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Paris, 8 (Hususi) - Dün ayan 
meclisi finans komitesi hükumetin 
yeni mali layihalarını redde karar 
verdikten sonra, bugün ayan mec-

kiline çalışacaktır. Fakat bu yolda 
mühim engellerle karşılaşacağı mu 
hakkaktır. Çünkü sollar vaziyetten 
memnun değillerdir. ~-ka_n _ ____,1BütünBalkan gazeteleri 

Kelimesinin hararetlineşriyatladolu 
lisi toplanarak bu layihaları müza
kere etmiştir. Finans komitesinin ra 
portörü, hükumet tarafından tak -
dim olunan layihaların Fransayı ik 
tisadi infirade sevkedeceğini, bun
ların umumiyeti tibarile reddolun -
ması lazırngeldiğini çünkü bu layi
haların inflasyon'u zaruri ve muvak-

İspanyanın yardımdan mahrum 
kalışı bu memnuniyetsizliği ar
tırmaktadır. D i ğ e r taraftan 
sağların ve merkezcilerin de B. Da
ladye'ye yardımları muhtemel de
ğildir. Yeni Manası 

' -0-~ hnı et Emin YALMAN 

D Ütında her teY değitehi· 
' lir: İnsanlar değifi:r, 
ı 1eketler değifir, dütünceler, 
ayeler dev• • 
F ~ıtu. . . 
~ akat hır kelimenın eski ma-
'1 •na taınamile zıt bir mana 
l'tı~ kadar değifmeıi görül-

f hır -y d V'ld' Sö ":.... egı ır. 
fa 

01
Yle hır esaslı değişikliği ilk de-

faıd atak Balkan kelimesinin etra-
~h görüyoruz. 

Jtid unyanın hemen her dilinde es
kuı~ Balkanlaşmak diye bir kelime 
lası ğnılırdı. Bir vaziyetin Balkan
la· 1 1~dan, bir memlekette Balkan
s~~~ ıstidatları görüldüğünden bah-
• ı l ırdi tedil ... _ .d. 
1 ' oz 'k k ... dS en maua şu ı ı: 

Bu :1 lu , gerılık ... 
ifade :? .Balkanlaşmak kelimesinin 
a.ıtsın-.... ıği nıanalar bunun tamam.ile 
. Ç\lır• :a 
lstikrar · arış, anlaşma, intizam, 
ca ideai. ernıuyet, pianlı gidiş, insan-.. 

A \rt"upa ,_ 
I"'\ le . ' ~elirnenin eski m:uıasi-

lrıetnıeket ~dden Balk.anlaşırken, her 
~.~ken, eski endi başının çaresini a
~.rken; Yal bağlar birer birer çözü-

::rerek_ y~ı.ı Balkanlarda ilerisini 
b Ya Çalı Yen, yeni bir yarın kur
~u ke:n:ı· beraberlik anyan ve 

l'rıilletıere tes ara~arında bulan genç 
d ~ :Balkan ~düf ediyoruz;. 

Unyallln :tnılletleri · karanlık bir 
.ll:ıaiarı Ya 

0l'tasındaki
1 

bu ışıklı çalış
~0rlar. l huz kendileri için yapını· 
:e kendi l'lsatılığın güzel emanetlerini 

1 
<lnlarda ı:aıarında taşıyorlar. Bal

h~ içlıt bi :Ulan birlik bütün ınsan-
ırliğill rı ·~ 0 rnektir, daha geniş bir :a Uvesidir 

alkan b· ·-·. 
?'tıpafllıı t ırligınin birleşik bir Av-
~ek bug:rn.~u. olabileceğini iddia et-

r. Pak.attı~ ıçın mübalağa sayılabi-
:~~aşrnıya ~nlığuı birliğe, sükfuıa, 
:~ti v kadar ihtiyacı, o kadar 
ga?l iliııe ~dır ki Balkanlardan do
huıuua.rı!ı.n, Avrupanın bütün kara 
§ey say• 1 _ Ylll'lnası. imkinsız bir .... rn_az. . 

~ 

Misafir Heyetler Azaları Şerefine 
Dün iki Avrı Zivaf et V er·ildi kat bir tedbir saymıyarak esaslı bir 

tedbir olarak ileri sürdüğünü anlat-
ı mış, daha sonra heyeti umumiye 

müzakeresi başlamıştır. Ayan mec -
lisi dışında hasmane nümayişler vu 
kubulması endişesi, bütün mcthalle 
rin muhafaza altına alınmasını icap 
ettirmiştir. 
Ayanın hükumet teklülerini red

dedeceği yüzde yüz muhakkclt sayı
lıyordu. Nitekim müzakere neticesin 
de böyle olmuş ve aayan meclisi, Blu 
mun layihalarını reddetmiştir. 

Bunun neticesı olarak Blüm bükü 
meti derhal istifasını vermiş ve Cüm 
hurreisi B. Lebrun Blum kabinesin
de harbiye nazırlığını yapan Dalad
yeyi kabine teşkiline memur etmiş
tir. 

......... ft1a!f!!.'!!~ .. ~'l!!,~~.1.'J •• ~'!!.'!!.! ~'~!.'!f ~ne verilen ziyafette 
<4 'U a .a.. .... J. at1'.&a.Uıu- --•• "".O•"' ~ ..... . ,.. • 

Clan ~vvelki gün seçilen Jtomisyon- verilmiştir. Yemek çok samimi ge~
lar dun sabah saat onda Yıldız sara- miş, nutuklar söylenmiştir. 

4~~~~'\lkW~\l~ ~sJtXnftlf.f~ 
nuyordu. O sırada Parlste kopan ar 
bedelere karşı silah ve top kullan
mıya karar vermesi üzerine iktidar 
mevkiinden çekilmişti. 

Daladye, milli birlik kabinesi teş B. Daladye 

Ayan meclisi 49 reye karşı 223 rey 
ile hükumet projesinin madde mad
de müzakeresini reddetmiştir. 

So•yali11tler yeni kabineye 
iftirak edecekler mi? 

Paris, 8 (A.A.) - Havas bildiri· 
yor: 

Reisicümhurun yeni kabineyi kur 
mak vazifesini tevdi eylediii B Da
ladier, filhakika, parlamento grup
larınca bugün buhranı nihayete er
direbilmeye en salfıhiyetli olarak 
telilli edilen devlet adamıdır. 

Son seçimden beri, B. Daladier 
daima her türlü politik mücadelele
rin haricinde kalmış ve gayretlerini 
yalnız milli müdafaaya hasrederei< 
bu sahada herkes tarafınd3n takrlır 
olunan bir eser vücude getirmiştir . 
Bu suretle kendisi, gerek harici gı.iç
lüklcre karşı koymak, gerek dahilde 
mllll kll1Kınm -ıçin ıurumu o1an su
kuneti temin eyliyecek bir hüktimc
tin riyasetine getirilmesi için iki ci
hetten de layıktır. 

Bir milli birliğin vücude getiril
(Dcvamı 10 uncuda) 

ymda, kendilerine ayrılan dairelerde Balkan Birliği Türk Milli Komi
toplanarak çalışmıya başlamışlardır. tesi de Serkl Doryanda Balkan mes
~omisy~nlann mesa~si ~uhtelif pro lek arakadaşlarımıza elli kişilik bir 
J~, ~kl~. ve ~.emenniler~ tanzimi i- ziyafet vermiştir. Ziyafete Türk 
çın uç dort gun kadar surecektir. Milli Komitesi reisi B. Yunus Nadi 

Ekonomik Konseyi komisyonları riyaset etmiş ve neticede bir nutuk 
da sabah saat 9,30 da ve öğleden ~öylemiştir. Bu nutku, Yunan, Ru
sonra saat 14 de Yıldız sarayında men ve Yugoslav mümessillerinin nu 
toplanarak çalışmıya başlamışlardır. tukları takip etmiştir. Nutukların 
Ekonomik Konseyi komiteleri içtima hepsinde Balkan Birligi ideallerinin 
lanna gizli olarak devam edecekler- yüksekliğinden, Balkan gazetecileri 
dir. arasındaki yakınlıktan ve birlikten 

Sinan 
Ilıtifali 
Bugün 

IF rankistler Barselonayı 
da Tehdide Başladılar 

Dün, Ekonomi Konseyi murahhas bahsedilmiştir. Yugoslav misafirimiz 
lan şerefine Türk delegasyonu tara- (Devamı 10 uncuda) 

Göbels, Meydan Okuyor: 

Dünyayı Tekrar Taksim 
Etmek Sırası Gelmiş! 

Fransa, Orta Avrupadaki Nüfuzunu 
Kuvvetlendirmek için 

Mühim Teşebbüslere Girisivor 

Bugün, büyük Türk sanatkarı Mi 
mar Sinanın ölümünün 350 inci yıl 
dönümüdür. Saat 16 da üstadın Sü
leymaniyedeki mezarı başında bir 
ihtifal yapılacaktır. İhtifale Üniver· 
site ve yüksek tahsil gençliği. Hal
kevleri, belediye, halk iştirak ede -
cektir. İhtilalde nutuklar söylene -
cek, mezara birçok çelenkler bıra

kılacaktır. Ayrıca Süleymaniye ca
mii avlusunda toplanılacak, Sinanın 
eserleri ve hayatı hakkında izahat 
verilecektir. Şehrimizdeki bütün 
Halkevlerinde de bu münasebetle 
merasim yapılacaktır. 

Bugün beşinci sayfamızda üstat 
Sinan hakkında bir yazı bulacaksı -
nız. 

Yekill~r Heyeti 

Toplandı 

Asilerin Maksadı, Katalonyayı 
Işıksız ve Susuz Bırakmakmış 

~bon~ 3 vt A Miti" 
#uk.umet t•rafmdd l..e1-ıdt1 C:idrı..lt:S.; 11 C>·. 
:ı z.•ncdıır.:ıısc.ır- ASıfl're <~e•mıı:.rır• 

Ankara, 8 (A.A.) - Dün icra ve-
killeri heyeti Başvekil Celal Bayarın lcrpanyada en aon harp vaziyetini gÖ•terir harita 

A ~Pa ileri, biz geri rolleri oy
rijYordu~arken, hadiseler şöyle yü
~ Yiizü~:'Vrupanın büyük devletle
l'i gidin ze karşı: "Uslu durun, ile
}"akat eİ terakki edin.,, diyorlardL 
Ol111ak .a~tından terak:kimize engel 
bizi Y~d hızı ~iribirimize düşürmek, 
diye k ~klerıne alıp iradesiz bir ilet 
hırakrn u Ianrnak için yapmadıklarını 

ş· 1Yorlardı. 
dan ~?rıdi biz ileri role geçtik. Can
laşrna arışçıyız, biriz, beraberiz. An-
d tıın ve b' .b. . . . t erek he ırı ırımıze emnıye e-
huıuy raber çalışmanın yollarını 
~n, ~~z. Vehmin, anlaşmama:ı.ı
butun skançlığın, çekememezligın 
zaıt t Şe:ytanlarını kapılarımızdan u
kıyet'Utuyoruz. Birimizin muvavffa-

ıne d·- .. 
l"'IJı. ıger herbirimiz sevınıyo-

J;'ak 
darı 0~ Ye~ ~olümüzde hocalarımız~ bu erıdıgımizi tekrar etmiyoruz. 
Aks~Yarun karışmasını isf.e ·yoruz. 

·ine 1 0 arak istikrarlı, b lr, ,rn-

Berlin, 8 (Hususi) - Propaganda 
nazın doktor Göbels bugün söyledi
ği bir nutukta Almanyanın emelleri
ni tahakkuk ettirmek için hakiki da
kikanın yaklaştığım söyledikten son
ra, Almanyanın hareket ve siyaseti 
hakkında aydınlatıcı malumat ver
miş ve şöyle demiştir: 
"- Avusturya ilhakı Fransada ka

'f1ine buhranının devam ettiği sırada 
tahakkuk etmiştir. İngiltere ile Fran
sa arasında Habeş meselesi yüzünden 
ihtilaf başgösterdiği sırada Almanya 
Ren havzasını işgal etti. Artık dün
yayı yeniden tevzi etmek meselesinin 
halledileceği sıra gelmiştir ve bu sı
rada Almanyanın müstemleke mese
lesi hallolunacaktır. Fakat bu mese
lenin ne zaman hallolunacağı belli 
değildir. Nasıl ki Avusturyanın ne 
zamM iİh(lk olun&cağı, p.en havzası
mn ne Z.J.lllan işgal edileceği belli de
ğildi. F~at bütün bunlar adım adım 

.f ," • (Devamı 10 uncuda) 'if.!1.., • Doktor Göbel• 

reisliği altında toplanarak muhtelü Londra, 8 (Hususi) - ispanyadan 1 r· d 
işler hakkında görüşmelerde bulun- gelen eri son haberlere göre, Jspan- l~n; eva1:1 ettikleri ve bu maksnt-
muş ve bu işlere dair kararlar ver- yol asilerinin Aragon taarruzunda 1 okr~za nın muhasarasını t:.lmam-

. ,.... .. . . ama uzere bulu d kl mı~.ır. ozendiklerı en belli başlı hede!!ercfon rin 20 mil c n u arını ve şeh· 

"Trak.. Gemisinin 

Tecrübeleri Yaplldı 
Kiel, 8 (A.A.) - Türk denizyolla

n idaresi hesabına Krup te.zgahlann 

1 
da Y~~ılınış olan "Trak,, vapurunun 

• tesellum muamelesi ve Baltık deni -
z~e tecrübeleri Türkiye büyük el
çısi de hazır olduğu halde yapılmış 
tır. Marmara sahillerinde işliyecek 
olan bu vapur 450 yolcu tasıyabile-

biri. denize inmek suretile Katalon- har k 1 . enubundan denize doğru 
·1 .. h . e et erıne devam tt•kı .. b·ı 

ya ı e cum urıyctçi ispanya arasın- diri 1 e ı _erını ı -

d k
. b'.t" .. yor ar. 

a ı u un munakale ve muvasnle C'"mb . 
yollarını kesmektir. Diğer uir he ktu urıyetçi kuvvetler. "ıfılen ıki 
d f 

• no ayı tazyik t k . 
e te. Barsclonaya ve Katalonyanın 1 _ e me tedırlcr: 

en mühim merkezlerinden }Jir<'"kla 1 bKatalonyanın şimalinde Pal ,v - aresa ar · k. 
rına su ve elektrik tevzi eden enerJ"i b 1 aJı, 1 burası bu eyaletin 
k akl aş ıca endüstr·ı · ~yn arını elde ederek cümhuriyet mektedir 1 erıne cereyan ver 
çı Ispanyayı susuz ve elektriksiz bı· 2 K 
~akmak ve bu suretle teslim olmıya kistle; bu atalony~nın cenubu .. Frr.n 
ıebar etmektir. . . raya, curnhuriyetçı Ispan 

A . k yayı ikıye böler k d . 
. sı aynakları, Frankist kuvvet- tadırlar. e enıze yaklaşma 

lerın taarruzun hedeflerinin bir an B 
evvel tahakkuku için ileri hareketle- arsclonadan gelen bir haber (Devamı 10 · u#) 

(Devamı 10 uncttda) 
ceklerdtr. ~ 

f" ... 
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No. 24 Yazan : M. SIFIR 

Sait Molla Vahdettin
den Sadareti istiyor 

Yeni Belediye 
·Zabıtası 
Talimatnamesi 

.il Et Fiyatı 

Şehir meclisi dün öğleden sonra 
toplandı. Bazı mazbataları allkadar 1 

bulundukları encümenlere havale 
1 

etti. Bebek - Istinye yolunun geniş-
1 

letilmesi için hazırlanan projenin E
mirgina ait kısmının değiştirilme-si
kabul olundu. 

