım
dan ~ra d.uıa sakin yl'işaınıya başladık. yanlışlık 

Ha.ın, ltendisine acı:ıdıracak kadar • 
laşmıw .. Bit- akşam yataitlara uzanmış, oıJı.irler Bir
Birde~bire Yanıbaş:ıJflda bir hıçkırık ... Ba~\in kanaat
diril; lisSan ~zünil Yasflklara kapatmış, a§ere- ken-

Yirıe pir kliz gelnıiştı; yataktan fırladıtkn bir mü
gelen Şe11eri )aptım; j:açlarını verdim; bir eline aldı 
sine geldi. Barıtnı kaldırdı, yaşlı gözlerini aç1kkında u
rni eline aldı, dudak!arına götürdü; boğu,mandaki 
~k: m.~h· 

- Yııdızt~i.,i afft?t, dedi; sana çok, çok fenc bah
ettim; ne ol k- "n de bana birşeyler yap ta ~ 
rnüteseıu ol .ncit1" 

(Devamı 
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ruştnn, iyi cins tilkilerin çifti iskon-

süren lstanbul borsası bugünden iti- tolu olarak 1000 _ 1500 kuruştan. tnv- lisi reisi Hamit Escniş'in riyasetinde 
baren Ankaradn faaliyete geçmiş bu- şan derilerinin adedi iskontolu olarak $ toplanmıştır. Etibank bir sene için?e 

\ 

lunuyor. Türkiyede ilk borsa 1856 15 - 17,30 kuruıitan ihracat icin sn- buyük muvaffakıyetler elde etmış-

feryatlar 
Derhal kabile reislerine, mirza

lara, bütün Çarlık taraftarlarına 

gizlice yaverlerini koşturarak: 
- Halit, cahildir. Çariçe Haz

retlerinin tebaası olmanın, kendi
lerine ne büyük şeref ve saadet te 
min edeceğini idrak eyliyememiş
tir. Şenlikler yapılmalı, bu büyük 
günün kıymet ve ehemmiyeti her
kese anlatılmalıdır. 

Diye, haberler göndermişti. 
Senelerdenberi Çarlığın siyase

tine alet olan mirazlar, derhal 800 

koyun, ve 100 sığır kestirmişler-
0 binlerce halita, (Çariçe Hazretle
rinin şerefine) umumi bir ziyafet 
vermişlerdi. Arkasından da at ko
şuları, (Cakitovka) denilen kılıç o
yunlan tertip etmişlerdi. 

• se 

-~-

senesinde kurulmuş ve Galatada Ko- tılmıştır. tir. 15 ikinciteşrın 1936 tarihinde işe 
misyon hanında faaliyete geçmişti. * başlıyan Şark Krom Tiırk Anonim Piyasamıza getirilen Ege mmtaka- d d 
Umumi harpte buradaki borsn mu- ı sı zcytinynğlanndan toplanan stok art şirketi 1937 senesi içinde ma en e 
vakknt bir zaman için kapatolarak : moşbr. Don "''"•klik ,..,unyoğlonn- ilk tesislerini yapbrm•Y• başlaını~ 
Galatada Havyar hanında hususi ma ! dan bir iki pnrU 40 - 42,20 kuruş arn- t tır. Guleman maden havai hattı 4 
niyette kalmıştı. Mütarekede borsa, t sında satılınııitır. • temmuz 1937 de işlemiye açıl 
tekrar ayni yerde açılmış ve 1926 se- • * ı Bu hat 18 kilometreliktir. Bu nat a-t Mersinden gönderilen keçi kılların- • tı 
nesinde Dördüncü Vakıf hanına nak- • dan on yedi bnlya kilosu 59 kuruştan, ı çılmadan önce madenin sevkiya. 
ledilmiştir. Düne kadar da burada ~ tzmirden gönderilen 6100 kiloluk bır ı kamyonlarla yapılmıştır. 1937 ~~lı ı
faaliyetine devam etmiştir. ı parti kilosu GO kurustnn ihracat için t çinde bir taraftan maden rnevkıın~e 

öğrendiğimize göre, 18 borsa a- $ satılmıştır. Piyasamızda stok kalma - • yapılması liızım gelen binalar, tesıs-
centesinden biri istifa etmiş, ikisi de • mıştır. · $ ler ve hazırlıklarla uğraşılırken, bir 
Ankaraya gitmekten vazgeçmiştir. $ Anadolu mnlı ~crl ti!tlklcrlndcn $ taraftan da istihsali artırmağa ve sa
Evvelki akşam 12, ve dün akşam da ! 

2052 
kiloluk bir parU kilosu 85 kuruş- tS tış temin etmiye çalışmıştır. 

üç acente Ankaraya nakletmişlerdir. i tan, 2300 kiloluk ince bir parti yapak • Geçen sene ilk günlerde kamyon-
Hükumetçe borsacıların terfihi, dü- 1 so kuruıitan, kirli mnllardnn 13311 larla ve sonra havai hatla Guleman-
şünülerek ıazım gelen tedbirler alın- ı kilo 35,20 kuruştan ve 4984 kiloluk ı dan maden istasyonuna 45049 ton 

B 
tel . · Ank • bir parti iyi ince ynpnk kilosu 64 ku- krom taşınmıştır. Yine ayni yıl için-

mıştır. orsa acen erının ara- t ru"tan satılınışttr. ı d k b" ı t la • .. • deki istihsal yekunu 45.999 tondur. 
a am ıyo a ım ve sa :ım n yap- !..-.. • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • d l\ır . • malarına da müsaade edilecektir. A- Maden istasyonun an ıersıne gon-

centeleresham ve tahvilat alım ve sa- İÇ PİYASALAR: derilen krom miktarı da 49105 tonu 
tımı için de hükumetin müsaadesini - - bulmuştur. Tahakkuk ve sevkettiri-
istiyeceklerdir. şehrimizde kalan üç Beyaz ve aşar len madenden satı1an1ann miktarı 
memur, dün akşam Ankaraya gitmiş 48172 tondur. Bu madenler Amerika, 

Buradaki merasını, böylece hıta 
ma ermişti. Fakat; bütün bu göste 
rişler, ilk esaret günlerinin acıla
nyle mustarip olan halltın yüzünü 
güldürememişti. 

Dağlı kadınlar, el işi yapıyorlar 
lerdir. Dünkü borsa muamelelerinde Peyniri Bollaştı Almanya, Avusturya ve Italyaya sa-
Ünitürk 19,35. Anadolu tahvili 41,50, tılınaktadır. Dünya krom sarfiyatın-Son gi.inlerde piyasamıza bol mik- · · ı tt" ~ · mev 
mümessil 40,25, Aslan çimentosu da memlekctimizın ışga c ıgı -

Aradan kısa bir zaman geçer 
geçmez, Çarlık siyasetinin gizli ka 
rnn ortaya atılmıştı. Nogaylar, yurt 
lanndan çıkarılacaklar. (Boğaçef) 
ihtilalinden sonra boş kalan mem
leketlere sevkolunacaklardı.. 

K arar müthişti. Ve bir yıldı
nm süratiyle bütün Nogay

lar arasına yayılarak, korkunç bir 
tesir husule getirmişti. 

balarını ve eşyalarını tutuşturmuş 
lardı. Bunlar, cayır cayır yanar
ken, hayvanlarını parçalamışlar
dı. Sonra .. kadınlarile çocukları
nın Üzerlerine atılmışlar .. Onları, 
düşman ayaklan altında süründür 
memek için birer birer kesmişler, 
kanlı cesetlerini bataklığa atmış
lardı. Ve en nihayet göğüslerini 
asker kıtalarının süngülerine karşı 

açarak: 
- Gelin.. pnrçalayın
Diye bağırmışlardı. Zavallı cahil halk, nasıl bir pu

suya düşürüldüğünü anlamıştı. 
Bir anda her taraftan: B u feci hadise; derhal bü\ün 

_ Silfıh başına!... Kafknsyadn intişar etmiş .. 
Bilhassa Dağıstan ve Çeçenistanda 

Feryatlan yükselmiye başla- Çarlığa karşı son derecede bir kin 
mıştı. ve nefret husule getirmişti. 

Muhit, derhal korkunç bir hal al- Ortada, büyük bir hakikat var-
mış .. Oklar, kılıçlar, mizraklar, dı. Çarlık siyaseti, kendilerini de 
baltalar ve satırlarla silahlanan ayni akıbete mahkum etmişti. 0-
halk, ortaya atılmış. Çarlığın mü- nun için bu feliı.ketin, kendi başla-
kfıfatına, şeref vaatlerile çifte kar nna da gelmesi çok muhtemeldi. 
tnllı altınlara tama edenler, birer şu halde, ne yapılacaktı?.. Bu 
birer tutularak parçalanmışlardı. korkunç felôketin önü, nasıl alı-

Bu intikam borası o kadar sür- nacaktı? .. Bunun cevabı, basitti. 
ntle patlamış ve hız almıştı ki; Çar Zaten, senelerce evvel başlıyan 
lık kuvvetleri harekete gelerek mücadeleye, devam edilecekti. La 
kendi taraftarlarını kurtaramamış- kin bu mücadele, esaslı bir mecra 
ardı. Yalnız, bu mütehevvir ve kor- takip etmiyordu. Küçük küçük 
kunç halk dalgasının kendilerine kuvvetlerin giriştikleri kanlı ci-
de çarpmaması için derhal tedbir- daller, beyhude yere birçok kıy-
~e:_ a~ışlardı. Fakat buna rağmen, metli insanların ölümü ile netice-

gelmiş; (Kızılyar) kalesi kuman

danından himaye talep etmişti. 
Kumandan, derhal meseleyi Va

lii Umumiye bildirdi. Ve aldığı 
talimat mucibince hareket etti. 

tarda beyaz ve kaşarpeynirleri ge- d" 1937 · ·n 190 
12,55, Sivas 95 lira idi. Bir sterlin ki çok miıhim ır. senesını 

tirilmektedir. Şehrimiz buzhanelerin- b l 
628 kuruştur. Londra borsasında bir bin ton raddelerinde u u -deki stoklar artmakta olmasına rağ-
sterlin karşılığı 162,12 frank ve nan memleket krom ihraca .. men fiyatlarda ucuzlama alametleri h b" 
4.9656 dolar bildirilmiştir. Paris bor tının oldukça mü im ır 

Y
oktur. Diın satılanlardan tnze be- 1938 · ı"çı·n sasında Unitürk 351 franktır. kısmını vcrmiştır. senesı -

yaz peynirlerin toptan kilosu 31,07 - de memleketimiz krom ihracatını da-

Banka, Buijday Satmıyor 34,13 kuruş arasında, kaşar peynir- ı kt 
Dünden itibaren Ziraat bankası ha geniş yükseltmiye ça ısnca ır. 