5 Kuruş 
Daha inecek 

1 Adliye Vekili 
Adliyecilerle 

1 
Görüştü 

1 Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu 
dtin öğleden sonra Istanbul Adliyesi 

M ütareke günlerinde Sait Mol 
lanın ikbal yıldızı, günden 

güne parladıkça parlıyordu. İşte 
İngiliz muhipleri cemiyetini de aç 
mış ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası
na karşı adeta meydan okurca bir 
vaziyet almıştı. Bu cemiyetin faa
liyeti, Mollanın siyasi mümessil
likteki itibarının artmasında bü
yük bir amil olmuştu. Şimdi Sij"ftSi 
mümessil Rayandan bile has bir 
adamı olmuştu. 

Siyasi mümessillikten İngiliz 
muhipleri cemiyeti için ayda beş 
yüz liralık bir tahsisat ta kopar
mıştı. İlerde bu tahsisatın bir mis
li daha artacağı vadini de almıştı. 
İşi işti. Para var, nüfuz ve kuvvet 
var. Yerinde bir türlü duramıyor, 
çatacak yer arıyordu. Ve daha doğ 
nısu kudurmuş gibi salacak, dalı
yacak bir bacak arıyordu. Hürri
yet ve İtilafın mühim azası şöyle 
bir tarafta dursun, Damat Feride 
bile kafa tutuyordu. Sık sık huzu
ı:ıuıa kabul edildiöi V""hdıı>UirıP 
bile siyaset dersi veriyordu. 

CÜret ve cesareti o derecelere 
varmıştı ki bir gün Vahdettine şu 
teklifte bulunmuştu: 

- Saltanat ve Hanedanın, mil
let ve memleketin halas ve selame 
tini ancak İngiliz himayesinde gö
rüyorum. Beni sadaret makamına 
getirirseniz bu himayeyi temin e
derim, Anadoltidaki milli hareket 
leri tamamiyle tenkil ederim. Bu
nu size taahhüt ediyorum.,, 

M olla'nın taşkınlıklan artık 

çekilemiyecek ve Hürriyet 
ve İtilafı düşündürecek dereceyi 
bulmuştu. Mollanın İngilizler nez 
dindeki mevki ve nüfuzu gözleri
ne batıyordu. Fırkaya, şahıslarına 
karşı takındığı vazyeti tehlikeli 
bulmıya başlamışlardı. Fırkada

ki bir kısım adamlar, Molla tehli
kesini Kuvayı Milliye tehlikesin
den daha korkunç buluyorlardı. 

İçlerinden türeyen ve gittikçe bü 
yQyen bu belanın bir an evvel 
yok edilmesine çare arıyor

lardı. Bu maksatla Şehzadebaşın
da Bozdoğan kemeri civarındaki 
miralay Sadığın evinde yalnız 

bu meseleyi müzakere etmek {çin 
bir toplantı yapmışlardı. 

Bu toplantıda Mehmet Ali, Ho
ca Vufl, Hoca Zeynelibidin, Ki
raz Hamdi Pap, Emin Paşa, Kürt 
Mustafa Pap, Adil, Süleyman Şe
fik Paşa, muharrir Ali Kemal, Av 
ranos Z.de Sami, polis müdürü 
Tahsin, Küçük Zeynelabidin gibi 
fırkanın batlıca erkanı bulunmuş

lardı. 

H azır bulunanların çoğu, Mol
lanın gittikçe parlıyan ik

bal ve istikbal yıldızının karartıl
ması!ıı istiyorlardı. Uzun müzake
relerden, hararetli münakaşalar

dan sonra şu kararlara varıldı. Mol 
la, neye mal olursa olsun İngiliz
lerden uzaklaştırılacaktı. Bu mak· 
aatla muhtelü cephelerden taarru
za geçilecekti. Hoca Sabri ile Mi
ralay Sadık Vahdettin nezdinde, 
Hoca Zeynelabidin ile Süleyman 
Şefik Paşa Damat Ferit nezdinde 
kati teşebbüslerde bulunmıya me
mur edildiler. Muharrir Ali Ke
mal ile Mehmet Ali de icabında 
tek başlarına, icabında beraberce 

İngiliz mehafilinde, Molla aley
hinde bir cereyan uyandırmıya ça 
lışacaklardı. Diğerleri de ayn ay
n çalışarak muhtelif İngiliz ma
kamlarında bu cereyanı şiddetle 

körükllyeceklerdi. 
Bu toplantıdan çıkan Kürt Mus

tafa Paşa, doğruca İnğiliz muhip
leri cemiyetinde soluğu aldı. Mol
layı buldu. Aleyhinde yapılan mü 
zakereyi, verilen kararları, yapı
lacak teşebbüsleri birer birer an
lattı Molla ile aralarında verilen 
karar üzerine Kürt Mustafa he
men oracıkta Vahdettine bir ariza 
yazdı. Bu menfi cereyanlardan, ka 
rarlardan bahsetti. Molla aleyhine 
yapılacak teşebbüslerin İngilizler 
tarafından ayıplanacağından iyi 
kabul göremiyeceğinden ve hatta 
bazı zararlar uyandıracağından 
korkmakta olduğunu anlattı, bu 
gibi hareketlerin önüne geçmek 
lüzumunu ileri sürdü. Kürt Mus
tafanın bu gammazlığından di
eerlerin.in hic. lıabAri nlnuuiı-

ş ehzadebaşı toplantısından iki 
gece sonra Miralay Sadıkla 

Hoca Sabri saraya gittiler. Asıl 
maksat bir münasebetini bularak 
Molla meselesini açmaktır. Vah
dettin hasta idi. Bendelerini ha
rem dairesinde kabul etti. Neşe

siz ve pek düşünceli di. Bu hal 
karşısında ikisi de Molladan bah
setmeyi mevsimsiz buldular. Vah
dettin bu ziyaretin sebeplerini bi
liyordu. Kürt Mustafa Paşanın ver
diği arizadan Hürriyet ve İhtilafta
ki yeni cereyanları öğrenmişti. Fa
kat bilgiç görünmedi. Guya keha
net gösterir gibi, rical arasında 

birlik ve ittifakın lüzum ve fayda 
lanndan, ayrılık ve ikiliğin tehli
kelerinden ve hele ecnebiler ara
sında yapacağı menfi tesirlerden 
uzun uzadıya bahsetti. Herkesin 
böyle buhranlı günlerde kardeş 

gibi geçinmelerini istedi. Miralay 
Sadık ile Hoca Sabrinin bu sözler 
karpsında dilleri tutulur gibi ol
du. Hiç ağızlannı açmadan ayrıl
dılar. 

POLİSTE: 

Yanla§ ilaç 
Yüzünden Ölmüı 

Belediyenin kurduğu şirket ne gelmiş, lstanbul hakimlerile bir 
evvelki giin 6, dün sekiz vagon müddet görüşmüştür. 
hayvan getirtmiştir. Buıün de Şükrü Saracoğlu dün bir muharrl-
on vagon gelecektir. Bu teşek- rimize muhtelif adliye işleri hakkın-
kiil her giin muhtelif yerlerden da şu beyanatta bulunmuştur: 

Bundan sonra yeni belediye za. mfttemadiyen kasaplık hayvan Meşhut suçlar kanununun şümu 
bıtası talimatnamesinin müz.ıkeresl- ı ıetirtecektir. Bir hafta sonra ,,1 lünü genifletiyoruz. Bunun için ha-
ne geçildi ve bu talimatnamenin ku- belediye et fiyatlannı yeniden zırlanan ka9un projesi Meclise sev-
ru ve tuzlama konservecilerle ~ak· tetkik ve tespit edecektir. Ata- kedilmiştir. Bu şümul, bilhassa a-
kallara ait fasılları münakaşa edildir I kadarlar gelecek hafta konula· il ğır cezaları da içine almaktadır. 

Azadan bir kısmı sucuklara cige cak azami Ciyatın etlerin bugün- Getirtilen icra mUtehassısı lzmir 
karıştırılmasına, diğer bir kısmı d~ : ı kil fiyatlarından beşer kuruş 

1 

ve civarında tetkikler yaptı. Şimdi 
dayanma müddetlerine itiraz etti. Nl kadar daha aşn~ıya satılabilece- Istanbulda tetkikat yapıyor. Esasen 
hayet sosisler için 15 gün, suçutdrır 1

1 v • • t h · k d" 1 bu mesele hakkında profesörlerden 
_ 

1 
gını n nıın etme tc ır er. 

için 3 ay, pastırma için 9 ay ve ka , 1\laamafih belediye eti en geç bankalardan, ticaret odalarından, bü-
vurmalar için bir sene dayanma müd 1 bir ay sonra otuz kuruşa indir- yük müesseselerden, bu işle meşgul 
deti kabul edildi. h kiml d l ··t l · ı mek karanndadır. Ayni zaman- a er en evve ce mu a ea annış-

Yalnız perakendeci esnafın bu da bol et bulunmasını temin e- ı tık. 
maddeleri dükkanlarında bir hnf la- ! d Mütehassısın raporunu aldıktaıı ccek tedbirler de alınmakta· ı 
dan fazla bulunduramıyacakları hak-

1 
dır. .ı sonra, bu mütalealarla yanyana ko-

kındaki kayıt. tatbik kabiliyetinden k l k t• 'ht' Şimdiye kadar diri hayvanın ı , yara mem e e ın ı ıyacına uygun 
mahrum olması, kontrole miisait ol· 1 b' h 1 1 ği · · .. "t d' kilosu toptan 30 kuruşa satıl· ır a e ge ece mızı umı e ıyoraz. 
mayıp, bilakis dükkandan dükkana N k Adl' "' u-makta idi. Belediye, celeplerJe oter anununun ıye ı:.nc me 
aşırma suretile suiistimale :;ol aça- · d t tk"ki b't ışt· d 'leb"l r 

1 
rekabet etmek ve ayni zamanda ı nın e e ı ı m ır, enı ı ı . 

cağı için kabul edilmedi. p k k d M ı· l h t· kasaplara da kir bırakmak üze- ı e ya ın a ec ıs umum eye.ın-
Pastırma ve sucuklara kurşun mü den geçeceğini zannediyorum. A vu-

hu·· r vurulup "Urulamıyacariı ke ... ·fiye re, bugiinden itibaren 24 .kuruş K 
• 0 .ı b d katlık kanunu Adliye Encümcrinde 

ti de uzun münakaşalara yol açtı. eş para an satış yapmaya ka-. t tlç gün evvel tetkik edilmiye başlan 
Bakkal dükkanlarının behemehal 1 rar ''ermıştir. stiyen peraken-' d · k ı mıştır. Tetkikatın biran eyvel bitiri. 

kaA rgir binalarda ve her tarafı be- ecı asap ardan mezbaha ida-. lerek, Meclisin bu içtima devresinde 
tondan '-'npılmıs yerlerde kurulabile- resıne müracaat ederek ayakta .ı • 1 k'l 24 k ,: kanun şeklinde çıkacağı'lı ümit erli-
ceği hakkındaki kayda azadan Ham- 1 ı osu uruş bef paradan et yorum. Esasen, bu kanunun muhte-
di Rasim şiddetle itiraz etti Bu mad 11 alabileceklerdir. Bu karar dün ' 

ka 
vası hakkında geniş mütalea almış-

de kabul edildiği takdirde tstanbul- 1 saplara bildirilmiıtlr. Fakat 
da bakkal dükkanlarının knpanmıya toptancılar, yine kasaplara kir I! tık. d dl b ·"( k Dünyanın büyük kısmın ~ a i te 
mahkum kalacağını, esnafın zarara 1: almıyacak vaziyet ihdasına de-l ıı lıgat postalarla yapılıyor. Bu husus-
ug" rıyacağını, halkın sıkıntı çeite,,e- . ı vam ederlerse, belediye, toptan fA..4h.... • i .. , tn hazırlanan kanun .,, .. -ı ue n -

g"ini söyledi. Neticede bu madde red 1 ıahflllara da narh koyacaktır. 
1 

f dll v 
1 

ı, z:ımname projesi Na ıa ve A ye ~ 
dedildi. Salı günü toplanılmak üzere ~Metleri mümessillerinden mürekkep 
içtimaa nihayet verildi. bir komisyonda tetkikten geçirJliyor. * El arabalarının dükkan, ma- GÜMRÜKLERDE: Komisyon tetkikatmı bitirince. \fıyi· 
ğnza ve binaların önlerine bırakılma- ha Meclise sevkedilecektir. Bu hiz-
sı veya sokak kenarlarında tutulma- Gümrüklerde Yeni me.ti üzerine almak :iUretile ı9\erı ar 
sı yasak edilmiştir. tacak olan posta idaresi, terci.han m;j 

Bu arabalar iş olmadığı -zaman so- başirlerden istifade edecektir. 
• , '-~ T-.clr:l,.""'ılı 
mu .. nasip bir yerae-muh1itM""'cmntf- m;:cı;:ı-;tu. •• •• • 

İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü UN1VERS1TEDE: cektir. 

DENIZ ve LİMAN : 

Boğaziçi Yaz 

Safaları 
Şirketi Hayriye önümüzdeki mev

sim iç:in yaptığı hazırlıkları bitirmek 
üzeredir. Cumartesi günleri tertip o
lunan gezinti postalan için Tokatlı
yan ile de bir anlaşma yapılmıştır. Bu 
anlaşmaya göre vapurda gidip gelme 
ile beraber Tokathyanda dört kaplık 
yemek de dahil olduğu halde 150 ku
ruş alınacaktır. * lzmir ile Pire arasında kurulan 
yeni deniz hattının İstanbul - Pire -
İzmir ve İskenderiye hattı haline ko
nulması içirı bazı etütler yapıldığı ha 
ber verilmektedir. 

İstanbul ve İzmirden Pire ve İsken
deriyeye gidecekler bu hatta çalışan 
Rumen vapurlarından istifade etmek 
te ve bunların yekunu mühim bir 
mikdara baliğ bulunmaktadır. * Ankarada bulunan deniz ticaret 
müdürü Miifit Necdetin, oradan Mer 
sine gideceği haber verilmektedir. 
Müfit Necdet, Mersinde liman reis
liği üzerinde teftişler yaparak dönüş 
tc İzmire uğrıyacaktır. * Dcnizbank İstanbul şubesine bağ 

teşkiliitında bazı tadilat yapılmıştır. 
Başmüdürlük servisleri, ikinci şube 
müdürlüğü emrinde toplanmış ve bi
rinci şube müdürlüğüne, Başmüdür 
muavinlerinden Rüştü Erkuş, ikinci 
şube müdiirlüğüne de posta gümrü
ğü müdürü Neşet Yücelir tayin olun 
muşlardır. 

Bunlardan başka Edirne Gümrük 
Müdürü Zekeriya Posta Gümrüğü 

müdürlüğüne, Galata yolcu salonu 
müdürü Cevat ithalat gümrüğü mü
dür muavirtliğine , Sirkeci gümrük 
müdürü Salih Galata yolcu salonu 
müdürlüğüne, Ankara gümrük müdü 
rü Mehmet Süer de gümrük satış mü 
dürlüğüne tayin olunmuşlardır. 

* Gümrük komisyonculan 26 mart 
ta ~minönü Halkevinde senelik kon
grelerini .yapacaklardır. Müseccel o
larak çalıpn 160 komisyoncudan baş 
ka gayrimüseccel 300 komisyoncu
nun vaziyeti kongrede mevzubahs e
dilecektir. 

lı müesseseler servislerinin birleştiril 
mesi lşlne devam olunmaktadır. 

Şimcii de levazım ve fen servisleri
nin birleştirilm~sl için hazırlıklara 

başlanmıştır. Yakında bu servisler 
de tek bir servis haline konulmuş o
lacaktır. 

ilk insanın Kullandığı 

Taş Aletler 
Maruf antropoloji alimi P,rofesör 

Eugene Pittard, dün Universitede i
kinci konferansını vermiştir. 

Profesörün konferansı dün de ala 
ka ile takip edilmiştir. 

Dünkü konferansta Profesör Pit
tard arzın tarihini dört kısma !aksim 
ettikten sonra insanın üçüncü zaman. 
da zuhur ettiğini fakat asıl beşer rü 
yetinin dördüncü zamanda olduğunu 
söylemiş ve (Şeleen) devrinde insan 
ların taştan baltalar yaptıklai"ını ve 
bu baltaların halen ASY'ft, Afrika ve 
A vrupada yapılan hafriyatta elde e
dildiğini ifade ederek şu suali sor
muştur: 

- Aca ha her üç kıtada tesadilf o-
1 u nan bu aletler her tarafta ayni za
manda mı icat edildi, yoksa bir mm 
takada yapılıp öbür kıtalar& mı ya
yıldı? 

Buna verilecek cevabın, medeni
yetin menşei bakımından büyük e
hemmiyeti haiz olduğunu beyan eden 
profesör bu sual~ gelecek konferans 
ta cevap verecğini söylemiştir. 

Uçüncü konferans pazartesi günü 
saat 18 de ayni yerde verilecektir. 

Unkapanında oturan Ahmet ismin
de bir genç bir doktordan ilaç almış, 
alacı kullandıktan sonra da ölmüş -
tür. Belediye doktoru ölümü şüpheli 
bulduğu için, vaziyeti müddeiumumi 
liğe bildirmiştir. Müddeiumumilik ce 
sedi morga kaldırtmıştır. 

ADLiYE VEKiLi ADLIYECILEI ARASINDA : 

A•ılsız bir haber 

Bazı gazetelerde "çirkin hadise ve 

çirkin tecavüz hadisesi,. serlevhası al 

tında çıkan bir zabıta haberinin tama 

mile asılsız olduğu emniyet müdür -

lüğünden bildirilmektedir. * Fatihte Çinilihamam odalarında 
oturan sobacı Niyazi, adamakıllı sar
hoı olduktan sonra, odalarda rezalet 
çıkarmıya başlamış ve oda sakinle
rini rahatsız etmiştir. Bunu gören ar
kadaşlarından Şükrü, sarhoşu odası

na götürmek istemiş, fakat Niyazi bı 
çağını çekerek Şükrünün sol elini kes 
mif, Şükrü de can acııiyle Niyazinin 
başından yaralamıştır. 

Adliye Vekili dün adliyeye gelerek bir milddet me,gul olmuş, hakimlerle rörU,mil§tilr. Bu resim, Vekili 
Adliyeciler arasında gösteriyor. 
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i Ankaradan 
i : . . __ .... 
Millet Meclisin 

KabMI Edilen 
Yeni KanunlCI 

Ankara, 8 (A.A.) - Büyük 
Meclisi bugUn Fikret Sılayın b 
lığında toplanarak askeri ve ın" 
kaiit kanununun 26 ve 43 Uncil 
desinin tefsiri hakkındaki nt• 
ile Türkiye - Letonya ticaret ın 
lenamesinin tasdikine ait kanun 
hasını müzakere ve kabul et 

italyadan ithal edilecek bazı 
ya ve yine Türkiye - İtalya 
anlaşmasına müteallik olarak 
vekilleri heyetince alınan kar 
Ttirkiyc - Japon;\·a ticaret anla 
nın tasdikine ait kanun layihal 
ordu subayları heyetinin terfii 
ait kanunun "B,, fıkrasına ek 
layihasının birinci müzakere 
yapmıştır. 

Bu sonuncu kanun layihası il 
vip edilmekte olan hükümlere 
2162 sayılı kanunun iiçüncü nı 
nin "B .. fıkrası aşağıdaki gibi 
tirilmiftir: 

"B,, fıkrası: Her üç zilmreye se(TI 
birer sene tahsil kıdemi verilir. Bi 
ikinci zümreye seçilenler kıta ve " 
stajına tAbf tutulurlar. Bunlardan f 
içinde kıtada ve "kurmay., vazifel 
ehliyet göstererek Jiyakntları tasdi 
lenlere iki sene daha kıdem zammı 

"Bu zammın bir senesile - bir e 
riltbeslnde dahi • terfi derecesine 
rin bu kıdemleri yeni ve eski rütbe! 
birer sene olarak yürütülür.,, 

Bu iki senelik kıdemi alacaklard 
lecek tezi muvafCakıyeUe yv.an ve 
teri üst tarnf l'ımlrlerl tarafından s 
tasdik olunanlara tez talimatı ş 

uygun olarak bir sene daha kıdem 
verilir. Üçüncü zümreye "kurmay,, 
dımcı vnzi!elere seçilmiş olanlara bi 
den başka kıdem zammı verilmedi 
bunlar "kurmay stajına da tAbi tu 
lar. 

Bu tadill'ıttan tevellilt edecek v 
nctaylclnden hl'ısıl olacak geçmiş z 
ait nasıp tashihinden ötürü hiçbir 
muhassasat verilmez. 

Tekaüde 

Sevkedilecek 

Ankara, 8 (Tan muhabirmde 
Emniyet işleri umum müdü 
yeni teşkilat kanununa göre, 
yen yaş haddini doldurmuş ol 
murlarını 13 temmuz 1938 de 
ilde sevkedecektir. Bunlara a 
kaüt muamelelerinin yapıl 

başlanmıştır. 

Tekaüde sevkolunacakları 

yorum: 

1304 doğumlu polis memu 
bu derecedeki diğer memurlar, 
doğumlu komiserlerle bu de 
muadil memurlar, 1299 d~ğu 
fettişlerle bu dereceye muadil 
murlar, 1296 doğumlu ikinci sı 
lis ve emniyet müfettişlerile 
li memurlar, 1294 doğumlu bir 
nıf polis ve emniyet müfettiş! 
muadili memurlar ve emniyeti 
miye şube direktörleri ve bir' 
nıf emniyet direktörleri fevkin 
niyet direktörleri ve muadili 
törlerle başmüfettişler. 

Bunlardan sicili, iktidarı ve 
ki bilgisi ve sıhhi vaziyeti i 
daha bir müddet çalışmalannd 
da umulanların hizmet müdde 
nin uzatılması için. emniyet iş 
mumi müdürlüğü Vekiller He 
den karar alacaktır. Vilayetler 
bilerin adlarını 15 nisana kad 
niyet umum müdürlüğüne bil 
terdir. 

TAKViM ve 

9 Nisan 1938 
CUMARTES 

4 üncü ay 
Arabi: 1357 
Sefer: 8 
Gilncş:: 5,30 
İkindi: 15,55 
Yatsı : 20,16 

Giln: 30 

- Oğle: 

Aksam: 
- 1msAk: 

YURTTA HAVA VAZl 
Yurdun Trakya bölgC'sinde hava 

!utlu diğer bölgelerde kapnlı ve y3 
miş, rilzııtı.rlar Trakya, Kocaeli, 
radenlzin garp Uırafinrında şirrın 

yerlerde cenubi istikametten orta 
te esmiştir. 

Dü İııtanbulda hava açık gitrrıl 
gAr sa ı kalmıştır. Saat 14 te b 
761 m etre idi. Hararet en ço!C 
az 8 santlnat olarak kavdronrnıc:tı 
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.T.B"lTG .. lrN··1ı .;•~ . .... 
d Fransada Buhran 

F Ömer Rıza DOCRU L 
tansa ayan lis" B ' 

•§5€ 
UZAK ŞARK:. 

hlali la .h nıec ı, . Blum un r )'Üzden yı alarını reddedeceği ve bu 
buJ Fransanın yeni bir kabine 

fıl ltanı ile k l 
~a)·ılı arşı aşacağı muhakkak 

a~ '-aı Yor. M. Blurn'un bu son layi
Jct ""' arı hüku 
ınü t :ınete üç ay müddetle 

J1I s esna s l"h· 
1ı1•ltın "h . a a ıyetler vermekte ve 
ı ıe1· ı . tıyatını yeniden kıymetlen-
tlC' ırnıeyı d'• . 1 

1
• ıa Bank' ovız nıuamelelerini Fran-
ıı: asına h . 
jtl'İsin · t asretnıcyı, kazanç ver· 

işi Atha h 
1 

adil etmeyi, teslihat kazancı-
ef ususi b" . 
. ınaye .. . ır vergı koymayı ve ser-
ıt Uzerınde . im . 

. etınektcd· n vergı a ayı temın 

1~ teklifleri~· ~luın hükumetinin bu 
r Sosyalistı abıneye dahil olan radikal 
ııı YetsizlikJ er arasında da memnuni· 
rırlt kabine b:r ~~andırmış, bu yüzden 

ıcı rırkerı layıbaları meclisten çıka
ııJI kazalltnı Za~ıf sayılan bir ekseriyet 
ıe redded ş \'e ayan meclisinin bunlan 

ece~· 

il Zııten a , gı Peşinden anlaşılmıştır. 
e illetin t ~ a~ın finans komitesi hüku
fd reddett•~~lıflerini büyük ekseriyetle d •gı . . • . 

l'el!İnin d •çın ayan heyeti umumı· 
e Ceğine ş .. e 8 Yni şekilde hareket ede· 

bll tedb ~Phe kalmamıştır. Ayanın 
birlerin •rlere lüzum varsa, bu ted· 
tafınd ancak nıilli bir htikiımet ta
l'İnde :ıı tatbiki lazım geleceği üze· 
1ıy0r, e ısrar edeceği apaçık anlaşı· 

it 
ası' 

. 8. nıutn• b ·ı 
l'i sİirın un n nıaJi layihaları ı e-
Yeti 88.;kten beklediği netice emni
lekette g CUnlaınak, sermayenin mem· 
hr. ,... .. il çıkıp gitmesine mani olmak· 

~Unk .. 
Sok l'tı. u Fransanın bu sırada en 
lardır Uhtaç olduğu ~eyler de bun
bif h ' Fransa hüküınetinin tuttuğu 

esab .. . 
da ltı a gore Fransanın balıhazır· 

Cllı.fek t dı ~·esi ~ e şında bulunan serrna-
htı serın :z nıilyar frangı tutuyor ve 
lazıtnd ayeyi nıenılekete çevirmek 
li bun ıt . .A.caba hükfimetin tedbirle
tedbi~ılJ. tenıine kafi midir? Sonra bu 
t • er nı .. d 
altıyet) u afaa istikrazmı muvaf-
~İdir? e .~aşarınaya yardım edecek 
ihtilaf b~Ukitınetle ayan arasındaki 
2:İind 11hassa bu suallere cevap yü

..,. erı )\eskinleşnıektedir. 
ou l'' 

qı• --~U:Zden buhran muhakkaktır. 
ı... ·~· n~ d ~-... ... A.a.c".,,,.""c,,. ... .&.U.\. :a. .ı.4U• 

duğu r-"~ilitıde bu ihtiyacın hissolun-
L ~Oa. 3 "k• 
''llnun ,_ 

1 
şı ardır. Fakat hadiseler, 

• llO a k 
ı~ olrnad ~ Y olay basarılacak bir 
)'ra •gını g.. t • ~ . 
t nsa saıı . os enyor. Bır taraftan 
~ntadi ede:~ ilcınindc başlıyan ve 

: d~ğu gibi ~rışıklıklar, buna engel 
erınde k lllllJi h'·k• t' ki" .. llllJ< OJ>a u ume ın şc ı u-
.. aşaiar d n \'e sonu gelmiyen mü-

Rttçleşr a hl! .. 
leh· •rllıişt· ışın başarılmasını 
h ~ilde oJanıır. 1'filli hükumet teşkili 
esıııitt arın b. 

eak llıerk ır kısmı, halk cep-
b 

1 
§ekilde e:z "e sağı da kucakhya

ı· tx IIncf ltkı.. genişletilmesi lehinde 
•stek· qrı h J 

o} 1 fıtka a de bir kısmı mec-
2:a llı1hn, fak teşekküllerile alakadar 
llı~latdıı11 b· at Şahsiyet sahibi olan 

1Idafıı8 et ır kabinenin kurulmasını 
ll. lııu ,btektedirler. 

ltaı>' bt un · . 
•ne bt ıstıfası üzerine milli 

•tıı eseıe · · di 1J> atııll'ıı sının yeniden ortaya 
lci~ Çiinku ::cağı. henüz belli değil
llı 8Ya ı. satırların yazıldığı da-

llllJ• .,.adar • 
1
. . B 

Ilı lltı ı · . ayan mec ısı, . 
rtı~llıiş, 0 ;~·ıhalarını heniiz reddet-

•Şti, a henüz istifasını verme· 
l?ııkııt 

dl'e• · Frans 
Jı l'1 kab· ız nıatbuatınm Dala-
aıe~ •ne re· ı·-· ı· llı'I! ~ saYdıkJ ıs ıgıne en kuvvet ı 

k tediı sa~ lll'ına bakılırsa onun 
8
dar anı g ve ınerkezle bir dereceye 

~~ ltıüfritaşan, sosyalistlere dayanan 
afı'' ile k Solların "hayırhah İstin· 

'nası u arşılanan bir kabine kur-
tn11ıın k 

J\lın a tadır. 
t ıııı~a 0 t- Cöb • Propaganda nazırı dok-

ITALYA : 

Napoli Körfezinde 

Y apdacak Manevralar 
Napoli. 8 (AA.) - Stefani Ajan 

sı bildiriyor: 
Hitlerin ziyareti münasebetiyle 

Napoli körfezinde yapılacak ol~n de-
iz talimleri meyanında en dikkate 

n .. t 
şayan olanı 90 denizaltı gemısı ara-
fından yapılacak olan mane":radır. 
Bu gemiler ayni zamanda d~~ze da 

1 aklar ve hep birden denızm sat-ac .
1 

. 
hına çıkarak top atmak suretı e mı-
safiri selamhyacaklardır. 