Fakat, ortada tamamıyle sabit o- yalnız, yumuşak buğday satmamıya lerin ise 52,20 kuruştan verilmiştir. Şirketin 1 kfmunusani tarıhine ka-
lan bir hakikat varsa, Kızılyar ka- Yapak Sat.şiarı l d r d başlamıştır. Her iki vagon yumuşak dar Mersinde ve Gu cman a e ın e 
lesi kumandanı, bu İran Şahzade- ·ı- Son günlerde yapak piyasaları- mevcut krom stoku 106 bin liraya 

Kumandanın nldığı talimatın ne

den ibaret olduğunu bilmiyoruz. 

si ile maiyetindekileri bir kayığa 
bindirmiş .. Diğer kayıkta bulunan 
bir asker müfrezesinin nezareti nl 
tında, Terek nehrinin garp sahille· 
rinc doğru sevkeylemişti. 

Yolda, bu muhafız askerler, 1-
ran Prensinin üzerine hucum et
mişler, hem kendisini ve hem de 
maiyetindekileri öldürmüşlerdi.. 
Yanlarında bulunan birçok kıy
metli eşya ve mücevheratı gas

pey }emişlerdi. 
(Devamı var) 

için bir vagon da sert alınmasını şart koymuştur. Banka dün on vagonda mızda alım ve satım işleri inkişafa yakın bir kıymet arzetmekteydi. 
150 bin kilo yumuşak 5,28 kuruştan başlamıştır. Bu sene yurdumuzdan Şirketin geçen seneki bilançosun
ve 50 bin kilo sert 5 ,20 den satmış- sık sık ynpak ve tiftik almış olan. 1- da 19607 liralık bir sabit kıymetler 
tır. Tüccar namına dört vagon buğ- talya ticarethaneleri yeni permilerlc rakamı görülüyordu. Bu yıl bu rn
doy ile bir vagon arpa gelmiş ve ti.ic- mal almak için müracaatlarda bulun kam 52!1.564 liraya yük~elınistir~ 
car buğdaylarından 5,05 - 5,17,5 ku- maktadırlar. Evvelki gün yine Italya Çünkü, geçen sene içinde birçok ın
ruştan 60 bin kilo sert buğday, 15 hesabına Karahisarın ince malların- şaat ikmal edilmiştir. Şirket havai 
bin kilo 4,03 kuruştan arpa, 30 bin dan yirmi bin kilo yapak mübayaa hatta 317.780, iltisak hattına 22.110, 

edilmiştir. Bu son parti kilosu altmış binalara 94.667, su ve elektrik tesıs-
kilo 4,35 kuruştan çuvallı sarı Ada- bir kuruştan satılmıştır. }erine 27.349. yollara 11.445, muhte-
pazar mısın, 4 bin kilo Bandırmanın keten tohumlarından 

14
,
20 

kuruştan. * Yugoslavya hükumeti, 15-10- lif makine ve eşyaya 32.604 lira sar-
iç fındık 33,20, ince nfyon 

520 
ve ka- 937 tarihindenberi yasak edilmiş o- fetmiştir. Cevherin dceeri, bu para-

lan tavşan derilerinin ithalini yı birkaç yıl içinde ôdiyccek kıy-
ba afyon 446,10 kuruştan satılmıştır. transit surctile geçirilmesine dair o- mcttedir. 

lan kararını değiştirmiş ve ithal ile Şirket geçen sene satış ve mun-

YU URTA 

transiti serbest bırakmıştır. melelerinden dolayı 453.081 lira bir * Belçikadan fazla miktarda şe· kar temin etmiştir. Bütün sabit kıy
kerlenmiş kiraz ithal eden Berut tüc metler amortismanı, ilk tesis masraf 
carları, bundan böyle Türkiye ile iş ıarı itfası, vergi ve sair tediyeler, 
yapmak istediklerini Ticaret Odamı- ~i 15 ihtiyat akçesi çıktıktan sonra 
za bildirerek nümune ve fiyat iste- 249.772 lira safj kar kalmaktadır. 50 
mişlcrdir. liralık hisseye mukabil 64,5 lira kar 

tevziine karar verilmiştir. 

B o R SA ZİRAAT: ol~u esarete tercih eden temiz }eniyor; Dağıstnnın ve Çcçenista-
secıyel" · 1 ınsanlann mezbuhane ha- nın ati ve istikbali namına hiç bir reketlerini durd l d . 1 . d d Tereyaxın yOz gramında, 84 1<adar uramamış ar ı. fayda tcmın ey emıyor u. l ıkbahar gelince, 8tekl mevıtmler e· 

11 

"Nog~ylar; son şı"ddet ve tehev- t 1 b" kinden daha çokça sOt içmek Adettir. yaO. bir gramdan az albOmln, yarım vurlerıyl k şte (Nogaylar} .. esas ı ır ittiha gram ıeker olacak madde, fakat ya(jın 
31-3-1938 Şehrimizde Bir 

Ziraat Kolleji 
Kuruluyor 

e, endilerine en yakında d k tl" b" (b ) }"k } Bu da insanların, gıdalarımız datıa kim• 

b 1 

n a, ve uvve ı ır aş a ma ı o k .,0kıuxundan dolayı 75,3 kalori. 
U unan ~us l l ya bakımından anallz edilmeden pe " " a aylan üzerine atı· madıklan için feci bir akıbete kur- Peynirlerin vereceöl kalori ıüpheslz 

PARALAR 

mışl rdı F k çok zaman önce, bayaOı g5rgü ile kendi 
a • a at General Sovorof'un 1 · · ı d" E v D ~ hem cinsine, hem de yapıldlOı memle· ban o up gıtmış er ı. ger agıs- kendilerine buldukları pek isabetli bir 

büyük bir rneharetle yerleştirdiği tan ve Çeçenistan da müşterek mu ıeydlr. ÇOnkU bahar gelince. insanların kete göre çok deölılr. ortalama hesap· 
alayla_nn .. ~usulanna düşerek, müt- · d daha çok hareket etmeler! lüzumuna ta la taze peynirlerin yUz gramında 

2

00, 

h

i b olüm kadderatını metin bir ıra e ve ida ya(ilı kıtlık peynirlerde de üç yOz elli· 
• ş ır Çemberi ile ihata o- reye bağlıyamazsa şu"" phesiz ayni biatin bir emri gibi, adalelerimlz ara• d d" t O kadar kalori hesap edllo· 
lunmuşlardı. sında, yanarak hareket hlsıl edecek, ıo en ur Y ze 

akıbeti görecekti. kerln miktarı fazlalaıır. Onların fazla blllr. 
General Sovororun son sistem Ç eu mevsimde herke• yumurtaya da Nitekim Dağlılar ve eçenler hareketıerıno dayanabilmek için de ke· 

silahlarla mücehhez olan kuvvet- bö l d - .. .. d 1 k t h mlklerlmlz kanımızın içindeki kireci daha fazlaca ra(jbet gösterir. Bunun bir 

1 ku 

y ece uşunup urur ar en, a - 1 sebebi tazesinin daha kolayca buluna· 

len
. Nogay arı -t 1 üf" k kendilerine çekerek daha sağlam o ur· r- nuş ar; t e · ed"l b"" ··k f rt ilk bllmeslndendlr. Ondan batkaca da yu· mın ı en uyu l ınanın lar. Fakat kanda kireç azalır, halbuki ki ateşleri ve süngü hücumlarile im- . S reç bize daha birçok ıııerlmlz için 10· murta sütte eksik olan çell(il tamamlar. 

alametleri başgöstenniştı. iyasj ı ı haya başlamışlardı. zoml• old•D•••"" komlkl•" aldoo kı· SUUo y•m•ri•"'" bl• "''' •'!' ımo• 
ve askeri mehareti sayesinde, ko- recin yerini doldurmak llzımdır. Süt· al -yine ııekerl katılmak ıartlyle- mO· 

Nogaylar; ellerindeki iptidai si- ca Kırım Hanlığını bir hamlede te kireç nlsbetl hatırı sayılacak derece· kemmel bir gıda olur. 
}ahlara ragm· en son kuvvetlerini kl" k de olduXundan ilkbaharda süt, bundan Yumurtanın• beyazında albümin faz· 

Çarlığın bir vilayeti şc ıne albe 11 

Sar

fetmiye, esir olmatnak için öl- dolayı, çok ltlmlze yarar. laca, fakat ya(j pek azdır. Sarısında hem 
diveren (General, Kont Potcmkin), albOmln, beyazındaklnden çok, hem do 

· 1 d" Zaten, meme emerken tek gıdamız o• 

Alıs 

Franıt 74,-

Dolar 124,-

Liret 95.-

Belçika Fr. 80,-

Drahmi 18.-

İsvitrc Fr. 570,-

Leva 20.-
Florin 65.-

Kron Çele 78.-

Mark 22,-

Zloti 20,-

pcngo 21.-

' 
Ley 12,-

Dinar 48,-

Kron Isvec: so.-

Sterlin 625,-miye karar vermış er ı. Bütün §imdi de (Kafkas) ve (Koban) or- lan süt, lnaıın bUyUdOkten sonra da ona ya§ nlsbetl yOksektlr. ikisi bir araya 
mallarını, çocuklarını, kadınlarını duları başkumandanlığına tayin e- -içerisine şeker karıttırılmıık şartlle- gelince 60 gram a(jırlı(jında bir yumur· 

k 
1 b" b dilerek en vasi sa1ahiyetle ve (Va- iyi bir gıda olur. Nitekim hastalar uzun tada {tabii kabu!lundan başka) yUzdo 