Habeşistanda Vaziyet 
Roma, 8 (A.A. ı _ Salahiyettar 

hfiller Godjam eyaletinin İtalyan 
ma t . t .\fıtıa hcıs, dün söylediği nutukta, 

nya 
Satın nın Fransadaki buhran fır-

ı gan· 
1thak ltnct hHerek A vusturyanın 
1 ını ~ahukl - ·· edj-· aştırmış oldugunu soy 

gıne ·· 
ların d gote Fransada siyasi buhran-

işgalinden kurtularak muh arıye 
aldığı ve bu muhtar~y~~i~ de İtalya 
tarafından tasdik edıldıgı hakkınd~ 
bir İngiliz gazetesinde çıkan. haberı 
katiyetle tekzip eylemektedırler. 

tıi had·evaını Yüzünden Avrupada ye
tni •seıer beklemek yanlış bir tah-

n teşkil 
etmese gerektir. 

Ye"·-;:~============== 1 ç . 
l!; . anakkale Hastane~• 
dı.rne 8 . 

~~tıi h ' (A.A.) _ Çanakknlenın 
tliğer :.~:anesi açılmıştır. Trakyanın 
da d 1 

ayetlerinde olduğu gibi ora 
dirne~ Stadyom işine başlanıyor. E
hava e aygır deposu ile kosu alanı, 

YolJ ~ 
}{lrkı arı transit meydanı ve 

areJi d ı cakı1 n e aygır deposu yapı a -
ke"i ~·Bu sene beş yerde yeni Hal· 
konakı~~lal:'.l be!? yerde de hükumet 
tır. 1 Yapılması kcırarlaştırlmış 

Roma gazeteleri Habeşistanın ce
nubu garbisindeki mahallerde tam 
bir asayiş hüküm sürduğü~ü be!~n 
etmektedirler. Mevzuubahıs İngılız 
gazetesi bu havalide karışıklıklar 
çıktığını bildirmekte idi. 

JZMlTTE: 

Bat akhkla.- Ku.-ut uluyor 
İzmit (TAN)_ Nafıa Vekaleti su 

lar umı:m müdürü, körfezin nihayet 
bulduğu sahadaki bataklığın ku~
tulması için tetkiklerde bulunmak u
zerc şehrimize gelmiştir. Nafıa Vek.a~ 
Jeti. 200 bin lira sarfile bu hayırlı ışı 

başaracaktır. 

TAN 

B. Komnenin Beyanatı INGILTERE: 

fjfi.CK 
Tasasızlık! 

[Yazan: B. FELEK) 
Halkımızın ve esnafın tasasızlığın

dan, intizama karşı kayıtsızlığından 

R D ti ki Lord Halifaks omanya, os u arını Muhalefeti 

... 
bahsedeceğim. 

Darılmıyalım, pek az istisnasile he
pimiz, en küçüğünden en büyüğüne 
kadar hemen bütiln işlerimizde bil' 
kayıtsızlık, bir tasasızlık içinde ger
dan salıvermektcyiz. Hatta biraz ti-Kuvvetlendirecek Muaheze Etti 

Bu resimde. Katalonyadan Fransa hududuna gecen bir miiltcd kafilesini 
gi>rii;voruz. Kara, ı;oğuğa rağmen, karıları ile, ~~cukları ile ht•raJu•r kan 

,,. öliim f~panya~ından ka(·n·orlar. 

Londra, 8 (Hususi) - Lord Hali
faks bugün Bristolde söylediği bir 
nutukta muhalefet aleyhinde beya
natta bulunmuş ve muhalefeti sık 
sık harici siyaset münakaşaları yap
maktan dolayı müaheze etmiştir . 
Lord Halüaks'a göre, dahili siyaset 

tiz ve asabi bir dostumuza rastladığı
mız zaman: 

- Adaaam, aldırma! İş olacağına 
varır. Diye gu~·a onu teselli eder gi
bi tasasızlığa davet ederiz. Bunun a· 
millerini aramak boştur. Yıllardan -
beri söküp gelen itiyatlar, ve hadise
ler bunu doğurmuştur. Mesele !;OCU· 

ğun babasını araştırmaktan ziyade o· 
nu tetkiktir. 

Müthiş Bir Kasırga 
Birmingam, (Alabama) 8 (A.A.)

Alabamanın şarkında birçok şehir 

ve kasabalarda çıkan bir kasırga ne

ticesinde sekiz kişi ölmüş ve altmış 
kişi yaralanmıştır. 

Urfanın Kurtuluş 

Y lldönümü için 
Urfa, 8 (TAN) - Milli tarihimiz

de büyük bir rol oynıyan Urfa mü
cadelesinin 18 inci yıldöniimu 11 ni
sanda kutlanacaktır. Bu yıldbnümün 
de, Belediye bahçesinde hazırlanma
sı bitmiş olan Atatürk büsti.inün a
çılma resmi yapılacaktır. lki 'Jayra
mı bir arada yapacak olan Urfalılar, 
büyük Atalarına minnet ve şükra11-
larını sunmak üzere hararetle hazır
lanıyorlar. Şehirde büyük bir faali
yet göze çarpıyor. Her taraf donanı
yor. süsleniyor. Halk sevinç içinde
dir Törene umumi müfettiş. Urfa 
saylavları, kom;iu valiler. koza ve 
nahiye heyetleri davetlidirler. 

Bakınız size bariz bir misal: 

Türk - Yunan 
Fikir 
Beraberliği 

Atina, 8 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: 

Dr. Arasın dün Başvekil Metak
sas ile yaptığı uzun görüşmeden bah 
seden Ellinikon Melon gazetesi diyor 
ki: 

"- Bu görüşme(fo nelerin mevzu
ubahis edildiğini bilmiyoruz. Fakat 
bir şeyden eminiz ki, o rla son za
manlarda vukua g~le>n büyük enter
nasyonal hadiseler neticesinde mey
cluna çıkan umumi :Jiplı:>matik vazi
ye~ üzerinde tam "~ "l'llt1:lak bir fjkir 
bcrn.berliğinin bir 1<ert- daha kendisi
ni göstermiştir. Filnakika, vaziyet 
ba~ka surette tecelli edemezdi. Zirn, 
Türkiye ve Yunanistan, yalnız ha
diselerin mecburiyeti altında vü
cude getirilen bağlarla biribirlerine 
merbut değildirler. İki Hükümetin 
birlikte sarfettiği gayretlerle iki 
memleket arasında vücut bulan bağ 
lar, bugün yalnız müşterek menfaat
lerin değil fakat ayni zamanda iki 
memleket arasındaki samimi mu
habbetin doğurduğu kırılmaz kardeş
lik ~~ğl~rı haline gelmiştir.,, 

Turkıye ve Yunanistan, sulcü ide-
a~!erinin ~ahakkuku içinde elele yü
rnmektedır. Bu iki memleket ara· 
sındaki birlik, Balkanlarda nizamın 
takviyesine büyük yardım etmekte 
VQ b.~ sur~tle ayni zamanda Avrupa 
sulhu eserınde hizmet eylemektedir .. , 

.. Ellinikon Mellon, bundan sonra, 
Turkiye Başvekili Celal Bayarın ya
kında Atinaya yapacağı seyahati mev 
zuu bahsetmekte ve m k 1 . . .. . . a a esını şoy 
le bıtırnıektedir: 

"Bu · .. . zıyaret, Elen milletine. dost 
Turkıyeye ve onun .. ·a . 
d 1 guzı e zımam -
ar ~~ı~a karşı hissiyatını izhar et-

mcsı ıcın yenı· b. f . 
• · ır ırsal vcrınış ola-

caktır., . 



• 
'· 

TAN 

M'VDDEtuMuMtt..tkTE: 
9-4-938 

.M.a.hkemelerde Tam 37 Tane Sahte Şirketi Hayriye ve Üsküdar 

Dolandıncılık Suçl~u 
Saim Mahkemede 

istida Yenniı Kadıköy ve Havalisi Halk· Tra 
"Cumhuriyet,, non milddeiumumllik, bir ölünün vayları Türk Anon·ım c·ırket·ınd 
Aleyhindekidava :.::.:ı=~=::~~ Mu·· STEREK YILA-N _ istida veren Edvart Kat isminde biri 

Dun Asliye Blrinci Ceza mahke- hakkında tahkikata başlamıştır. İddia ı 
mesinde muharrir Sabiha Zekeriya şudur: Cfrketl Hayriye vapurlarlle OıkUdar tram• 
taraf~dan Cümhuriyet ıuetesi aley t y 

B d d v T . ı · . B 1 d. R hine açılan dava d edildi M stanbulda ihtira ve marka tesçll larında muteber miıterelc biletler ihdaı edllmlı aS Jr Jgt 8MJM e?J e e Jye e- hakeme sulu ya e~~"::, · . ut acenteliği firmasi1e çalqan, Bay İstolı; 
• ç &aze neşrıya b daıi u.- 1 ölm" •• ~ B Kısıklı - Karacaahmet ve civan, aylık abonman kartları . • J • G••t•• •• J 1 Ç • • müdürü"Hikmet 1'1ünifiıı müdafaası- qn "'"lene evve uştuc. u tu IS enne o urup ş er evırmış ru yapması için talik edilmişti. Dün za~, Avrupa. ve Amerfkadaki ticaret yatı: IKİDCİ mevki 807~ kurut ve birinci mevki 675 

mahlremede çl Hftmet Münif muesaeselennin beynelmilel marka ( verıi ve rüsum dahil). 
Dün Asliye Uçüncü Ceza mahke- Mahkeme davacıdan isbat edici ve- su u ve ve ihtira tesçili kanununa göre lhüra Bu kartlar 11 Nisan 938 aabahmdan itibaren mer'ldir. 8 

mainde "Galatasaray ve Fenerba& aaildn istenmesine ve Galata posta- avukatı Semih ile davacı Sabiha Ze- ve marka beratlarını Tür.kiyede tes-
çe nepiyat müdürlülü,, finnasile bir hanesinden paketlerin kıymetlerinin keriya bulundular. eeı.e açılır açıl- çil ettbiyormUf. Öldükten sonra F.d- san 938 tarihinden itibaren Şirketi Hayriye idarei merkezi 
ticarethane kuran ve çorap, fanile, aonı1masına karar vererek davayı ~ reis eski zaptı okuttu ve Hikmet vart Kat lstok sağmış gibi bu firmayı Kontrol Müdiriyetile Köprü Oaküdar ve Köprü Boiaziçi • 
Jmtuiye ve sair apar malzemesi de bqka bir güne talik etmiştir. Münif'e: devam ettirmiş ve 37 istida vererek lelerinde satılacaktır. 
sat.cağını il~ ıri1rerek bastırdıiı ta- Bundan sonra ayni tekilde başka - Müdafaanızı yapınız, dedL A- İstokun mühiii'Ünü basmıştır. Çamlıca ve civarına gidecekler için a~ müfterek ·· 
mimleri biltun vil&yetlere, belediye bir davaya daha bakılmıştır. Bunun wkat Semih ayağa kalkarak: aidit ve dönütlü biletler fiyatı: ikinci mmi 22~ kurut, 
reisliklerine gönderen ve bu suretle için de Mahmut Saim: _Müdafaamızı yazılı olarak tak Bir Sarktntllık ~uçlusu ci mevki 25 kurut (verıi ve rüsum dahil). 
birçok kimseleri dolandırdıtı iddia- - Bay reis, müsaade ediniz. Ben dim ediyoruz. Bunu hultsa halinde Nazmiye isminde genç bir kadın 1 
sile bir sene evvel tevkif edilen Mah davacının parasını göndereceğim, de- de arzedeceğim, dedi ve devam etti: dün icradaki bir işini takip için adli~ ıbu biletler 11 Nisan 938 sabahından itibaren K8prü, 
mut Saimin muhak~esine baf1an- miştir. • .. _ Mahkemeniz davada hakaret yeye gelmiştir. Han bekçisi Bakırköy _____ ba_taf __ ve_B_et .... iktat ____ i.k_el_e_le_r_in_d_e_aa_tı_Ia_c_a_Jc_b_r_. -....-: 

mqtJr. Mahmut 8-im. N~ bele- Bu dava da başka bır gune bıra- bulunup bulunmadıluu tetkik ede- lü Niyazi de, kendisini takip etmiş ve lstanbul Telefon Müdürlüg· ünden : 
:- riyuetine de bir kAlıt gondere- kılmıftır. cektir. Bu tamamen ilml bir mdna- icra dairesine girince kadına sarkın-
ld :•1111

-:
11 
bir=~ lhmı kafadır. HAdisede ne hakaret, ne de tılık etmiştir. Orada bulunan sivil ad Şişlide yaptınlacak telefon binası dahilinde 2000 abonelik bir :. :o~ acen il 8 ta ay- CİNAYET: hakaret kudı vardır. Bu ~yat ce liye polisi Ali kadının fikayeti üzeri- santrali tesisi işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. Bu tesisa 

için d ~ ~~ cajı et- zayi istilzam etmez. 'l'aıı'm 19 ve 21 ne Niyaziyi yakalamış ve meşhut suç şif bedeli 200.000 ilk teminatı 11.250 liradır. Ebiltmesi 2n---3---...., 
ya ltni bil~on Nazilli :ı:re- Aptullahı iple Tepinievvel tarihli nüahelennda in- iar müddeiumumiliğine vermiştir. rihine müsadif Perşembe günü saat 15 de müdürlüğümüzün Tah :W tamim kılıklı bu ktub al~~ tipr eden yazılarda bize karp baka- Sultanahmet sulh blrtncl ceza hlki- deki Merkez binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu h 
tan IOllra Mustafa ım::de b; tilcca- ~·p Ölcliirenler ret ec:lilm1ftlr. Biz, hakarete utra- m~ Reşit, gizli .olarak davayı tetkik et icra edilecektir. Bu işe ait prtname ve teferruatı 5 lira muka 

~ dık. Ceza kanununun 48S lncl mad- mış, suçluya bır ay hapis cezası vere- hergün Levazım Dairemizden alınabilir. 
n çalmmf ve kendiaine: İs 