)rlıyarnk ar a arını ır atak- 12 ile 14 arasında albllmln vo yağ bu· 
ÇEKLER 

to 
,~ D h ud b" lii Umumi) ünvanıyle Kafkasyaya zaman yalnız sOtle besleneblllrler. fl - ,.:zmışlar.. a a an ane ır ıundu(ju ve bu yumurtanın yuvarlak 

" gel i!:: (Ek tc ·no Grat\ şchrın" ı" SOtlerln albOmln, yaı: ve 9eker bakı· lJ,.. 1mı lard V m ,-·· a rı J 11 hesapla seksen kalori verece(jl hesap e· 

mu 
.. dafaa vaziyeti a Ş ı. e · mından terkipleri çok deOlıtl(jlnl daha Pnrıs merkez ittihaz etmişti. dlllr. Yumurtanın bir lylll(il yenlldlöl 

lı kad
ar kılır yakınlarda yazmıştım. Hele içine katı· N y k burada, bitap ka ncıya , va1<1t yDzde 97 nl•betlnde kana karışa. ew- or 

H d d K d 
· lan suyun miktarına glSre terkibin bOı· Miltıno 

Sallamı!::}ardı. azar enizin en, ara enıze cak aurette ı1e yaramasıdır. Kolay haz· ,. h lk bOtDn değlıeceğl 10pheslzdlr. Brüksel 

Bu kahramanlık sahnesi çok u- kadar bütün Kafkas a ·ı- medllmesl de baıkaca bir iyiliktir. 
. k' b" nın gözleri, derhal General Potem SOt içindeki çell(iln pek az olmasın· Etle mukayese edilince 60 gram a(jır· Atinn 

zun sürmemişti. Artık bıt 111 . U' dan ve vitamin ekslkll(ilnden dolayı, ııaında bir yumurta so gram etin yeri· Cenevr«> 

l ih 
kin'in üzerine çevrilmisti. Azak s ty 

Ac;1l111 

25,725 
0.7895 

15.025 
4.6787 

87,0222 
3.4482 

63 6042 
1.4281 

22.65 

Satış 

80,-
127,-
104,-
84,-
22.-

580,-
23,-
70,-
82.-
25,-

22,-

25,-

14,-

52,-
32,-

630,-

Kapanış 

25,725 
0.78!!5 

15.025 
4.6787 

87.0222 
3.4482 

63.6942 
.4281 

22.65 

Ziraat Vekaletince satın alınacak 
olan Bakırkoydeki Aymama ve ~lem 
Burgaz çiftliklerinin kıymetlerı tak
dir edilmiştir. Her iki çütliğin resmi 
muamelesi bu hafta içinde bitirile-

cektir. 
Haber aldığımıza göre çiftlik]/ 

teslim alındıktan sonra, burada b' 
mıntaka ziraat kolleji tesis olunacaıt~ .ı.... 
tır. Halkalıda bulunan Ziraat mekte.. '9t
bi de Ziraat çiftliği olarak kullanı
lacaktır. Mıntaka zirrat kolleji yur
dumuzda ilk defa kurulacak bir mcs 
lele kollcji olacak ve yüksek ve orta 
ziraat mektepleri arasında bir dere
cede bulunacaktır. Ziraat kalkınma-
sı projesinde, bu sistem mekteplere 
kıymet verilmesi çok esaslı ve verim-
li bir iş olacaktır. Programa göre. 
İstanbul ve Trakya mıntakalan çift. 
çi çocukları da ziraatçi olarakyetişc•P 

ceklerdir. 
hale gelen zavallı Nogay ar, ll .a- • her bakımdan mOkemmel bir gıda ol· nl tutar. Demek ki 20 yumurta bir kllo o a 

d 
denizi ve Koban nehri sahillerini ı:ı k ı ı d k Amstcrdnm 

Y

et son kararlarını vermişle~ ı. makla beraber verece11 a or e pe et muadildir. 

lık h 
kana boyıyan ve artık kıpkızıl Is- yDksek deljlldlr. 8 b k ıt d bl dO o Prog İşt" 

0 

zaman; 
0 

kahraman '3. - a ah ahva ısın a r z ne yu· " h 1 lam düşmanı olarak tanınan bu En çok lçtı(jlmlr. inek aOtO, tabtl de. urt.yı hem de hazır lop olarak göcU Madrld 
12

·
738

8 l2.7388 -'-""~ 23 
nesı"nde, tu·· yıer ürpertici bir !ı e 1 m ' • l3erlin 1 9697 1 9697 dessas ve korkunç General; acaba Olşmeler göz önUnde tutulmak ıart le, rUveronlerl görmUpUnDzdür. o hesaba . . başgöstermiştl: Birdenbire, herta- şimdi, Kafkas sahnesinde ne ına- yU• ,.numoı.• mlklblyl• aoook altm•ı ••" •• kad•" '"' yD• '"m " ""· va,.,,.va 4.1990 4.1990 ; İnsanların 
rafta kml alevler .. Simsiyah dı- kodu k•lo•• •••''· Koçl '"" oodoo ••· Holb•kl "b•h k•hv•""'"" Y"'m ••· B•d•p""" 3.9810 3.98ıo ' 

f 
rifet gösterecekti. otu h 1 d B!lkres 106.21 1oıı.2 1 ,. 

manlar •. Yürekler parçalayıet e;- "" d•h• ,,.,., ••Y"" • •••" '" ka 10• " ylyoo yok'"'· 
8

" •• y•m"'· • nnnclcrôn en hiiyUk 
. t• Bu bekleme, uzun sürmedi. Ha- ziyade kalori verir. içine teker katılın· tanın etten daha kolay yenlleceğlnl, da· Bclgrad 

34
.6337 34.6337 ~ 

Yatlar Yu-kselmıŞ ı. ğ 
1 

d bit o Yokohnma 2 7355 2 7355 ~ ki fk tt" Btı ze\•kı" "o 
k zin ve feci bir vaka, bu generalin ca '""" "'"' ı ••'" '" • ta • • "' k•l•Y hHmodllooo61•1 •'""''· V•I· · · "' ara şe • •r. · ' · Şimdi, bataklıkla düşman Ur· h" t• . .. t d" tOn besleme kudretini artırır. nız bu kııldeyl çiy yumurtaya, taze bllo Stokholm 

3
·
0893 3

·
0893 

cuk Esirgeme Kurumuna '-'nr- ~ 
d 

k kalmış o- ma ıye ını gos er ı. Londra 628,- 628,- " şunlan arasın a sı •ş>P V•I"'"•· ontOoo o•N dolltlkllkl.,. ,,,., taıblk otm•k ••6•• oıomoL ÇUo· ~ p 
_ _ _.__ __ ___;:._ ___ ._.~.tora~ ebediYe U· O sırada İran Şahı Ağa Mahınu """'"'m•m•k 0,.,~ yU• 0.,md• 4,71 kD 016 atbDmlo mldo ,.,...,.,., Mool«>va 23.l!42S 23,8425 ~ d•m etmekle todarsıntz. · ~ ··~~~~~~~~~~~.;::::_::_:.:.::::..::.;____.:.:.~=:.~~~~~==========~~~~~~~~~~~#~~ 



lş Bankası Umumi 
Heyeti Toplandı 

Bankanın Bir Yıllık Faaliyeti 
Tasvip Edildi, Hisse Senedi Başına 

Yine 9,2 Temettü Verilecek 

TA ft 

Ademi Müdahale Komitesinde YeAş~EN MABA'.r 

Ç k·ı k a·· ··ıı·· enı e ı ece onu u Dinlerin 
Adedi ihtilaf Doğurdu Taassubu 

(BCLJı l mcide J 

ri bunu kafi görmüyorlar: "Bizim 
itikadımız yegine doğru yoldur. Her
kes bizim gibi inanacak, dünya ala
kalarından el çekecek, ahretle uğra-

Ankara, 31 (Tan muhabirinden)- bir ve direktifleri dahilinde çalışan ak' d' ı şac .,, ıyor ar. 
Türkiye lş Bankası hissedar heyeti halkımızın kabiliyeti ve yurdumuzun Roma, yarattığı bütün yüksek um-
umumiyesi bugün banka idare mec- tabii servetlerini işletme imkanları- ranı, bütün fi.kir kıymetlerini, bütün 
lisi reisi Fuat Bulcanm başkanlığın- dır. varlığını tehdit eden bu mutaassıp-
da, bankanın umumi merkezi bina- Bu kıymetli ve bahası büyük mem larla çarpışıyor. Şiddetin her nevini 
smda toplanmıştır. Toplantıda Baş- baların verim kabiliyetidir ki bize, kullanıyor. Nihayet bir gün kara bu-
vekil Celal Bayar da hazır bulun- tabii esaslara dayanarak artan, ge- lut ortalığa hakim oluyor. Romanın 
muştur. Okunan 14 üncü mali yılı nişliyen bir iş hacmi, daima yükse- mücadeleye biraz geç başlamasının ce 
al 1 na al't ı'dare meclisi rapo- len bir ekonomik inkisa. f seyrini se-ç ~ma an zasını insanlık çekiyor. Roma impa-
nında 1937 yılı başlangıcında, evvel- vinçle görmek bahtiyarlığını vermek ratorlarının 311 ve 313 tarihlerinde-

ki yıldan hız almış olan kesif iş hac- tedir. . la'P"nyaJ.a •on harp vaziyetini g&terir harita ki tesamüh beyannamelerinden son-
mi ve büyük fiyat yükselmeleri kay- Bunları göz önünde bulundura- ra insanlık on üç asır müddet hıris-
dedildiği ve bu faaliyetin nisbet ve rak halkımızın yaşama seviyesini (Başı l incide) kadar kişi Fransa hududuna iltica et tiyanlık kilisesinin yarattığı karan-
(Slçülerinin silahlanmanın tevlit ede- Garp memleketleri standardına çı- sini kabul etmişler, fakat ·Rusya bu miş ve silahtan tecrit olunduktan lıklarda geriliyor. 
bileceği hadlerden çok daha fazla karma ana direktüini vermiş olan u- mikdan çok az görmüştür. Diğer dev sonra Luşen'e gönderilmişlerdir. Bugün insanlann mukadderatım 
olduğu ve spekülatü bir karakter al- lu Atatürk'ün bu emrini yerine ge- !etlerin bu miktarı kafi gördükleri Katalonyalılar mütlalaaya tehdit eden karanlıklar ve taassup-
mış bulunduğu işaret edilerek bunun tirebilmek bu gayeye yardım imka- haber veriliyor. Bu gönüllüler, an - çaif:rılıyor lar şekil bakımından belki 'de başka-
fazla devam etmediği ve bir zaman nı elinde bulunan her Türk için bir !aşmadan sekiz hafta sonra çekilmiş Barselon, 31 (A.A.) - Katalonya dır. Fakat ruh itibarile faraksndır. 
sonra kuvvetli fiyat sukutlannm baş borçtur.,, bulunacaktır. • Halk cephesi, Katalonyalılan toprak- Nümune diye kabul edilen dar, \nu-
gösterdiği kaydedilmektedir. Rapor- Raporda bu gaye etrafındaki ça- Kabul edilen karar suretı larını müdafaaya çağıran bir beyan taassıp tipe bir hamlede, şiddetle 
da bundan sonra, 1929 yılında Ame- lışmalarm ekonomik sahadaki ve- Londra, 31 (A.A.) - Ademiınü- name neşretmiştir. v~ istiyen, inhirafları boğan, e-
rikada başlıyan iktısadi buhrandan rimli faaliyetinin müsbet eserleri ve dahale komitesi, komitede temsil edi- Beyananmede hwrumet emrine ve zen gidişler karşısında bulunuyoruz. 
bahsedilerek, dünya üzerindeki derin neticelerinin geçen yıl da kendini gös len hükumetlere aşağıdaki hususla- rilmek üzere 100 bin gönüllünün der 
akisleri izah edilmekte, silahlan- termiş bulunduğu memnuniyetle rın bildirilmesine karar vermiştir: hal kayıtlan lüzumu bildirilmekte ve B irliğe şiddet yoluyla ~ 
ma yarışma işaret edilerek, devlet- işaret edilerek bankanın umumi mu- 1 - Kara kontrolü hakkındaki bundan başka 50 bin gönüllünün de istiyen bu alemin ortasında 
lerin silahlanma için hariçten ve da- amelatı ve iştiraki pulunduğu diğer Plimut teklifi, istihkam alayları teşkili için lazım biz acaba ne haldeyiz? 
hllden borç para aldıkları kaydedil- şirketlerin durumu etrafında da iza- 2 - Yabancı gönüllülerin geri a- olduğu kaydedilmektedir. Beyanna- Tarihi hadiseler hakkında az, çok 
mekte ve neticeleri tahlil olunmakt~ hat verilmektedir. lınma hususunda sınıflara taksimini me, Halk cephesini teşkil eden bütün görüş sahibi olan, cihan harbinden 
dır. Bankanın 1937 hesap yılı içinde- tatbik kabiliyeti, sendikal ve politik teşekküller tara- sonra karşılaşabileceğimiz Rkıbetle-

Bu arada, bu mevzuların dünya ki çalışma durumu ve hesaplarına a- 3 - Kontrol planının malt vazi- fından imza edilmiştir. re ait türlü türlü korkunç ihtimalle-
üzerindeki akisleri işaret edilerek, it idare meclisi raporu ile 1937 bi- yeti. R H •• k ri görebilen bir Türk vatandaşının 
bazı mühim para sukutıan olduğu ve lançosu kir ve zarar hesaplan oku- En «m harp vaziyeti Om en U Ôme- böyle bir sual karşısında ferah ve 
Fransız frangının düşmüş ve el'an narak tetkik ve tasdik edildikten son Londra, 31 (Hususi) - İspanyadan iftihar duymaması imkansızdır. 
muhtelif temevvüçler kaydettiği ila- ra, idare meclisi azaları ve murakıp- gelen en son haberlere göre asilerin tinin icraatı Türk milleti, milli birliğe, gönül 
ve edilmektedir. Çok istihlak eden lar, 1937 yılı iş ve hesaplanndan do- Lerida'ya karşı doğrudan doğruya (B 1 fncld ) hoşluğu ile ve samimi kanaatler sev-
geniş kütlelerin, istihlülerini azalt- layı ibra edildiler. giriştik! · ta akkuf d aşı e kil T 

. dedi enB' a~ ttev .. b devre - bine, kelimenin eski manasile siya- e varmıştır. azyike ihtiyaç kal-
tıklan, bunun dünya ekonomisine te- Umumi heyet 1937 yılı temettü sın r. ır rıvaye e gore, u urma t ak d ~1 faka madan akıl ve münakaşa yoluyla ba-
sir ettiği tebarüz ettirildikten sonra, 1arak 10 lir ·tibarl k b b' Sink hrn' se yapac e'"~' t ayni sapanı ki.ka · ·· ·· bıribı-'-- gı~ payı o a ı ıyme- nın se e -~· . a ne ~ ta~ ":,e hep birlikte çekerek milletimizin te- ti gorm.uş ve u-.uu::r mAçe 
raporda memleketimizin iç vaziyeti- ündeki beher hisse senedine yüzde erzak, mühımmat nakline ga'Yrimu- rakki efahı i . . b. 

1 
sıkı bir şekılde sanlmıştır. Milll bir 

ne geçilmektedir Geçen yılın, mem- 9,2 hesabiyle 92 kuruş ve beher mü- sait bir vaziyet almasıdır. Fakat ya- cakt veNr ed çml y~ 
1 
ır yo aç

1
a- siyaset ve umumt menfaat fikri et-

i k t . · d 1 1 . .. . ır. er en ge ınış o ursanız o u . . . 
e e ıınız e norma teme ve çerçeve- essis senedine de 9 lira verilmesini rm ne~ normal haline ?onmesı nuz, ayni niyetle hareket etme~ ol- rafında bırleşen, sınıf ihtırası, benlik 

ler hududu içerisinde geçtiği kaydo- tensip etti. Ve 13 numaralı kupon- beklenıyor. Buna rağmen asiler, da- duğunuza eminim. davası tanımıyan bir millet sıfatile 
lunarak şöyle denilmekte\fir: lar mukabilinde temettü paylarının ha başka kollardan ilerlemekte ve Btı 1'iaii. " ed• • ~ ~f!l.!!f_Eu~ karanlık dün-

"Filhakik meinleketımizdeld e- 15 Nisan tarihinden itibaren banka Lerida'yı ihataya çalışmaktadırlar. r 7et m uı yaya ~'il! ömek teşkil eder. 
'Yonomik vaziyetin sağlamlıkta ve i- gişelerinde dağıtılmasına karar ver- Asilerin sağ cenahı Akdenize doğru N~rlar. meclisi, gece kıralın ri - Laikliğin, on altıncı asırdanberi en 

leyiş a~ kuvvet kay- di. ilerlemek yolunda mühim bir terak yasetmde ılk toplantısını yapmışwe yüksek münevverlerin ruhunda yaşı-
nağı, başımızdaki eşsiz, yüksek şe - 1938 yılı murakıpliklerine Trab- ki gösteriyor ve bir habere göre, Tar ~u toplan~ 8?nunda aşağıdaki teb - yan şekli bu memlekette vücut bul
fin dirayet, irade ve dehasından il- zon mebusu Hasan Saka ile Kocaeli ragona vilayetine girmiş bulunuyor. liğ neşredilmiştir: muştur. Bilgi aydınlığının yolu açık 
ham alan hükumetimizin isabetli ted 

1 
mebusu Salihattin Yargı seçildiler. Bu kolun, hedefi, Akdenize varmak 1 - Nazırlar meclisi, hükfunetin ve serbesttir. 

============================== ve Katalonya ile cümhuriyetçi İspan- memlekete neşredeceği beyannameyi .. 

Avusturyada 
Yahudilere bütün 
Kapılar kapandı 

LordLoyd 
An karadan 
Geliyor 

ya arasındaki münasebetleri kesmeyi hazırlamıştır. l ~~hiç fil~ yok ki dü-
istihdaf etmektedir. Hueska'dan inen 2 - Nazırlar meclisi, bir kraliyet nun bırçok gerilikleri ve nok-
kol da Leridayı ihata için çalışıyor. konseyi .ihdas eden bir kararname ka sanlan. yaşıy~r. F~at b~ kim-

Hükılnıet kuvvetleri Teruel'in gar bul etmıştir. se benimsemıyor, kimse ortmek iste-
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Osküdarclaki Çi• 

Cami Şimdi Bi 
Harabedr 

(Bap 7 ncide) 

tqıyor. Minberin küWu tamamen 
çiniden yapılnuftll' · Camiin üç du
van kuşatan mor çini üzerindeki 
yazılar da hat tarihi bakımından 
pek mühimdir. Mihrabın sağmda-
ld yazılı çinilerden "Bismillihir
rahmanJrrehim.. l ihtiva eden çi
niler tamamen ve mihrabın sol 
bordurunden de iki kıymetli par-
ça aşırı1ını1tır. Sol duvar çinilerin
den de bel on tanesini de yerinde 
görmedim. Minberin sağındaki 
pencerede geçen sene rüzgarm 
attığı kubbenin büyük alemini 
paramparça olarak buldum. Ma
bet mezbeleye düşmüş bir pırlan-
ta bedbahtlığı içindedir. Kapısı, 
pencere demiri pek perişandır. 
içinde bekçisi de yok. Geceleri bir 
uğru elin çinilere uzanmasından 
korkuyorum. Müezzin Efganlı Ab
dülkerim camiin içini temiz tutu. 
yor. Dışını bir harabe sarmıştır. 