- lstanbulclan bir mü8181111e bize Dün •in' ceza mahkemesinde ge. desinin IOn fıkrasının naıarı itibara rek derhal tevkif etmi§tlr. teklileriıı teklif mektuplan ve en az 100.000 liralık bu ifa 
müracaat ediyor. Emin bir mütneufi çen sene Topanede ekmekçi ~ükki • alınmasını dileriz. Ddncl fıkTasının iş yaptıklarına dair referans ile 938 takvim senesine ait müte 
tstlyor. Blz Hnl münasip gördük. Sa- nında ~~dqlan. Abdullahı ~ple bo- nazan itibara ~lmacatında hiç §iiphe ı ~--- T. R. K . ve Ticaret odası vesikalan, teminat makbuz veya banka mektu 
na ayda 30 lira JDa8f ve aynca y(lz- ğarak olduren .Azız oğlu Bekır~e Be- yokt~. ~~um esbabı muhaffefenin TAYYARE PiYANGOSU · muhtevi kapalı zarflannı mezkdr tarihte aaat 14 e kadar Alım 
de on komisyon verecektir. Kendi- kir ojlu ~8;"" muhakemelenne de de goz 9nunde t~tulmasını isteriz Ş E H 1 R K 1 Ş E 5 1 Komisyonuna tevdi etmeleri lizımdır. (1965) 

sile milnuebete glrlş, demlftlr. Bu- vam ~~· Mahkemede suçl~- M~eme, müdafaayı tetkik et- 1 .Beyoflu fstfklAJ caddesinde Tayya- Belediye Sular ldaresa·nc1en •• 
nun üzerine Mustafa M'ahmut Saime nn gösterdikleri Ahmet, İhsan, Halit mek ıçin muhakemeyi niaanuı on ı. 1 re Plyanıoeu ctıHIR KltHI) lsimlf 

mektup -'""''• Mahmut Salın keno- lınninde üç müdafaa şahidi dinlenmiş kinci aa1ı günü saat on bire talik et- kUçük bir dükkln açıldı. Sahibi her- Elektrik Şirketi tarafından Taksim terfi n-tt-um" üzdeki Tr&n!dOli 
"_____,. tir Bunlar Be.kir öın · bık ti ı kesin tarudıjı klın.seclir. U10uıı 

dislnden evveli (GO) Ura depozito ' ' Ye erm sa a- · Şenaınızı bir kere tec:rUbe ediniz. törlerin temizlenmesine lüzum görülmesi sebebiyle bu üzünden 
tatemlftir. Mustafa bunu göndermif, lan bulunmadığını söylemiflerdir. =:':~~~====:===:===::=:==:=:=============== lan yerlerden Taksimden Tünele kadar olan saba ile Sıraserviler, 
bana mukabil Od defa da Mahmut Suçlular dün Abdul1ahın Zonguldak ~ IU AKŞAM SAAT 21 de ' hanglr, Ayazpaşa, Gümüpuyu semtlerine 10-4-1938 Pazar günl 
Saim Muatafaya (100) kuru§luk 10 ta karısını boiarak öldürenlerin ve FRANSIZ TiYATROSUNDA bah saat 8 den 13 e kadar Terkos Sularınm hafif t8zyntlı ve az 
adet çorapla (5) adet 25 kunıfluk Arif iaminde biriaini tehditten mah- sayın halka ilin olunur. (1945) 
krem -'n.a-•~- kılmiyeti ve sabıkası olduğunu iddia s t---bul vaı· Beled" R 

•" ,,,_ .. ~"'"· + ..... 1 .. 1 rdir Mahk b ·ddi aym -.&& ı ve ıye eiai ile 
Ondan IOftra hi bir ..x...a-- e~e · • eme, u 1 anın Y --1 J I bul 

-•· ... _, __ ~_, ... ~ ..... ~arak15"uuÇApou..__ Zonguldak müddeiumumiliğinden 80 USVMavya eneral Komoloaunun himayelerinde stan Belediyesi 
_,, uv~u~ -...au.3 ,~ BA ı KONSERVATUARI 
mGracaat etmfftir. Dün mahkemede nılmuı için muhakemeyi başka bir Büyiik oiyolonüt LOK OY Ç tarafından TURK MUSIKISI Levazuu Amirliii ilanla 

flklyetçinin tatinabe IU1'etile alman güne bırakmıştır. BiRiNCi Ü TARIIU ESERLER KONSER! .... _ ... _ _. -L----.......... M·· .... -•- iddiası- --o--l • T RK • YUGOSLAV feıtlvall Fenerbah,_ aktarma anban »- ~ı.uun""11'"- 1.111~ 11_• • f al, 10 Nisan Pazar saat 21 de ,,.. 
nı yu1landa yazdıiJmız tekilde izah foförliikle Alakası Yok .us:ıncı eativ 12 Niaan Sah Mpm• aaat 21 de ..... FRANSIZ TiYATROSUNDA alınacak 8X7,5 eb'adında 
~. Reis 1ııçluya söz verince o 8.aluıatomnıkl~ p~ is eva örtüsü 11 Nisan 938 Pa 
da Jrendflini . ...... 1 'b ..... ...._.__.,,. ' 

- zaman ya 
fada tam (34) liralık mal gönderdim. ZıhnitiL ŞfjllJtW~ ~nderdi- zarlıkla eksil~i yap,ıı..ımr..1. 
Bunları sigortalı olarak gönderdilfm il mektupta ismi geçen kimsenin şo- miD bedeli 2000 lira teminatı 
içiıi Galata postahanesiııde kayıtları f'ôrlükle alikası bulunmadıihnı bil- 30 vıldız, zno artist. 20.000 figüran, Battan bap heyecan, zevk ve takdirle görfllecek büyük tarihi film. radır. NümUDeli komisyonda 

da vardır. dirmektedir. ---------- İliveten: BAHÇE SARAY. Şark Opera filmi • . ---------- bilir. htek1ilerin belli saatte 
yona gelmeleri. "479, .. 1 

~ ......................................................................................... , * 
SENi NiN EN MUAZZAM • EN MUHTEŞEM • EN ZENGiN ve EN GÜZEL ŞAHESERi 

H • 
1 N T MEZARI 

rouça sonu • TORK MUstKILI. filmi . SARA y , ve İPEK sinemalarında muvaffakıyetle deftlll 
olunmaktadır. 

Salıpazaramda Eşya ve ~ 
anbarının keffl mucibince 
Nisan 938 Cuma günü saat ıf 
Tophanede devazml Amirliği Sa 
ma komisyonunca pazarlıkla 
mest yapılacaktır. Keşif bedeli 
lira 'I Jruruftur. IDı temtnat 141 
93 kuruftur. 1tefft İstanbul JC. 
pat f'lbeslnden bedeli muka 

8qOn aat 1 de talebe matme.i alınır. hteklllerin beW saatte 

.................................... •••••-•••••••••••••• .. ---------------.. --... yona gelmeleri. 

- Ben gitmekten vapçttm. dedi. Karım beraber 
gelmek istiyor. 

- Zarar yok, en kaJuı ayakkaplannı giysin, gel
ıdıı. 

Bir hlclliıe ihtimaline karp birer, birer dıpn çık
tık. İldiniz de ellertmime siWı1anmu. pmıiye gidi.' 
JO? gibiydik. Ben sakin, fotoğraf mektnemi fütunuz 
bir tavırla elimde tutarak, fqistler ev, ev dolqıp 

vekAletin gizli müstepnnı ararlarken, ıslık çalarak 
)'Ül'Üyordum. 

Hepimiz ormanda birıe,tik. saat dokuz buçukta 
büyük yoldan ve kasabadan mümkün mertebe sürat. 
le uzaklaştık. Yoldan aynlacağımız son on dakikada, 
yilzden fazla kamyonun dört binden fazla adam nak· 
Jettiiin1 gördük. Saklancfıiımız tara.aut yerinden, 
son kamyonda alır toplann, mitralyözlerin geçtiğini 
seyrettik. Yolda gittijimiz müddetçe, yoldan kam· 
yonlann faaılasız aeldilini görüyorduk. Gördükleri
mi not etmek iltiyordum. Fakat ~emlz ve ya
k•lanmam1z ihtimaline karp. gördüklerlml batıama 
emniyet etmiye mecbur oldum. Yollan tutan lyalci
ler kadar tehlikeli boğalarla dolu çayırludan, dal· 
1ardan geçtik. Uçurumlardan aşalı indik, tekrar çam 
Jerla örtülü dal yamaçlanm tınnandık. Daima bü
yük yola muvazi gidiyorduk. Alto de Loa'a yaklaf
mıya çahfıyorduk. Nerede bir gürilltü ifltılek, aker 
taburlannın önümüze çıkıp yolu bMcelinl 1181Uyor
duk. Yoldan bir buçuk mil fasıla ile tçerde ormanla
rm arasında yürüyorduk, bir tabunın bizi görüp ya
kalaması için bu fasıla çok dejildl Şüpheli ıte9ler 
bizi arasıra oldujumuz yerde tutuyor, sonra genif 
bir J)ef91 alıyorduk. İçlmirDen birisi daima yola daha 
yakın yürüyor, yolu gömtllyordu. Öfle zamanı yo
lun hemen de yarmnı ka~. Taburlann Du
bada kaldıjı enlephyordu. Halkın horra wlerinl du
yuyorduk. 8ftinçle eğlendilderl anlqıhyordu. Biraz 
dinlenmek için oturduk. Günefln altında yorulmUf. 
fena halde terlemiftik, ausuz111k azabım çekiyor, fa
kat hic kimse müsterek hir azabı itiraf P.tmemek lcin 

. -ı-
ses çıkarmıyordu. Kalldılumz zaman taburların mo- bakkaldı. O tüdlrde &ece gündüz yürüyerek F.co-
törlerinin hareket ettiğini duyduk. Derin bir dikkat- rifl istikametinde Avlla dağlarına dojru yol almak 
le dinledik. Orman müdüril, wini iflteceklermif gi· lAzınub. Fakat daha bmüz ne yapmak llzım gelece-
bi, gayet alçak bir wle lmlalJma f1111dadı: ğlnl bilmiyorduk. rap.tlertn bizi orada yakalamala-

- Alto de Leon'da ne kadar kuwetlmlz var?. n mGmkündü. 
- Çok az. Fakat dün pJen o mmt.lredekl köylü- l'alraı ilk :llWı bizim siperlerde baJladı. Düşman 

ler eski tüfekleri ve yüz kadar liWılarUe Mafh'itten ubrı.I 'bWm m6dafaalarımızm tam vaziyetini bil-
kuvvet gellnciye kadar birkaç saat cepheyi tııtablllr- medql IÇln, tam 67.erine yilrümüftü. Blzlmkiler il· ' 
ler. ~ plıJatmaiannı beklemifler, tam siperin 

Fakat gelen taburlara karp koyabUecekleri tflp- öntlnııl9 • bir •tefe tutmUflardı. Mola'yı diifüne. 
heli idi. Ben kendi kanaatimlzln ve Guaclarrama'mn lÜ k.a.A kead•ow düfÜndüm: 
imanının ne derece kuvvetli oldulunu enlamak için - 1'11 _War bfiyük ~erl bir fÖhretl oldulu hal-
ilk silihlann patlamaa1nı bekliyordum. Taburlara ta- de, ~bir ..,talmıf. 
nınmış bir kumandan, Mola knm•nda edlyordu. Fa- ~ arasında mınldanmıya başladııec 
şlstlerln, Alto de Leon'dald kuvvetleri, San Rafael'- - flm4l ollcaklar olacak.. Şimdi olacaklar ola-
de öğrendikleri tahmin ediliyorda. Belki de :yollan cat. 
kapamavtan .evvel, bizim oradaki~ asker
lert11e mahvedeceklerdi. Fakat bumml• beraber Alto 
de Leon'dald bütün köylüler, ifçlter, halk San R. 
fael'de olup biteni biliyorlardı, fqlstler bunlardan 
haberdar değildi. -Yalnız yollann kapandılını biliyor, buııdan bafka 
biqey bilmiyorlardı. Bütün heyecanh havadieler, te
cessüsleri ild taratın da cephelerini turduklumı p 
terlyordu. Ben her deldke ilk lilihm patlamuını bek· 
llyordum. Eğer taburlarile ife ba§larlarsa, bizim za. 
yıf cepheyi yarıp geçmeleri pek muhtemeldi. Böyle 
bir vikıa kaqısinda Guadarrama'ya gidemezdik, 
ceoheyi yardıkları gibi, orasını 1-al etmeleri mu. 

Arke«aııua. 80l;._du: 
-Neoı..k? 
- Hiçbir feY •• Sadece geçemlyecekler. 

Sierra'ya Kasıı 
Çarpıpna, ul tarafın bftyiik zayiatıyle bef)a"ch. Bl

stm mevki itibarile bilyilk faildyetlerimiz vardı. A· 
silerin hücumlarını pl8n1aftırmaları J.Azımdı. tık ai
Wılaruıı patlatıp, ileri kuvvetlerini hücum sahuına 
ptirinceye kadar biı aaat geçti, o zamana kadar da 
bizim tayyareler yetişti. Pek çok nikbin konuşuyor-

dum, fakat askeri mal6matıma az itimadı oldup 
arkadapm filpbe ile yalnız silAh aes1erinl dhıliyol 
Saatimi göstererek dedim ki: 

- Şimdi saat yarım. Göreceksin, 188t lldye 
bir tek top patlamıyacak. Bundan evvel d8 
tayyareler yetifecek. 

Bizim tayyarelerin düpnan toplarım 
muktedir olduğunu, önce bunların miihlmmat 
'8rını ve petrol tanklarını tahrip edeceklerini, 
nı yerleştirmelerine meydan bırakmıyacaldannı 
ve ettim. Herhalde bizim daha evvel lıazırJanmJI 
mamız bizim için bir falkiJ•ttlr. Fakat ötede, saat 
den evvel bizim dağlardan b>memi:r., dalın lral'lldlllll 

daki istikamete dolru ilerlememiz lizımdı. 
adamlaruı kendi cephelerini bombardıman etmefl"' 

ve tuttuklan ilk mevzilerden uzatlapnamak 
bataryaların ilk önce bu tarafa ateı edecekleri 
hakkaktı. 

Arkadapm: 
- Neye bu mevzileri terketslnler dedi. 
- Bu gayet basittir. Blzimkiler Fa§ist ba 

n karpsında mukavemet edemezler. 
İspanyada bu Kasttl şehirleri (WalladoUa Se 

en iyi bataryalara eahlptlrler, topçulan Alman 
çuları kadar mükemmeldir. 

Orman müdürfl cevap vermedi. Sadece a 
m sıklqtırdı. bundan. benim mahdut askeri 
ınatımı daha ciddi telikkl ettiğini anladım. 

- Harbi sever uıiain? 
Dedi. 
- Harbi kim sever?. 
İiiDıiye devam ediyorduk. Karısının ayaklan 

ral&mnıf, bacaklan çalılardan çizilmit. kanıy 

Onu teselli ettilimlz zaman cüldü ve· 
- Bu bir re1 delil. dedi. 
Fizik itibarile bizden geri olduğuna kederlen 

onun gelipnin bizim lfleri güçleftirmeeinden k 
yordu. 
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~ hldbelertnln haldld ..,n. 

: Wdp edebilmek lçbl, nnıana,.. 
lftMJDda eere7aa eda ,ı.u _.... 

....... de bllml7e lhtl7•Ç nMu· S... 
Lıtı ajanı telgraflannda veya gllnlOk 
"-telerde okumak mümkün delil· :.:.;ilnldl yevmt gazeteler, kulislere 

sokulamazlar. Fakat dünyada 
llt denilen teY kalmamıttır· Esrarı :!"p nıeydana çıkarma teşkilltı o b 

kuvvetlenmiıtir ki, en ,tdi san -
~z ınal6matın bir ,un sonra 
~ eclllnı.iyecejinden emin oıanıazsı· .... 

itte arada sırada bu siltunda hldi· 
lelerin lçyUzüne .dair verclithn mal6· 
::- dünya e'.srannı çözmesini bilen 

ecnebi müesseselerin bulduklan 
~tlerdir. Size bgpn de bunlar· 

birkaçını anlatacajun. 

ltcaıya Niçi~ 
~ııyor? 

'11a ile tn,tltere anlaşmak üze· 
~ler, Evvelce bedbini ile bqlıyan 
Ja.ı. llıtlzakereler buaün imzalanacak 

I Celmiştır. Çünkü: 
lf&_tal~anm Berlin - Roma mihverine 
---uı kalmamıştır. Alman ordula
: Bl'enerde sönnek Mussoliniyl si· 
~~ıtlr. Avusturyamn ftıali 
~ .._"""' 1nıbt•1 ,.t"'P1r1"' M1"AhP1' 
~ Triycstc. limanından istüade 
dlti da eskiden A "1Uturyaya ver· 
tee 111~deyi Almanyaya da veremi 
)a eiiıu bildirmiştir. İtalya Avustur
.:,.a Triyestede serbest liman haldan 

8o latifade imkanını vermltti. 
~ llra Mussolini, Bitler Romayı zi. 
~ celmeden evvel lnpltere ile 
~ lllak ihtiyacım duymuttur. Bit· 
~ ka11ı elinde bir ıilihla pkabil· 
tlt. için bu müzakereleri tacil etmit
~ 4hrıanyanm her istedijine boyun 
~lllek için buna ihtiyaç vardır. 
~ tel'e de İtalyanın bu hareketin· 
11 llıehıııun olmut ve ona pmcliden -.:01011 İııciliz liralık bir borç ver· 

ltaı l'ldetınqtlr. 
ta.; 1a İnciltere ile anlapnak için 
-..,.. 18Jıın nıülld tamamiyetim tanı· 
~\'e askerlerini çekmeyi kabul et 
it ll&L~ ~una mukabil ıözlerini Tunu· 
~ıtlr. Trablusta bulunan aa • 
~ bpanyadan çekeceii asker· 
lat takviye ederek Twıma mmal· 
)t~lınak aiyetindedlr. İspanya için 
,.._ fedakarlıklara mukabil ltal -

B 
uP cWd Tll'k ..... Si· -- ilim... - ::ncl 
~· ....... eseri-
nin bir wıır:'M --,.. kan 
di cesedini bıraktığı mütevazı JD9o 

zannın baflJld• toplanacağız, onun 
batıralanDI anıcejız. 

Sinan, yalnız Türk mimarlsı. 
ntn değil, cihan mimarisinin erişil 
mez bir f8bikasıdır. Sinan mtrnarl 
tarihinde bir merhale yapmıf, ye
ni bir mektep açmıştır. Yüce dlhi, 
bir asırlık ömrünün içine asırla-
n, devirleri sıkıştırmıştır. O; Os
manlı İmparatorluğunun fütuhat 
ordularile A vrupanın, .Asyanın, 
.Afrlkanın içlerine kadar sokuldu. 
Kesralann, Firavunlann toprak· 
lannda dolaştı. Takı Kesrayı, eh
ramlan gördü. Kahlrenin, Tebri
zin şaheserlerini, Radostald, Bu· 
dindeki, tstargon ve Muhaç'tald 
tarih bergüzarlannı tetkik etti. Bu 
ralarda muhtelif milletlere ve çal 
lara ait bütün sanat Abidelerini in 
celedi. Sonra bunlan kendi deha
sının potasında eritti, onlara Türk 
hüviyetini verdi. Sinan geniş sı
nırlı Osmanlı İmparatorluğunun 
heryerine sanatının, dehasının pır 
lantalanm serpti. Hicazdan Budi
ne, Akdeniz adalanndan Tebrize 
ve Venedik körfezinden Azak de
mescit, köprü, saray, karyansaray, 
su yolu, darüşşifa, imaret, hamam, 
türbe banflrab, mebil ve çepelerl 
görürüz. Sayısı bet yüzü 8f8Jl bu 
eserlerin mimari, tqçılık, tezlıfp, 
tezyin. oymacılık, kalemklrlık, 

kakmacılık, çinicilik bakımından 
ve daha birçok yönlerden fevka· 
lide ehemmiyetleri vardır. 

Bunlan incelemek phı,Jarm kl 
n değildir. Bunlar, bir heyetin, da 
ha dojrusU müteaddit heyetlerin 
işidir. Bu yadiglrlar muazr.am cilt 
ler halinde toplanır ve tetkik edi
lirse o vakit üatada olan uyıımız 
ve perestifimis daha artacaktır. 

D Ahi Türk, 40 kadar sivil ve 
askeri mimar 1etiftinll. O

nun pkirtlerinden mimar Yusuf 
ve bir kaç arkadafı büyük Türk 
Hükümdarı Babür Şalım dafetl 
üz.erine HindiataDA pttiler. Delhl, 
Agra. Lihur ve KlflDlrde kaleler, 
saraylar 1aptılar. Bu alamdan 
Qatad1m1zın mektebi yalmz O... 
man1ı 1mparatorlutunun mnırlan 

içinde kalmadı, taştı, dünyanın 
dört köşesine yayıldı. 

sat Tezldretülbünyan'da üsta-
dın 81 cami, 51 mesçit, 55 med
rese, 28 darillkura, 17 imaret, 3 
darilşşlfa, 7 su kemeri, 8 köprü, 
18 kervansaray, 6 mahzen, 33 sa
ray, 35 hamam, 17 türbe ve daha 
birçok sebil, çeşme ve kuyu yaptı
lım yazıyor. 

Marmaradan, Botazdan, Hali~ 
ten fstanbula, ttsküdara ve Beyol 
lu taraflanna bakına. Ufuklannızı 
süsliyen, tstanbulun simasına asa
let veren, Türk hAldmiyetini bu 
topraklara çtvillyen narin minare
li camilerin birçokları üstat Sina-
mndır. 

İstanbul tarafında Süleymani
ye, Şehzade, Edirnekapıda Mihrü
mah Sultan, Aksarayda Haseki, 
Tahtakalede Rüstem Paşa, Topha
nede Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Be
şiktaşta Sinan Paşa, O'sküdarda es 
ki Valide, Şemsi Paşa ve Mihrü-
mah Sultan oaınilerl ve bunlann 
bazılannın etrafında toplanan ha
yır ve irfan müesseseleri hep mi
mar Sinanın eseridir. 

Ustad Istanbul ve Edlrnedeki 
yüksek eserlerinden başka Rume
li ve Anadoluda, ve bugün başka 
devletlerin s?'ırlan içinde kalan şe 

rakınıştır. 

Bunlan Bf*lıya sırahyorur. 
Sofya, Hersek, Vificrat. Ru.çuk. 

Kefe fsteraon, Budin, ıı:.tarya, Ha 
lep, Şam. Mekke, Sabanca, Seman
h, İzmit. Ka;yteri, Ankara. Erzu.. 
rum, Çorum. İmik, V.nka, Kütah 
ya, Bulvadln, Karapınar, Babaee
kl, Havza, Burgu, Erelll. Çatalca, 
Ulaflu, Gözlüve, Turbala, Ba&..... 
ki, Gebze, BQyük Çekmece, SWv· 
rt, Mustafa Pap. Marmara, Hal
kalı, Sinanlı, Tekird8'ı, ttgın. Ka
nfbran 

S inan, Sllye dikte ettirdiji ld 
tabına yaptılı eserlerin u

zun bir liltellni vennitfir. Fakat 
en çok beğendilt altı eserinl bil· 
tün ~terlerlle tavsif ~· 
Bunlar Şehade camii, aa kemer• 
leri, Stlle)'llWll7e caaül, lskender 
bahçeıdndeld aa dolabı, Btl;Jllc 
Çekmece klprflatl va Bd1raedeld 
SeUmiye camildlr. 

~~umumiyeslni tatmin için 
a.aa1..._ ~lr harekete mecbariJet duy· --------------, 
--.aır. ıllerln muvaffakıyet! Fnmla hada -

Sinan Şebwle emntiyle ut btl
yük ve muvaffal$ eserini wrdt. 
Süleymaniyede sanabmll bütan lh 
tlpmını ptarcU. J'akat Bdlrne
dekl İkinci Sellın camil ve etrafı
m uran külliye onun en çok be
lenc1i41 ve üatiine titrediii 818ri· 
dir. 

lıb... it ....... Alman " ltalyaa atkerlerlnbı, 
"' lfllerin ve yahut hiç olmaaa fatfanln Mrlet-
' meal .... ktlr. lla ile....._. için hl· 
-.a Ziyareti yük bir tehlikedir. sunun 8seriDe 
in.. Framll h8Jr6metl derhal İspanyaya 
~ı ıelecek aJ &omayı ziyaret dd fır1uı uker ,...-ıerek hlk6met· 
Af ktlr. Bu ziyareti milDMebetile çllere yardıJDA karar yenil. Bu bre· 
ı-:::lhıi. dostuna 350 bba AlmaD bu· n Bapeldl " erUnıharblye reisi de 
~ cenubi TiroHl AJmanyaya ter· tasdik etti.Fakat fnıllts sefiri Frama
ı,terı Ye razı oldutun• bildincektir. am bu kararJlll htlktbnfdne blldlria
..._ t buradaki Aimanlar hiçbir za • ee Chamberlaln derlW Frama htlk6 
llaL_ -talyaya uınm•mıflınbr· Batti tin Wyle bir hareketin harbi la· 
li.._..lataaa ıönderilmek isteadikle- :: .;~blleeeifnl, tn.Uterenin ile 
hatıı.nıaıa isyan etmlıierdir· -~ harp tstemedlflnl .., lra hareketbMle 
ke1a:lec:e1t olan bu dav&YI MUllOlinl Fransa7l tülp odemlyeeelinl blldlr
h11na iinden halledecektir· Yabus dl Bunan berine ba karar prl kal· 
• lllukabil Almanyadan lspanJ• ~ 
.:::.: ittıat ettiii Ceata ile Majorb 0 ,anlerde SoY)'et Basyamn Parla 
ltetııı ~ me,·kilni ttaıyanlara :~ sefiri de Fransa htlk6metine lapan· 
ltaıy eslnı iıtiyecektir. Bu iki mef i yaya sttratle 280 10D sistem boml»a 
llltııa-:: Akdenizdeld bi~:.:t:· tayyaresi ıönderltmesiade ısrar Mi
l'ıh· tır, Çünkü Ceuta p yordu. &ovyet • ..,.. ha tanveleri 
llıaJİ Ma~orka adalan, ~ • ıöndennlye hamlı· Füat lıavadan 

4trika yoluna laWmdir· ptmelerl teJıUkeUydl. Ba ........... 
I"- • ftr, tanarelerl JPnmllll• ıan••r • 
r~nyaya Yardım ınes1n1. sonra •a So.,.et Balyadan•· 
Is ı als tarlldl• pleeek ta,,,arelerl• ltu 

ıe d Para:nda Franko ordulan ,Akde:a açıim kapatılmMIBI teklif .,..,.,. .. 
.,__Oiıu ileri hareketin• bafla>'1D A Fakat ı.,otere ltma .. mb1 oWa. 
- • .._da bir he1ec:aa ..._&aterdi- • 

Sll. Şehzade camllnl üstadın 

ajzından anlatırken der ld: 

"Kubcıblan ciervClll' ı.taf.ıwt Jcu.. 
bablan gibi bGf getünlii ve müln-

wn ~leri '""'ıUcu.rah gibi ctaü
mana pevoate oldu. 
.DUcilmq Mtamams tMmWf' clireJt. 

lerdir harirnitade. 
TemGfG e"""'8 dunlltlf ftice ıert1I 

•emMıim&. 

tıd minaresi IOY• bir p1r1 rotan 
amir 6nilnde kıyama aelmtt Od 
kıyamet bd civanı slba gibi ma

kamı blmıette berpa idi ... 
Sin•nın dört ,az an yGz bin 

ve Od JÜ bin ve altmıt Qç bin ak
çe auledllenk ı.tanbulda yapbiı 
uzun kemer, Gürelce kemer va 
müderria bmerlerile 1U yollan t. 
tanbulu ~ ve hqata kawttur
d&alu içJn çok bopma pilyordu. 
Ylne Sli, Sinanın ajzıyle bu ır. 
merlert fU ımaraı.ra IÖJ'ı.tndpv: 

(Det1camı 1 tıtlCUdaJ 

G'OlitlSLEJ:> 
Mudanya 
Mütareke Evi 
Yazan: SABiHA ZEKERIY A 
Mudanya mütareke evi, Mudanya

dan Borsaya geçea her Türldln, her 
miW iatiklll Aplwıın, her ıulh seve
nin, bir mabet gibi, hürmet edilen bir 
mesar gibi, kahramanhta, fedakirh· 
tı temıil eden bir heykel gibi, gidip 
dyaret edecekleri, bir milU kurtulut 
lbldesldlr. 