Yaradana sıjınarak kapıdan çı
kalım. Fakat çabuk yürüyelim. 
Belki tepemize saçaklardan bir 
parça düşer... Çünkü geçen gün 
düşen bir parça birisinin başını 
yaralamış. 

Şimdi camiin soluna geçiyoruz. 
Kıymetli uıertner siıtunıarın 

yerlere serilerek Parçalandığı
nı görüyoruz. Burası camün 
medresesidir. Yedi odaaı bir 
dershanesi vardır. Kubbelşıi çök
müş, önündeki revakın Dlermer 
sütunları yerlere yuvarlanarak pa
ramparça olmuş. Odaları abdest
hane yapılmış. Tarih camlin ·bir 
de Hünkir mahfili bulunduğunu 
kaydediyor. Şimdi bu mahfilden 
hiçbir eser kalJnamlŞtır. Orta yer
de oymacılık sanatinin şaheserle
ri satılacak mermer parmaklıklı 
air pdırvanı manzumenin eski ih
üpmma ve giizelliğine ağlar gibi 
çağlayıp gidiyor. Uatündeki kub
be de yürekler acısıdır. Avludaı 

dışarıya çıkıyoruz. Biraz solda Kö
sem Valdenin mektebi, biraz aşa
ğıda çeşmesi ve çifte hamamlan 
v~ liılt~çocuklar bu mekte
bin oamlarmı ve "81çı pencereleri· 
ni sw~ına hedef yapmış
lar, ı>IViek caın \l'e çerçeve kalma
Dllf. Son zanıanlarda çinilere de 
nişan almıya başlamışlar .. 

Müezzin Abdülkerim: 
- Ah bayım, bu çocuklardan 

ellman.... Her gün camlan taşlı

yorlar, çinileri kmyorlar. diyor. 
Polis ve öğretmenler bu yar~ 

mazların kulaklarını çekmelidir. \ 
Ben de bu pırlanta tarih yadigan. 
na, Evkaf, Belediyen Müze ida
relerinin nazarlarml çekiyorum. Viyana, 31 {Hususi) - Mareşal Gö

ring Viyanaya Tuna üzerinde bir li-
man yapılacağını ve bu suretle Vi -
yananın Şark Hamburgu olacağını 

IÖylemiştir. 

(Başı l incide) 
Ziyafetten sonra mümtaz misafir

lerimiz ile Başvekil B. Celal Bayar 
ve diğer hazır bulunan hükUnıet er
kanı arasında uzun süren bir görüş
me olmuştur. 

binde, Madritte, ve c~ubi İspanyada 3 - ~azırlar meclisi, umumi sar- miyor. Hepimiz görüyoruz~ vasıta
taarruza geçerek Lerida'ya karşı olan fiyat içm umumi bir kontrol heyeti ~z. mahduttur. Kemalist pren
yükü hafületmek istemiş, fakat asi- kuran diğer bir kararname daha ka- sıpler hayatın her sahasına bir ham
ler tarafından verilen malümata gö- bul etmiştir. l~~ sokulamıyor. Fakat noksanlari 
re bütün bu taarruzlar püskürtül _ 4 - Nazırlar meclisi, milll ekono- goruyoruz. Bunları serbestçe müna- o-- -
müştür. mi nezaretinin ve yüksek ekonomt kaşa etmek ve prenstp1er1n geri ka- Roma MUzakerelert 

Dolfüs ve Şüşnlg devrinde A vustur 
yadan kaçan ve Almanyaya sığınan 
30,000 Avusturyalı Lejyoner bugün 
memleketlerine döndüler. Cumartesi 
giınu Viyanaya resmen girecek olan 
bu Lejyonerler şerefine büyük mera 
sim yapılacaktır. Bu sabah sekiz yüz 
kamyon sekiz bin Lejyoneri Salzbur
ga getirmiştir. c;enubi Avusturya va 
lisinin intihan resmen tekzip olun -
maktadır. Her Hitler, nutuklarına de 
vam etmektedir. Dün Kolonyada söy 
lediği nutukta "Biz, diğer devletlerin 
başına harp gailesi çıkarmak istemi
yqruz. Yalnız vatandaşlarımızın Al -
man sulhüne kavuşmalannı istiyoruz. 
Cenabı hakkın bu işi başarmak için 
beni intihap etmiş olmasından dolayı 
bahtiyarım. Alman milletinin de in -
tnıap sandıklanna koşarak vazifesini 
ifa etmesini istemek hakkım kendim 
de görüyorum.,, demiştir. 

ir kanun, bundan böyle yahudi
camialarını ~e hukuku mü -

euesesi mahiyetliden mahrum kal-
maktadır. 

Barselonadan bildirildiğine göre a- konseyinin organize edilmesi hakkın- lan sahalara da yayılmasına zemin ha 
siler, Barbastrodan sonra, topçu' ve da bir k~~ projesi hazırlamaya ka zır~; rejimin çerç~es! içinde, iyi Bir safhaya Girdi 
tayyare kuvvetlerine güvenerek Mon rar vermiştır. Bu iki daire umumi elbırliğile yaptığımız bir iştir. (Ba.,ı l tnctdeJ 
zon ve Binsked'e kadar ilerlemişler, b~ iş plim hazırlamaya memur e- . ~ize sağ veya sol yabancı ideolo- yanların da keııdi kendine tekim.O 
Fraga mıntakasında cümhuriyetçile- dilecektir. Ji alemlerinden kaçak surette gele - lünü isteriz.,, deıJliştir. 

Ankaradan hareketinden evvel Ana- rin şiddetli mukavemetine rağmen 5 - Nazırlar meclisi, bütün poli- cek cereyan~, ~ bakımından • 
dolu ajansına a-x..daki beyanatta Alkarras'ı işgal etmişlerdir. Hüku - tik cemiyetlerin lağvı hakkında bir mutlaka gen ve irtıcalı cereyanlar- Amele lıotlll'aınin tairiıi 

:r-s~ dır Bunlar k lmak k d Siyasi mahefil, amele flrkasınııı 
bulunmuştur: metçiler, Ejiwe mıntakasında vazi _ kararname kabul etmiştir. . · a apı ; en i yüksek . ola . 

yetlerin ıslah ettiklerini haber veri- Bütün siyasi fırkaları ilga eden e-- ıdealleı:muze ~ka çevirmek ve kendi dünt hnakkeşredilnıild enid n ~ ~ctt sıya-
''Türkiyeyi ve Türk halkının yük- yorlar. mirnamede şu sözler söyleniyor: varlık ırademıze aykın olan emelle- se ın a 1 en m.-- a ya-

sek azasını otuz senedenberi bildiğim Üç motörlü beş tayyare ltastellan "Politik fikirlerin yayılması veya- re köle ve aıet olmaktır. Yaban- ~mı ~ep ~en ı:: takriri-
ve hayranlıklarla takdir ettiğim dö La Plane'yi bombar~an ederek hut tatbik edilmesi için teşkil edil- cı cereyanların zehirlediği her ntan- ~ l:irw tabıy:e tası ektediretmek-
halde yeni Ankarayı bundan evvel on beş evi tahrip etmiş ve bir çok ki- n:1iş olup halen mevcut bulunan bü- ~a~, ~yıf ve t:a~esiz ve nıhl'lız bir e ~,;~:le ~~ sözthıe ba-
yalnız bir defa görmüştüm. Buraya şinin ölümüne sebebiyet vermiştir tün cemiyet, grup veyahut partiler ıçtımaı hasta gozuyle bakmamak el- kıla k lan harbi 

'd 1 b lm k . .. . fil' dır B dan bö. . de de~ildir ca ve uıe ister yenı en ge e i e ve reisin ilhamı Dıjer uç tayyare, Salu ve Tarra- m ga • un yle hiçbir ye - _ 6 _ • telAkk.l edilecek B. Çemberla 
altında hwrumet merkezinde olduğu gam bombardıman etmiştir. ni politik teşekkül teşkil olunmıya- DW:u tanıyan ve yarının parlaklı- sulhu temsil ed addoluııacak 1 ~ 
kadar bütün memleket dahilinde ba- Hükiimetrilere göre caktır. Cemiyetler, bundan böyle an- ğını gQ~ ve duy.an her Türk vatan- R, bu fırka, in batta 1931 in~i:-
şarılmış olan büyük terakki eserle- Barselonanın verdiği malümata gö cak, bu maksatla hazırlanacak husu- .da~a duşen vazife, Kemalist ideal- batında olcju gibi bu yüzden - -
rini görmek benim için zevklerin en re, cephede asilerin ileri hareketi bi- si bir kanunun bildireceği prtlar al- l~ ruhlara hAk olmasşna ve yeni ye essir olacak hezimete uğrıy~~ 

raz gevşemiş ve cümhuriyetçiler kı- tınd~ ve §ekillerde vüvude getirile - m şevk, hareket, ferahlık kaynaklan tlr. 
büyüğü olmuştur. Bütün vatandaşla- taatının biraz kalkminış olduklannı cektır.,, yaratmasına çalışmaktır. Bu yolda HQktım 
rımm bu terak]Q ve inkişaflan dos: bildirmektedir. Kraliyet konseyi, kral tarafınd~ emeklerin neticesi yalnız memlekete kası muhafazakarların 
tane ve hararetli bir alaka ile takip Sendikalar ve amele fırkalan mü- lüzum görüldükçe, ist!şarl rey alın- faydalı olmaktan ibaret değildir. Bu- mevldin! den başka bir neti,.. . 
ettiklerini biliyorum. Ben ise kend.1- ahi 1 mak: ·· da 1 k ranlıkla mt. ıw -,,..,-c teri, hükfunet makamatı ile me- uzere veto unacaktır. Bunlar gün a ra ve darlıklara doğ- tevlit ece'" .. mütaleasmdadırf 
mi bu terakkilerin müşahitleri ara- sai birliğinde bulunmak ve ınukave- devlet nazın rütbesini haizdirler ve ru giden bütün bir Alemin ortasında - o / 
sına ilave edildiğimden dolayı meti tensik etmek üzere cepheye ha- kral müşaviri ünvanını taşıyacaklar- bizim için, insanlığa hizmet etmenin Uyraklı ~ 
bahtiyarım.,, reket etmişlerdir. dır. Kendilerine tahsisat ta verilec~k güzel yolu, milli birliğimizi en yük- '~ U 