Umumi Harpte vatanın en malınım 
klfelerlne kadar girmek fırsatını ba
lan dll9manları, büttln bir milletin 
mUfterek imanı, Bllyük Önderlerinin 
dWyane zeklılle bu topraktan ko • 
van, ve bu kovulutu kltıt ve kalemle 
tesbit eden Mudan7a mtltarek•idlr • • Mudanya mlltarek•l l,te ba ldl~lk 
evde hnzalanmııtır. Kurtuluşun btl
tfln kıymetlerini can ve ytirekten du· 
yan Mudanyablu, bu evi satın almq, 
ZO bln lira sarfederek tarihi bir mU... 
haline ıetirmi,tir. İçeri glrdltl•-
man san1d btlttln bir tarih canlanıyw, 
cllle ıellyor, size lstlll ordularının ha
rla çlmıelerl altında can verenlerbl, 
btl)'tlk kahramanlıklar yapanlann ._ 
tanını okuyor, sonra bOtfln h...-etll 
ve debdebeli masaffer ordu lnıpıue 
danlannı ayatma, bu ldlçtlk e-A ... 
tlrten, mllll imanın ve ba imanı tem
all .... btlytlk kmnandanm. eHrial. 
ıözUnflzün öntlne 1eriyor. • Mütarekenin dördünctl ve sonunca 
sayfuında bir ıureti, altında mafl6p 
kumandanlann imzuı, miltarekeaba 
imzalaııdıiı kıymetli tarih (11 ~ 
nievvel 19ZZ) çerçevelemnif, duna 
uılmış, işte milli kurtulutua bak 
yapılan ilk imzasından sonra, mink· 
keple imzalanan şekli benim diyar. 
Masalann Ozerinde o tarihte çıka 
guetelerln, mütareke ta&ilAtım .,. • 
ren ntishalan, milll kurtulut mla
delesinl canlandıran resimler. Yakar 
da mütarekeyi imzahyan mai16p ku
mandanlann, ve mmaffer kuımmclaa 
İsmet lnlnbln )'attıkları odalar, 
de )'attıklan yataklar, htltb • 
mevcut ..,.., ifade ettikleri Wlttba 
....... u ınrn-.. &n :muhabı.a eienk. 
duruyorlar. • 30 Bbfllcffepla itti .. ---.................. _ .. , 
... mllled, Seft'e sltlhell, w ı..ıa 

- -- tıblebtnl qba, eline ,__n,., ftl'm bir ee......., klniııı 
vet ve saltbn karplmÜ )'8l'len 
panan çtlrtlk Wr lndaln Mntl; 
Mwlan7a mtltankesi, )"Olduklar icl1' 
de varlık JU&tan. boynuna talmııl 
esaret slnclrlnl a:ımile, fedakl 
ko,_.., idam mm.mm arp 
danlanncla pdaa bir milletin 
ve kurtulut veaikapdır. Bu ..-Daaıft! 
yalnu tarihe maletmemell)'ls. Ma • 
danya mltareke evi, dlldlecek ... .._ 
il bir tafta daha lmnetle ~ 
ifade eden bir heykel, konUfU 
lbidedlr. Btltfln Ttlrk pnçlilbd 1Jhi. 
dala çıkarmudan, Buna7a erit* 
mezden, herhaııci bir 1edntl19 al 
dlnnezden evvel haraya ptllmek, 
ve mllll kurtulut hanketlnln ita~ 
h v•lkannı c&stermek llmn. 
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Vereton Villdsı 1 

Kadıköyünde oturan Enver Bulu- E 
si ismindeki okuyucumuz yazıyor: ----"Canlı ve müşkül terbiye asrında· E 

Geçen senenin Milli Küme şampi
yonu Fenerbahçenin bu seneki hadi
seler üzerine aldığı vaziyet spor 
efkan umumiyesini alakadar etmek
te devam ediyor. Seyahat masrafı 
olarak kendisine ödenmesi icap eden 
800 liranın ek.sik verilmek istenme
si üzerine bu hafta lzm.ire gitmiyen 
lt'enerbahçenin Milli Kümeden. çıka
rılacağına dair bazı gazetelerde görü 
len haberler doğru değildir. 

Sevimli sanatkar, tezgah başında anlatıyor 

yız. Mekteplerde dahi her şeyi film- : 
le, resimle öğretmeye çalışıyorlar. -
Söz, dünün uzuı;ı sözleri hemen he- :· 
men tarihe karıştı. Fotoğraf ta bu a- E 
rada mühim bir mevki tutuyor. Ge- : 
çenlerde, yabancı bir memlekette bu- : 
lunan bir dostuma İstanbulun muh- S 
telif güzeliklerine, sayfiye yer _ 
lerine, manzaralanna ait fo • E 
toğraflar yollamak lazımdı. i- :E 

Eğer teşkilat keneli yaptığı Milli 
Küme talimatnamesine kendisi de 
riayet ederse bu hafta lzm.ire gitme
diğinden dolayı Feneri çıkarmak şöy 
le dursun, deplasman yapmıyan klüp 
lere karşı tertip edilmiş cezaya da 
ÇaJPılamaz. Çünkü, Fenerin hareke
ti için kendisine ödenmesi icap eden 
para, klübe tam olarak verilmediği 
gibi mütebakisinin avdette verilece
ğine dair yapılan vait te bir kağıtla 
tevsik edilmek istenmemiştir. 

Sanatkar Hazım, ·Bir 
Piyango Gişesi Açtı 

-nanır mısınız, İstanbulda, is - E 
tediğim gibi fotoğraf bulamadım. Me : 
sela, İsta~bulun blitün güzel yerleri- ~ 
nin, tarihi eser ve abidelerinin fotoğ- E 
raflarından mürekkep tam bir kül : 
halinde bir koJleksiyon var mıdır? e 
Tahmin etmiyorum. Aradığım resim- S 
leri bulabilseydim, kaç kuruşsa vere E 
cektim. Birkaç tane gayet fena çe- 2 
kilmiş, fena basılmış kartpostallar -

"Kızım Katina, Dünyada Ne LCizımdır? Para 
1 , 

Çeviren: B. Tol< ~ Yazan : O. Henry -Lazımdır, Para." Gençlik 

Gider, Akli Gider, 

Gider, Güzellik 

Para Kalır ! 11 

var. Halbuki, fotoğraf, kartpostal as llllllllllllllllllUllllJJl» ~ııııııııııııııııııııııt11 

Fenerin ötedenberi hakkında tat
b~ edildiği ve bu sefer de tatbik e
dileceği söylenen Milli Küme tali
matnamesinin bu işle alakalı madde
lerini aşağıya yazıyoruz: 

Yazan: Reşat legzi 
rın en büyük reklam, propaganda va· 
sıtası oldu. İstanbula gelen seyyahla
rın ceplerini, • şehrin bin güzelliğine 
ait kartpostallarla dolduralım. Bu 
kartları onlara bedava verelim, bu 
işi bir teşkilat başarmalıdır. Ticaret 
zihniyeti ile şunun bunun bastırdığı 
bir iki resim bu davanın yürüme ga
yesinden uzak ve ayrı şeylerdir. Be· 
lediye, hükfunet, turing klüp, her 
kim yapacaksa bu işi başarmalıdır. 

Dünyanın her yerine bol bol, güzel 

Fener hakkında ilk tatbik edilen 
madde şudur: 

"- Kendi şehrinde bll§ka yerden 
gelen klüplerle yapacağı müsabaka
dan imtina ecf,en hükmen mağlUp sa
yılır ve 250 lira para cezası öder. 

Fenerin lzmire gitmemesile ala
kadar madde: 

"Deplasman yapmıyan klüp 150 
lira para cezası öder ve oyunda hük
men mağlup sayılır. Tekerrürü ha
linde Milli Kümenin mütebaki mü
sabakalfrına alınmaz.,, 

Bu sarahate göre, Fenerin Milli 
Kümenin mütebaki müsabakaların
dan menedilmesi için bir deplasman 
maçına daha gitmemesi lazımdır. An 
cak deplasman maçına aitmelı; icirı 
teŞkilatın şu maddeye riayetı şart-

tır: 

"Milli Kiimenin deplasman ve 
hakem masrafları Genel Merkez ta
rafından ödenir. Takımların 15 kişi
lik masrafı olarak maktuan aşağıda
ki miktar hareketlerinden üç gün ev
vel ödenecektir. 
Ankara - Istanbul gelip gitme - 700 
Ankara - lzmir gelip gitme - 800 

lstanbul - Izmir gelip gitme - 800 

Muhtelite Beşiktaıtan 
Oyuncu 

Çağırılmıyac:ak mı? 
ünümüzdeki cumartesi gpnü 'l'ak

sim stadında Firs Vienna takımile 
karşılaşacak olan Istanbul muhteliti
ne Beşiktaş klübünden oyuncu ça
ğırılmıyacağına dair ortada bir riva
yet dolaşıyor. 

Doğru olmamasını temenni etti
ğimiz bu rivayete göre, Viyana takı
mına karşı çıkacak muhtelit, Güneş, 
1''enerbahçe ve Galatasaray klüpleri
ne mensup oyuncular tarafından ter
tip edilecek ve geçen seferki Bükreş 
maçına iştirak etmemiş olan Beşik
taşlı oyuncular bu müsabakaya da
vet edilmiyeceklermiş. 

Bükreş maçına bazı mazeretleri 
yüzünden iştirak edemiyen Beşiktaş
lıların halen şehrimizin y'tiksek oyun 
cuları meyanında olduğunu son maç
lar bariz bir şekilde gösterdiğinden 
eski bir hadisenin tesiri altında ka
lan adeta beynelmilel mahiyeti haiz 
denecek derecede mühim olan bu mü 
sabakaya İstanbul takımını zayıf 

bir şekilde çıkartmak doğru olamaz. 

Demirsporun Maçı 
Pazar günü Şeref stadında yapı-

ıacak Güneş - Beşiktaş maçından 

evvel Demirspor takımile Beşiktaş 

B takımı arasında hususi bir müsa
baka yapılacaktır. Bu karşılaşmıya 
saat ikide başlanacaktır. 

Geçen gün öğle üzeri, mat-
matbaaya gelmek üzere 

Parmakkapı tramvay istasyonuna 
doğru ağır ağır yürüyordum. Kal
dırımın kenarında, gelene geçene, 
küçük, pembe renkli el ilanlan da
ğıtan bir çocuk, bir tane de benim 
elime tutuşturdu ... Bir göz attım .. 
Bu, bir tayyare piyango gişesi ila
m idi. Gayriihtiyari, on beş satır
da nibaret bu küçük ilanı okumak 
hevesine düştüm: "Türk Hava Ku
rumu tayyare piyangosu şehir gi
şesi..,, 

Altındaki cümle: 
"Beyoğlu İstiklal caddesi, Na

rin zade lokantası yanında tayya
re piyangosu şehir gişesi isimli 
küçük bir dükkan açıldı. Sahibi 
herkesin tanıdığı kimsedir. Şan-

sınızı bir kere tecrübe ediniz.,, 

~d'E:t,~afsrAVm dıyji}r@ila) Pli~ 
görmüyor. Herkesin tanıdığı kim
se imiş .. Kim acaba?. Bu reklam 
tarzını fazla alameriken bulmak
la beraber, içime bir kurt ta düş
medi değil.. Herkesin tanıdığı bu 
dükkan sahibi kim ola?. 

G:!ri döndüm. Bu dükkanı ziya 
ret edecek, herkesin tanıdığı 

insanı görecektim.. Bakına bakı
na gelirken, bir küçük dükkanın 
önünde, Şehir tiyatrosunun en se
vilen artisti Hazım gözüme iliş

ti.. 

- Merhaba üstat .. 
- Merhaba nuruaynim .. 

- Kimi bekliyorsun?. 
- Kimi bekliyeceğim yahu? .. 

Dükkanı bekliyorum.. Duymadın 
mı, dükkan açtık ya .. 

İntikal etmiştim.. "Şehir gişe
si" sahibi ve "herkesin tanıdığı 

kimse,, Hazı:rııdı. Küc;ük ve zarif 
dükkandan içeri girdik. Hazımda 

bir tüccar ciddiyeti ve ağırlığı var
dı.. Karşılıklı iki küôik iskemle
ye oturduk. 

- Hayırlısı olsun, dedim, uğur
lu, kademli olsun .. 

Hazım, oturduğu iskemleden 
doğruldu: 

- Teşekkür ederim, dedi. Ar-
tık tüccar olduk.. Amma, arpa
cı kumrusu gibi düşünüyorum, 

müşteri bekliyorum, zannetme .. 
Müşteri çok, Eşten dostan Allah 
razı olsun.. Düşüncem "imali fi-
kir,, etmek .. Anlarsın ya .. Acaba, 
nasıl yapsak ta şu mühim işleri 

daha çok genişletsek ... 

Hazımın dükkanı şık bir şey .. 
Duvarda, Şehir Tiyatrosu artistle
rinin hemen hepsinin resimleri a
sılı .. Daracık gişe an kovanı gibi 
işliyor .. Hazımın, piyango bileti gi
şesi açmak nereden hatırına gel
miş. diye düşünüyorum .. Yeni iki Spor Mecmuası 

Bir müddet neşriyatını tatil ede
ı:ek yerini Sarı-Laciverde bırakmı~ 

olan (Top) mecmuasının tekrar inti
şara başlıyacağını memnuniyetle öğ
rendik. Bundan ayrı olarak bütün 
spor gazetecilerinin işbirliğini temin 
eden (Futbol) isminde yeni bir mec
muanın intişar edeceğini de habeT 
aldık. Her ikisine de muvafiakıyet!er 
tiilı>ri7 

Kendisi işlerinden çok mem
nun.. D~ha iki üç ~n olmuş .. 
Hazim, ticaret fikrinin kendisinde 
nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: 

- Malum ya. Çoluk çocuk sa
hibiyiz.. Geçinemiyoruz. Önümüz 
var, sonumuz var .. Bir dükkancık 
açalım da, ekmeğimize katık olsun 
dedik.. Bizim mahdum bcndeleri 
var :va .. 

fotoğraflar gönderelim.,, 

............................ -..... __.. .......... 
OKUYUCU 

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

Pislik halinde bir arsa 

Kilçükpazarda oturan okuyucularımız -
dan biri yazıyor: 

Hazım, yeni ticari planlar 

için "imali fikir,, ediyor 

- Estağfurullah.. · 

- Evet mahdum 'hendeleri 
Settar Körmükçü için bu dükk8.nı 

Ktlçtikpazar Hacıkadı mahallesi Mığır 

Bey camii sokağında bir arsa var. Bu arsa 
~ ~ıhır _ta._ 71iJ:rprl.ılt".-TA!i...'kfimft~a.U. 
Geceleri buradan gelip geçenler bu taşla

rın aralarına apdest bozuyorlar. Kokudan 

geçilmiYor. Gündüzleri, maalesef çocuklar 

da burada, bu pis yerde oynuyorlar. Her 

cihetçe halkın sıhhatine muzir olan bu taş 

lık meydanın etrafı bir tahtaperde veya di 

ğer bir suretle çevrilmelidir. Alakadarların 

nazarıdikkatini celbederiz . ., 

açtım .. Çocukta ticaret fikri sim
didcn başlasın, diye. 

- İşler nasıl? .. 

- İyi.. memnunuz.. Akşamları 
dükkanın önü hıncahınç doluyor .. 
Şimdi artık, herkes biletini ben
den alıyor.. Elimde uğur vardır 

benim .. 

- İlk siftahı kim yaptı?. 