Cephede cümhuriyetçilerin tayya- tir. sek gaye bilmek ve demokrasinip laa•emev.6 laflcıdı 
lir Tayyare Parçalandı releri, asilerin tayyarelerinin faali _ Kraliyet konseyi azalan §UDlardır: üstün ve temiz şekilerini ifade eden ~ r-

Lordan beyanatı 
Ankara, 31 (A.A.) - Lort Loyd 

Londra, 31 {A.A.) _ Lincoln tay_ yetini durdurmuştur. Ayni zamanda Patrik Miron Kristea, Mareşal A- ideallerimizin tahakkukuna el birli- Izınir, 31 A.A-> - ~ lima-
SalAhiyettar Alman mahafili, eski yare meydanı üzerinde iki bombar _ "tahkim" livalan teşekkül etmekte- ve~o, Mareşal. ~ General ğile çalışmaktır. ~~ işletilme.t Üa0n ~llizbankça 

.;&: a Başvekili Ş . . nere - dir. Vaıt(>ıano, B. Vakfa Voyvod, B. Mi- Ahmet Emin YALMAN n adan sat~ ın rda Yraklı va-
de gi usule göre =eme e- dıman ~yyaresi uçarken çarpışmış ve Burada gönüllü kaydı için sarfe- ronesko, B. İorga, Doktor Angelesko, PU?ıl bu ~şam vapll Yerilen bir 

:.1IUeee hakkında bir gfuıa karar itti- yere duşerek parçalanmıştır. Tayya- dilen faaliyet azami derecesini bul - B. Tataresko, B. Agetoiano, General çay zlyafetmden sonfS ~Yaka se-
~.;.,..,,_ edilmemiı olduğunu beyan et _ relerde bulunan iki pilot ile iki rasıt muştur. Hatipler, sokaklarda halka Balif. ~23 Nisan ~ feı.-lerine başl~ ilba PUrun ad 

enkaz altında kalarak ölmii§letdlr. hitabeler irat etmekte ve ahaliyi mü o -: kcmna mer~ u Y F'azıı Gü-

Pol lonkur, Parlı 
Elshnizle Göriiıtü 

Paris, 31 (Afa) - B. ~l Bonkur, 
eabah Türkiye bilyük elçisi B. Su
Davaz'ı kabul etmiştir. 

* Londra 31 {A.A.) _ Bükingam- cadeleye davet etmektedirler. Yunan Mllll Bayramı - Z3 N'ısan Çocuk bayramı ve o ıeı;, şarbay Dr. ~ ae= "e nıüstah 
' B" t- fırkalar ~ın mevki komıı~ 0 eraı Ras · 

Şayr'da Stratfordaki bir yetimhane - u un ve te§killtlar, dal- Minaıebetlle Telgraflar hafta da Çocuk Baftuıdır. Bu ,ankacılar ~ntelerı ım, 
de bulunan iki yü.ı çocuk, gece yan- ~=:e ~~tima halinde bulunan Yunan milli bayramı münasebetile bayramda çocuklan •evindire- ıeteciler h·a:;p muşı_.~~ 4~= 
gına yakalanmışlardır. Çocuklar kur- hed fstikr ~~re! etmekte ve cep B. Celal Bayar ve Hariciye Vekili Dr. eek olan Çocuk F.slrgeme KD1'11- kiyenin en mod iskelesj olan 
tanımıştır. Fakat bina tamamı le ha- e ar vucu e getirmek için Rüştü Arasla Yunan Başvekili Me - altmış bin lira yaptll'ıleıı Ko 

Y tedbirler almaktadırlar. taksas arasında telgraflar teati edil - va pnn işi · 
rap olmllltur. Bugün milis olduklan anlamlan bin mistir. ...._.. ıa::elesl etrıiye a 
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BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

halleddilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 MlEIRIAi1'111.ıDI E ıPIO 
2 flNIElı< •KJAILIAIY 
3 N. c•IKIAIRIAISfu 
4 AILIEIMl•lziB•IOIN 
5 RIAIPIOIRl•IMll ı• 
6 Elzl•LTETBITTP ı•s 
7 -.ITIOIN1olz BITIA 
8 A[RlAlzl•~IAIKTü]j> 
9 R1AIYl.BUIHIAIR!A 
ıo~IFIAICIAIN)•IÇ!AIN 

BVGUNKU BUUIACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 n ı ı ., ı 
2 l_J_ı'i-1 -i=l•:T::ı,.~l~~-ı 
3 1 1 ,. 
4 

5 
1 1 •:.:-ı -+1_-:_1--1 
1 1 •• 

6 1 • 1 1 1 1 
1

• rı 1 1 I ı l•I 
8 1 IC••ı 1 1 1 1 
~ 1 1 1 ,., •• 1 1 

10 1 1 1 1 ,., 1 1 1 

* SOLDAN SAliA: 

1 - fstanbulda bir semt - Bir peygam-
ber adı 

2 - Göz rengi - Uzun hlkfıye. 
3 - Znman ölçüsü - Böcek 
4 - Bedava yemek verilen yer. 
5 - Doğru olmıyan 
6 - ıGcnlşlik - Bile bile 
7 - Bir kıt.o 
8 - Zari! 
9 - Bir sıraya dl:r.llmlş - fsaret 

10 - Apaçık - Bir yemiş 

* YUKARDAN AŞAGI: 
l - Armağan - Tnvır 
2 - Bir nevi balık kayığı - VilAyet 
3 - Çene kılı - İçki yemeği 
4 - Yüksek emir - Dağ kovuğu 

5 - Sahil - Nispet edatı 
6 - Gellr - Bnlknnlarda bir Sırp ııehri 
7 - Gevşek olmıyan 

8 - Namaz kıldıran - Erkek adı 
9 - Bir nevi hnsta - Sorgu edatı 

10 - Abide - Bir {ıza 

lstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları 

TAN 

1 - 379965 lira 85 kuruş keşifli İstanbulda Cerrahpaşa hastanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşası vahidi fiyat üzerinden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır: 
A. Eksiltme şartnamesi. 

B. Mukavele projesi. 

C. Bayındırlık genel şartnamcsL 

D. Özel şartname. 
E. Keşif cetveli, tahlili fiyat cetveli, mesaha cetveli 
F. Proje. 
istiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yilz binde beşi nıs

betinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bürosundan alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 11/4/938 Pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektörlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18950 lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

1 - 1937 senesine ait 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış 
inşaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat Mühendis ve1a Mi
mar değilse inşaat müddetince fenni mesuliyeti kabul ettiğine dair bir mü
hendis veya mimarın noterdçn tasdikli senedini veyahut ta bir mühendis 
veya mimarla müştereken taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olma
sı şarttır. Postada gecikmeler kabul edilemez. "1643,, 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
~apalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 25653 lira 57 kuruş bedeli ke

şifli Akça koyunlu gümrük karakolu inşaatının 23/ 3/ 938 tarihine müsa
dif Çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere ilan edilmiş ise de talip zu
hur etmediğinden 2490 sayılı kanunun kırkıncı maddesi mucibince ve 

evvelki şartlar dahilinde bir ay müddetle ve pazarlık suretiyle eksilt
meye konmuştur. 

İhalesi 8/ 4/ 938 tarihine müsadü Cuma günü saat 15 de Gaziantep 

Nafıa l\füdürliiğiinde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. Da

ha fazla izahat almak istiyenlerin mezkur Müdürlüğe müracaatları ilan 
olunur. "1673,, 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
İskan Umum Müdürlüğü için Vilayetler İskan işlerinde istihdam edil

mek üzere 150 lira ücretli Fen Memurlukli!.rına ihtiyaç vardır. Talip 
olanların bilumum vesaik ve şimdiye kadar bulundukları vazüe ve işle
re ait evrak ve üç adet Fotoğrafla bizzat veyahut bu vesaik ve evrakı 
göndermek suretiyle Sıhhat Vekaletine müracaatları iliin olunur. (857) 

(1748) 

ÖevlefOeniiryolları.ve Limanları iştetme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli ile cinsi ve miktarı aşağıda yazılı bir grup malze

me 11-4-938 Pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar 
binası içindeki Satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizaların
da miktarı yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta

dır. 

ihtira llCinı 

biri 

~ -

· Beyoğlu Vakıflesr· _.Direktörlüğü ilanları -... 

Kirahk Emlak 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinin Tarlabaşı caddesinde 46/44 No. lu 

ev .... 
Yukarıda yazılı vakıf mal teslim gününden 31-5-939 günü sonuna 

kadar açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi: 5-4-938 Salı günü 14,30 
da Beyoğlu Vakıflar müdürlüğündeyapılacaktır. 

Taliplerin müracaatları. (1679) 

Bu bir fenni hakikattir ki: 

KREM PERTEV 

1 - 13,920 metre mikabı muhtelif eb'atta çam dilme, 800 demet dört 
metre boyunda bağdadilik çam çıta, muhammen bedeli 2226 lira 40 ku
ruş ve muvakkat teminatı 166 lira 98 kuruştur. (1765) 

• lstanbul Defterdarhğından : 

"Siper veya piyade refakat to
pu denilen hafif toplarda isla
hat,, hakkında ?/5/1936 gün
lü ve 2102 sayılı, .'Devvar mer
miler için mihaniki teehhürlü 
tıpa,, hakkında 23/5/1932 gün
lü ve 1364 sayılı, "Uzun menzil 
için kanatlı mermi,, hakkında 

8/5/1936 günlü ve 2103 sayılı, 
"Mermilerde islahat,, hakkında 
9/5/Jg36 günlü ve 2105 sayılı, 
"Siper havanı fişekleri ve buna 

mümasil mermilerde isliıhat, 

hakkında 11/5/1936 günlü ve 
2106 sayılı ve "Topçu malzeme
sinde tekemmülat,, hakkında 

27 /8/1930 günlü ve 946 sayılı 
ihtira beratları bu defa mevkii 
fiile konmak üzere ahere dev
rüferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galata'da, Jkti
sat Hanında, Robert Ferri'ye 

lstanbul Komutanlliı 
ilanları , " Deniz Yolları İ 1 

1 Ş LE TM ES 1 !-I-h-al_e_gu-··-nu-· -ta-li-bi-ç11111ıkına~·dı•juı-~ Cildi temizler, pürüzsüz ve 
gergin tutar. 

Buruşuklukları giderir, tabil 
güzelliği muhafaza eder. 

İsmi Sana ti Adresi 

Hurşit Zade 
Ziya 

Güzel iş maran- Meşrutiyet Büyük 
goz ve mozayık dere 336 numara-
fabrikası da. 

Takvim yılı 
beyannamesi 

933 

'Yukarıda isim, sanat ve adresi yazılı mükellefin hizasında gösterilen 
jii~İİİİİİ-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 933 takvim yılı muamelatına müteallik kazanç beyannamesi müstenida-

Le =:I tının tetkiki zımnında mezkur yıla ait defter ve vesaikin hesap mütehas-
vazun Amirliği İlanlan sıslan Bürosunca tetkik edilmek üzere on beş gün zarfında Feriköy Ma-

müracaatları ilan olunur. liye Şubesine müracaat eylemesi lüzumu Hukuk usulü muhakemeleri 
~~nbuı Levazım amirliğine bağ- kanununun 141, 144 üncü maddelerine tevfikan ilanen tebliğ olunur. 

1ı mues:ıesat için beş bin liralık yu- 0772) Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Hfı- I 
laf 2 Nısan 938 Cumartesi günü sa- kimliğinden: 
at 

11 
de Tophanede Levazım amirli- Konya VilCiyeti Da·ım·ı Encu""men·ınden •• Suadiyede Sadi Bey yalısı namile 

ği Satınalma komisyonunda pazar-
ı l k maruf 338 No. lı köşk ve tcferruatın-

lık a a ınaca tır. lhale günü teslim 1 _Konya vilayeti Veteriner Direktörlüğü için (800) lira muhammen 
Şartile. al.ınaca]t olan ı"şbu yulaf ı"çı·n ed da oturmakta iken halen nerede ol-bedeli ihsa ve alat ve evatı vesaire ile lüzumu olan edviye açık eksilt-
isteklılerın belli saatte komisyona me ile satın alınacaktır. duğu bilinmiyen Esma ve Nefise ve 
gelmeleri. "472,. "1760,, '"dd t" 15 ·· l Musa'ya: . 2 - Eksiltme mu e ı gun o up 15 Nisan 1938 gününde nihayet bul-

ir maktadır. Mahkemenin 938/114 No. sına ka-

ke;~:~i~!:n ta~~i~:tN~:a~~~~: 3 - Eksiltme ayni günde Konya vilayeti daimi encümeninde saat 15 yıtli Bostancıda Bağdat caddesinde 

Pazartesi günü saat ı-• de Topanede de yapılacaktır. ( 338 No. 1ı köşkte oturan Eftaliya ve 
~ 4 - Muvakkat teminat 60) liradır. 

L. V. Amirliği Sahnalına Ko. da ka- Abdullah ve Ayşe vekili Ali Ozaral 5 - Alınacak malzeme ve edviye ihale tarihinden itibaren azami 15 
palı zarfla eksiltınesi yapılacaktır. gün zarfında Konyada teslim edilmiş olacaktır. vekili avukat Mahmut Kimil tarafın-
Keşif bedeli 12065 lira 67 kuruştur. 6 - İstekli olanların buna müteallik şartnameyi görmek üzere daimi dan aleyhinizde açılan Suadiyede Sa-

· .. J!k teminatı 9o4 Ura 93 kuruştur. encümeni ile Veternier Dr. müracaatlan. (1747) di Bey namile maruf 338 No. lı köşk 
Ş" "r.ame ve keşfi 61 kuruş muka- ve teferruatının izaleyi şuyu dava-

b~l~ de Ist. ,Komuta-ılığı inşşat şu-
ı ın kl"l . ' sından dolayı namınıza gönderilen 

besinden alınır. iste !l e:rın şartna- Den·ız Levazım Satınalma Komisyonu llcinları 1 davetname üzerine gösterilen mahal-
. d istenilen vesikalariyle be-

mesın e 1 · ih l ·-.•••••••••••••••••••••••••- li terk ile hulunamadığınız bildiril-raber teklif mektup arını a e saa- • r 
. b" saat evvel K':> .na verme- Marmara Oaaü Bahri K.. Satın Alma Komisyonundan: tniş ve bittalep dava arzuhalile da-
~:r~en ır (473) (1761) 1-Komutanlık ihtiyacı için en az 35 beygir Kuvvetinde ve yedek ak- vetnamenin bir ay müddetle ilanen 

• • 
Akademisinin tımıratı 18 

Harp · ·· .. t 14 . 1938 Pazartesı gurıı saa 
Nısan nede L. v. Amirli!i Satınal
de Topa d çık eksiltmesi )3pılac.!lk
ma Ko. "f ~-~eli 9000 lira ilk ternina
tır. Keşı oçv •· r· 45 . dıt Şartname ve ~eş ı 
tı 675 lırak b.ilinde Ist. Kom1tanlığı 

samı çok olan 2 Tonluk 1 Adet Kamyon açık eksiltme usulile satın alına- tebligat icrasına karar verilmiş ol
caktır. duğundan tayin kılınan 4/5/938 Çar 

2 - Eksiltme 18 Nisan 1938 pazartesi günü saat 14 de İzmitte tersane şamba günü saat 10 da Kadıköy sulh 
kapısındaki komisyon binasıpda yapılacaktır. birinci hukuk mahkemesinde bizzat 

3 - Alınacak kamyonun fenni şartnamesi İstanbulda Kasımpaşa Dz. le
vazım satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan bedelsiz olarak veya tarafınızdan musaddak veka
alınabilir. letname ile bir vekil göndermek su-

4 _ MezkUr komyonun tahmin bedeli 2500 lira olup ilk teminatı 187 retile hazır bulunmadığınız takdirde 
lira 50 kuruştur. hasım vekilinin talebile hakınızda 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı Istanbul Komutanlığına bağlı kı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar hayvanatı için 600 ton yuJ.afın ka 

zade Han. Tel. 22740 ••I lı zari ile ihalesi ıı Nisan 1938 
zartesi günü saat 16 da yapıla 
tır. Muhammen tutan 34,500 

Karadeniz Hattı 

Postaları 

1 Nisandan Ağustos sonuna 

kadar Karadeniz hattında yaz ta

rücsi tatbikine başlanacaktır. 

Buna nazaran postalar Istanbul

dan Pazar, Salı ve Perşembe 

günleri saat 12 de kalkacaklar 

gidiş dönüşte kış tarüesindeki 
ayni iskelelere uğrıyarak Istan
bula birer gün evvel gelecekler
dir. Yalnız kış tarifesinde Hopa
ya kadar giden Salı postası yaz 
tarifesinde Rize'den dönecek Ho
paya gitmiyecektir. "1763,, 

Ilk teminat 2588 liradır. Şart 
173 kuruş mukabilinde verile 
isteklilerin ilk teminat ınakbUZ 
ya mektuplariyle 2490 sayılı k 
nµn 2. ve 3. ncü maddelerinde Y 
vesikalariyle beraber ihale gün~ 
hale saatinden bir saat evveline 
dar teklif mektuplarını Fın~ıkl 
Komutanlık Satın alına komısyon 

na vermeleri. (1554} 

* 
Birinci muhabere 

araba kadar gübre toptan veya 50 
arabadan aşağı olmamak üzere pera
kende pazarlıkla satılacaktır. lstekli

:ıı.•••••••••••• .. lerin şeraitini görmek ve P8Zacl ğın1 
yapmak için Pazartesi, Çar 
Cuma günleri saat 14 : 17 ye 
Fındıklıda Satınalma Komisyon 
gelmeleri. (1744) 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

Ankara garnizonu 

~uruş m~;inden alınır. lstedilerin 
ınşaat şu . de istenilen vesika.arı ile 
şart?amesın J,... V. Amirliği Satııalma 
bellı saatte . (474) (l?G2) 

5 - Bu işle ilgili isteklilerin muayyen gün ve saatte firmalarının vesika gıyap kararı ittihaz olunacağı tebliğ 
ları ve ilk teminatlariyle birlikte eksiltmeye iştirak etmek üzere komis- makamına kaim olmak üzere ilan olu- 1 MJijlllj~ 

için 50,000 kilo koyun etinin ka 

zarfla eksiltmesi 18 Nisan 938 
15 de Ankara Levazım Amirlı 
tınalma komisyonunda yapılac 

Muhammen bedeli 22500 lira ilk 
minatı 1687 lira 50 kuruştur. 
namesi komisyonda gorlilebılir 
nuni vesikaları da bulunan t 
mektuplarını saat 14 de kadar 
kara Levazım amirliği Satı 

komisyonuna vermeleri. 

Ko. na geırı>elen. 
yonumuza müracaatlan. (1743) nur. (6434) l "773 "1688 " . 

• 



ız-=============================================-========= TAN 

, - '/ Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından İki tehlike isareti: 
' ı 

sakınınız! Yavrularınızın midesini abur 
cuburla doldurmaymnız! Tabii, saf, lezzetli 

na çocuklar liayılıyor. Çolt itti1ia1ı ve severek büyürler. Bu saf 
özlü unlann vitamini bol, gıdaaı çok ve kalorisi yüksektir. Bü
tün çocuk doldorlan buna şehadet eder. A vrupada daima dip
lomalarla muaaddak birinciliği kazanmıttır. Bu kadar yüksek 
ewafa malik tabii gıda ancak H A S A N ö Z L O U N -
LARIDIR. 

Nezle ve bas 
1 

. i tecrübe ediniz. 

v 

agrısı 

Soğuk algınlığının 

bu ilk alametlerini 

GRIPIN 
ile bertaraf etmez
seniz bir çok ağır 
hastalıklara tutul

mak tehlikesi baş 
göstermiş de

mektir. 

Grip in 
Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları derhal 
dindirir. Gripe, ro 

matizmaya, diş, si 
nir, adale, bel ağ

rılarile kırıklığa 

karşı bilhassa mü-

essirdir. 

icabında günde l kaşe ahnabilir. 

Pirin~, Yulaf, Mercimeli, Buğday, irmik', Patates~ Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Mısar, Türlü, Bezelya, Badem, Çavdar Özü Unlarını Komisyonundan : 

Çocuklarınıza Yediriniz. ı - Bir metresi altmış kuruş değerlenen "45,000,, lira değerinde yet-
----••••miiıll••••••---•••••-•lli miş binden seksen bir metreye kadar erat yazlık elbiselik kumaşla bir 

'~-----------------------, 
metresine kırk kuruş fiat biçilen "18,500,, lira değerinde kırk beş binden 
elli beş bin metreye kadar yatak kılıflık bez aşağıda yazılı tarihlerde ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

~~~~ 
OTOMOBiL ve 

MAKiNiST okulu 
'l'AKSiM - STADYOM 

FÖB OLACAKLAR: Okulumu-
3 ay devam eden teorik dersleri

• almadıkça bugünün bir çok yeni
gösteren son sistem motör ve 

obilleri hakkında esaslı bir bil-
e sahip olamazlar ve tutacaklan 

obilcilik mesleğinde daima nok· 
kalırlar. Esasen tahsil diploması 

KOMOJEN 
Saç Eksiri 
Saçlara elzem olen 

bir gıdadır. 
Saçların köklerini kuvvetlen
dirir. Dökülmesini keser. Kepek
leri tamamen giderir ve bil 
yüme kabiliyetini artırarak saç 

lara yeniden hayat verir. Koku 
su litif. kullanışı kolaY, bir saç 
eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL 

2 - Yazlık elbiseliK kumaş şartnamesi iki yüz yirmi beş kuruş karşı
lığında ve yataklık beze ait şartname de parasız olarak komisyondan eb~ 
nabilir. 

3 - Eksiltmelerine girmek istiyenlerin yazlık elbiselik kumaş için 
3375 ve yatak kılıflık bez için de "13 87,. lira "50,, kuruşluk ilk teminat 

I makbuz veya banka mektubu ile şartname ve kanunda yaZllı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat dokuza kadar komisyona ver
miş olmaları. 

A - Yazlık eksiltmeşi 12/4/ 938 Salı günü saat on. 
B - K.ılıflık eksiltmesi 13/ 4/ 938 Çarşamba günü saat on. 

"803,, "1648,, 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Sahnalma 
Komisyonundan : 

Cinsi 

Ereğli malından 

oa 
41 

-es = 

siyah seten 926 M. 

38.20 

55 K. 

Lacivert kumaş 446 M. 275 K. 91.99 

İpekli kumaş 170 M. 125 K. 15.94 

Talebe kasketi 113 A. 115 K. 9'75 

Eksiltme Şekli 
Gün ve Saati 

4/4/1938 
Saat 10,30 da 

Pazartesi günü 
Açık Eksiltme 

4/4/ 1938 
.saat 10,45 te 

Pazartesi günü 
Açık Eksiltme 

4/4/1938 
Saat 11 de 

Pazartesi günü 
Açık Eksiltme 

4/4/1938 
Saat 11,15 de 

Pazartesi günü 
Açık Eksiltme 

1 - İstanbul Kız Oğretmen Okulunun Muallim kısmile Pansiyon kısmı 
ÇİFT DİREKSiYON: Kolaylık, talebeleri için yukarıda metro ve adedile beher metro ve adedinin tah-

Emniyet, Muvaffakıyet min bedelleri ve ilk teminat ve eksiltme şekil ve gün ve saatleri hizala-
temni eder. d lı · kl k "lt olmıyan şoför, resmi dairelerder - nn ayazı gıyece ere sı meye konmuştur. 

atamaz. şoför olacaklara şimdiye kadar verilen direksiyon talim sa- 2 - Eksiltme İstanbul Kültür Dir,ektörlüğü binasında Liseler Muhase-
. (ücrete zam yapılmadan) artırılmıştır. beciliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

Nisan 11 de açılacak yeni ders devresi için müracaat edenlerin kaydına İstekliler ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel Liseler Muhasebe 
nmıştır. Tafsilat için program isteyiniz. ciliği Veznesine yatırılarak teminat makbuzlarını ve bu gibi Kumaş imal 

AMATÖR EHLİYETNAMESİ ALACAKLAR: Her zaman . kabul olu- eder Fabrika veya Atelye sahibi olduklarına dair 1938 yılı Ticaret ve Sa
• Kadın ve erkek amatörlere verilen ve hususi programımıza göre ta- nayi Odası vesikası ibraz etmeleri ve nümunesi üzerine kumaş vermeleri. 
edilen 7 direksiyon talimi ve bir kaç saatlik stajla Belediye imtihan- 3 - İstekliler Şartnameleri ve Kumaş nümunelerini görmek ve öğren-

haıırlanmak için bir ay kafidir. Tel: 42508. mek üzere Okula müracaatları ilan olunur. (1440) 

1 - 4 - 938 

FOSFARSOL 
Cilde penbelili, gözlere, 

saçlara parlakhk 

veren en birinci 

KAN 
KUVVET 

IŞTEHA 
surubudur. -

Her eczanede bulunur. 

~ ...................................... ..... 
Bir müddettenberi istirahat etmekte olan 

Bayan 
' 

SAFiYE 
Yalnız CUMARTESi ve PAZAR günleri 

Eski 

AMBASA. DOR 
salonunda seanslanna devam edecektir. Tel. 43776 

....................................... ~ - ----------- ---- -
İST AN BUL BELEDİYESi 

ŞEHiR TiYATROSU 
T epebaşında: 

Yarın akşam saat 21 de 

Mevsimin · son temsili 

05 
Komedi l perde 

Yazan : JAN Dö LETRAZ 

· Türkçeye çeviren : SERVET MORA Y ...... ~ ............ ~ ............. ... 
'. 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İşçilerimiz için, mevcut şartnamesi mucibince 94 çift vidala fotin açık 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 545.20 ilk teminat 40.59 lira-
dır. • 

Eksiltmesi 14 4 938 perşembe günü saat 15 te Müdürlüğümüz mer
kez binasında toplanacak alım satım komisyonu huzurunda yapılacak
tır. Şartnameleri hergün Levazım Dairemizde görülebilir. İsteklilerin 
mezklır gün ve satte ilk teminatlarile müracaatları. (1686) 

Kandilli Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Okul talebeleri için şartnamesine göre beher metresine 420 kuruş be

del tahmin olunan 150 metro lacivert kumaş 20-4-938 çarşamba günü İs
tanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan okul komisyonunda ek· 
siltmesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

47 lira 25 kuruşluk ilk teminatı liseler muhasebeciliği veznesine yatın
lacaktır. İsteklilerin bu gibi kumaş imal eder fabrika veya atölyesi ol
duklanna dair Ticaret odası vesikası ve teminat makbuziyle birlik~ belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1730) 

Elektrik Tesisatı işlerinde Serbest 
Çahşmak lstiyenler Hakkınde1 

lstanbul Vilayetinden : 
1. 4. 937 de meriyete giren dahili elektrik tesisatı işlırinde serbest o

larak çalışmak isteyenlere Nafia Vekaletince verilecek ehliyetnameler 
hakkındaki talimatnamenin 11 inci maddesi mucibince bu tarihten evvel 
ehliyetname almış olanların 1. 4. 938 den itibaren eski vesikaları hüküm
süz bulunduğu ve talimatname hükümleri dairesinde imtihanlan yapıl • 
mak suretile yeniden vesika almadıklan takdirde yşpacaklan tesisatın •· 
elektrik tevziatı yapan şirket ve müesseselerce kabul edilmiyeceği ilan c{_ 
lunur. (1757 

' 
~ _.. Türkçe Küreler 4m Sahibi ve ...-rıumt neşriyatı idare 

1 
Talebelere ve köy mekteplerine 1 eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze-
reklam fiatı 2 liradır. Ji)eposu Ye- tecilik ve r;e~şriypt Türk Limitet Şir-
ni Po!ıtane Cad. Memduh Avl!iin keti. BasıJjıgı yer TAN Matbaası. 

SON MODA YENi VENÜS RUJLARI 
ORANJ, MANDARiN, RUBI, KAPSİN, PURPUR ve KIRMIZI renklerde her_ simaya yakışan 
Venüs Ruiları reklcim fiatına satışa çıkarllmış tır. Çok sabit ve-cazibeli ve şayanı tavsiye bu yeni Venüs ruilarını 

muhakkak tecrübe edini~ Nureddin Evliya zade Eczayi kimyeviye, alitı tıbbiye ve ıtriyat cJepoau, lıtanbul 