- Denizbank umumi müdürü 
Yusuf Ziya Öniş.. Bunu, uğurlu 
sayıyorum.. İnşallah bende de de
nizdeki kum kadar para olur .. 

G ülüştük .. Hazım, mütemadi
yen paradan, hesaptan, ti

caretten bahsediyordu. Onun sah
nede, en sevilen rollerdeki hali 
gözümün önünde canlanıyor .. San
ki, karşımdaki insan o değildi.. 

Gişedeki bayana eemirler veri
yor, dükkan / garsonuna bir şey
ler anlatıyor. Dosyalardan, def
terlerden numaralar aratıyor .. Ba· 
şını kaşıyacak vakti yok .. 

Hazıme, şimdiye kadar ticaret 
yapıp yapmadığını sordum. 

- Yaptım, dedi.. Mütarekede 
idi.. O devirde bilen bilmiyen her 
kes bir ticaret işi yapmıya kalkışı-
yordu. Geçim dünyası .. Bana da ne 
tavsiye ettiler, bilir misin?. Tekir
dağında sebze ucuz, al getir, İs
tanbulda sat, dediler .. Atladım va
pura Tekirdağına gittim. Patlıcan, 
domates, yükleyip getirecektik .. 
Fakat, aksi şeytan, vapurdan tam 
Tekirdağına çıkacağım zaman de
nize düşmiyeyim mi?. Canımı zor 
kurtardım.. Tekirdağının patlıca

nından biberinden vaz geçtim .. 
Kalktım. İstanbula geldim .. İşte bi
zim ilk ticaret işi böyle oldu. Bu 
sefer tekrar işi ticarete döktük. 
İnşallah hayırlı olur .. 

Mideyi bozan yağlaı 

Okuyucularımızdan biri yazıyor: 
"Et işi halkın lehine olarak halledildi. 

Daha da ucuzlıyacak .. Bu işten memnunuz. 

Fakat bir de lstanbulun en belli başlı gıda 

!arından biri olan yağ meselesi var. İyi yağ 

lar hem çok az, hem de çok pahalı .. Fazla 

fiyatla yağ alamıyan halk, mecburen ucuz 

yağ alıyor. Bu ucuz yağlar, insanın mide 
ve barsaklarında her türlü hastalığı meyda 

na getirecek istidat ve kabiliyettedir. Eğer, 

daha uzun zaman İstanbullular bu yağları 

yemekte devam ederse, halkın mühim bir 

kısmı mide fesadına uğrıyacaktır. Türkiye 

bir ziraat memlekPtidir. Yağın ucuz olması 
lazımdır. Bu işle de alakadar olunmasını 

istiyoruz.,, 

Para fena şey midir? Amma, bi
zim aklımıa bu iş sonradan geldi. 
Kırk yaşınıza kadar boyuna başka-

larına nasihat ettik. "Deli dolu" 
operetini hatırlar mısınız? Orada 
bir sahne var. Baba rolünde olan 

ben, kızıma şöyle derim: "Kızım 
Katina! dünyada ne 18.zımdır? Pa-

ra lazımdır, para .. Gençlik gider, 
güzellik gider, akıl gider, para ka
lır .. ,, 

H azım, bunları operetteki gi
bi ahudi taklidi ile söy

lüyor, iri gözlerini açıyor, ba
şıyla, eliyle, işaretler yapı

yordu... Dükkanın içindekiler 
gülmekten kırılıyordu.. O sı

rada bir bilet almıya gelen yaş
lıca bir bayan. bu tatlı meclisten 

bir türlü ayrılmak istemiyordu. 
Kadıncağız, nihayet dayanamadı: 

- Kuzum Hazım Beyciğim, de
di.. Bana bir bilet daha verir misi
niz ... 

- Çok zengin olmak istiyorsu-

Küçücük dükkanda, artık dura
cak yer kalmamıştı. Hazımden mü
saade istedim ayrılıyordum. Bana: 

- Sahneyi bırakmadım ha .. de
di.. Yann sabah birkaç piyes ver
mek üzere Bursaya gidiyoruz .• 

nuz, galiba?.. .. 
Sevimli artist güldü: ......,._,.. 
- Kim zengin olmak istemez!. 

-2-
Olri De - Vere'nin bende bı

raktığı ilk tesiri ömrümde unut-
mıyacağım .. 

Bu, yedi ayak boyunda, kusur
suz yüzlü bir gençti; Andrey Del -
Sarto'nun yaptığı "genç Sen -
Jan,, tablosuna çok benziyordu. 
İri ve siyah gözleri bilinmiyen bir 
kederle dolu gibi idi .. Solgun ben
zi. "Haut Monde" insanlarında gö
rülçiüğü gibi, eski bir aristokrat 
ailesinin izlerini taşıyordu. 

Üstünde modaya uygun bir el
bise vardı. Fakat yalmayaktı. Ağ
zının her iki tarafında çiğnenmiş 
tütünün lekeleri duruyordu.. Ba
şında Meksikalıların giydikleri ko 
caman, geniş kenarlı bir şapka 
vardı. Sırtında gömlek yoktu .. Ce
ketini çıplak vücuduna giymişti .. 
Önü açık olan ceketi, boynundaki 
iri pırlantayı gösteriyordu .. 

Misis De - Vere boğuk bir ses
le: 

bam bundan yirmi sekiz yıl önce 
Şillo önünde vurulmuştu .. 
Akşam yemeğinin hazır olduğll' 

nu bildiren çan çaldığı zaman be' 
ni yemeğe davet ettiler.. Yertl~ 
salonu, siyah meşeden yapılıJllş 
tahtalarla ayrılmış ve mumıarll 
aydınlatılmış uzunca bir oda idi· 
Olri De - Vere masanın nihaYt' 
tinde oturuyor ve et kesiyordt.1· 
Sırtında ceketi yoktu.. Kısa koUll 
bir fanila giymişti. Roma gladiY" 
törlerini andır.an adaleleri büti.İJl 
güzelliği ile görünüyordu .• 

Akşam yemeği hakikaten "eti 
nup işi,, olmuştu. MasanıJI 

bir ucunda kocaman bir pişll1ij 
domuz vardı.. Aynca, 13.hana ilet 
kızarmış piliçlerle, envaı türlü ye
mişlerle dolu tabaklar göze çat' 
pıyordu .. Bundan maada masadS 
yer almak için bekliyen patatesV 
sucuklar, ananaslı pastırmalar, blf _. 
bir çeşit pastalar, daha isimlerin.\ı 
bilınediJtim bir~k :vem.ekler dc-

Y emetke bize hizmet eden zeJY 
- O~lum Olri. dedi. Bu da .Mis 
Mister De - Vere ağzındaki tü-

tünü çıkardı ve piyanonun arka
sına fırlattı.. Ve ahenktar bir ses
le: 

- Demek ki, dedi, bizim ç<r 
cuklanrnızın talim ve terbiyesini 
üzerine almak lutfunda bulunan 
Ledi sizsiniz!.. 

Ben hafifçe başımı eğdim. 
O, müstehzi bir gülüşle, söziırn:: 

devam etti: 
- Ben sizin hemşerilerinizi bi

lirim, dedi. Onlar hala bir takım 
batıl itikatlann ve ananelerin te
sirinden kurtulamıyorlar. Ceffer
son Devis (2) hakkında siz ne dü-

ci Pit'ti. Bilmem nasıl oldu, Olbi 
De - V ere'ye bir yemek tabağırıJ 
uzatırken eli titredi. Bir iki daı1l' 
la yemek peçetenin üstüne dökül• 
dü .. Olbi De - Vere vahşi bir çıl 
lık atarak bir kaplan çevikliği ue 
yerinden fırladı ve biraz önce et 
kestiği bıçağı kavradığı gibi sapı• 
na kadar zavallı zencinin göğsiiP6 

sapladı.. Zenci yere yuvarlandl" 
Ben hemen zencinin yanına koş'' 
rak başını kaldırdım. Zavalli pıt: 

- Elveda Misis, diye mınldsl)' 
dı, meleklerin nasıl şarkı söyle~· 
lerini işitiyor ve yüksek kalbli lı~ 
koln'in bana nasıl gülümsediğ~ 
görüyorum .. Allahaısmarladık W 
sis. Pit ebedi evine gidiyor .. 

şünüyorsunuz?. 

B en ışıldıyan gözlerine dik
katle baktım ve hiç çekin

meden: 
~ - O bir haindi, dedim. 

Mister De - Vere güldü. Eğile
rek ayaklarının parmaklan ara
sındaki bir dikeni çıkardı. Sonra 
annesine yaklaşarak, cenup deli
kanlıları arasında hala mevcut o
lan gayet nazik ve şövalyece bir 
eda ile onu selamladı ve sordu: 

- Anne, dedi, bu akşam ne ye
mek var?. 

- Allah belanı vermesin, her
şey var. 

Olri De - Vere elini uzattı ve 
piyanonun üzerindeki civcivlerden 
bir tanesini yakalıyarak boynunu 
kopardı.. Hfila çırpınmakta olan 
pilici yerdeki halının üstüne fır

lattı.. Sonra birkaç adını atarak 
yanıma kadar geldi. Eliyle yerde 
çırpınmakta olan civcivi göstere
rek, korkunç bir sesle bağırdı: 

- Burası cenuptur; Gettisburg 
(3) tan sonra mütemadiyen ka
nını akıtan ve ölmekte olan cenup. 
Siz bu akşam bu civcivin süsledi
ği ziyafet sofrasına konacaksınız!. 
Hemşerileriniz otuz senedenberi 
bizim !eşlerimizle bunu yapıyor

lar .. 

Delikanlı bu sözleri söyledikten 
sonra elinde tutmakta olduğu pi
licin kafasını suratıma fırlattı. Ve 
bana karşı müthiş küfürler savur
du. Fakat sonra birdenbire önüm
de diz çöktü ve o muhteşem başını 
önüne eğerek: 

- Beni affedin Mis Kuk, dedi. 
Sizi tahkir etmek istemedim.. Ba-

Ayağa kalktım. Olri De - 'Ve' 
re'nin yanına yaklaşarak bağı!' 
dım: 

- Kudurmuş canavar; onu öl' 
dürdünüz!.. l' 

Olri - De Vere hiçbir şey 0 

mamış gibi gümüş çanı çaldı . .eıt 
başka hizmetçi odaya girdi .. 

Delikanlı: 
- Bu ölüyü dışarı götürüPi.İ-. 

dedi, bana da temiz bir bıçak ge
tiriniz !. 

Sonra bana dönerek ayni amit" 
ne sesle: 

- Siz de Mis Kuk yerinize ott1: 
runuz!.. Bütün hemşerileriniz f 
bi sizde de siyah ete karşı bir ~~ 
mayül görüyorum.. Anne, size l) 

bir parça domuz kızartması vere' 
bilir miyim?· .. ~ 

Ertesi gün De - Vere'nin d0 i< 
çocuğu ile tanıştım.. Bunlar 11

111 
te budala değillerdi. Hatta al<'~ 
bile idiler.. Bunların ikisi erl<e ıı 
ikisi kızdı.. En küçükleri. on, ef' 

büyükleri on altı yaşlarında v9 

dı.. •1' 
Mektep Vereton villasından .~1 

rım mil kadar bir mesafede 1 ,~ 
Villadan mektebe kadar uz9.11 O' 

bu yol, renk renk çiçeklerle ve:,~ 
yu yeşil bir otla kaplı bir çayır ri 
geçiyordu.. <Devamı va 

de\' 
(2) Cefterson Dev1s: Amer!kll SS! 

adamlarından biridir. ( 1808 - J -"' ' p r" 
Konfederatif cenup hUkümetıerıııı 
isi.. 111ııf1' 

(3) 1863 yılındıı General Mid \{ti ıı oe 
dnsındaki ordu cenup ordusunu 
burg"ta bozmuştu. 
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Sinlrllik Yasak Sunf ipek 
. . Bugünkü sanayiin en ileri şubel~ 

De.?1~.?l mak~ılannın vazifesi- rinden biri de sunt ipektir. Geçen 
ni duşunurken tıtrememek elden lki ıll " bete 500 mil 

im B. 1 üzl" 1 ha sene, evve y ara nıa n 
ge ez. ~ yanı ması Y er e,. t- yon kilogramlık bir istihsal fazlalı. 
ta hazan binlrele insanın canına mal ğı kaydedilmi§tir. 
olan ağır ve çok sabır istiyen bir if. B ·· nkü - de unt i k 

A ust 1ı1ann demiry 1 lda ugu gun , s pe yap • 
. vb uryaeh 

0 
- mak hususunda en ileri giden mem· 

resı unun emmi etini d'" ·· ·· 
b · . . irli i 1 y UfUIUDUf, leket Japonyadır. Sonra sıra ile, A· 

u lŞl sın nsan ann yapamıyaca- merika Ingiltere Italya ve Alman· 
ğına karar vermif makasçılığa alı- 1me' kted" ' ya ge ır. 
nacak memurlan muayene etmek B ·· ·· mı .. · · bulmak k ı 
· · ·· 1 bir 1 b u suru u ışı ço zor o ıçın şoy e usu olmuşlar: uştur · 
Makasçı olmak lstlyenleri hepsi m Hakıİd 1 ğin · b 

kil"tll 25 ··zın· bir d pe yerme geçen u su-
ı go olabm önüne gö i i k b' ·· belki b··ı·· d k • 

t .. ·· 1ar Eline n pe ır gun u un o u 
uruyor . tek bir anahtar ve- · 1 · ı · li i lik ık . ma ış erme e verış p ç aran 

nyorlar. Bu tek anahtarla yirmi beş ·· ·· :r. ini b ak akt .. orumce5 e yer ır ac ır. 
, \ gozden hangisi açılacak. Makasçı hiç 

.. At y~şlan başlayınca ya_rışa üç süvari iştirak. ~tt.i. ,Dördüncü atın 1 
1 
kızmadan, sinirlenmeden elindeki En Büyük Lok11116.ı. 

ıuvarisi ortada yok. Acaba sız onu bulabilecek mısınız. \ anahtan gözlere uydurmıya uğrllfl-
Doiru cevap verenlerden 50. kişiye kura il. e muhtelif hediyele·r· veri- ı· yo.r. Nihayet gözün birini açıyor. O- Dünyanın en büyük lokantası Ja-

lecektir. Cevaplar gelecek pazartesinden geç kalmamalıdır çoculdanm. nun içinde yine bir anahtar çıkıyor. ponyanm merkezi olan Tokio şehrin 
- · - , 1 Bu defa o anahtarla başka bir göz dedir. Bu lokantanın yirmi tane sa-

Geçen Bulmacamızdan 
açmıya uğraşıyor. Birçok uğraşma- lonu vardır. Bu yirmi salonda 7500 
lardan sonra bir göz daha açılıyor. kişi rahat rahat oturup yemek yiye
Açılan gözden tekrar bir an,llhtar çı- biliyor. 

Hediye Kazananlar kıyor. Onunla da bir kapalı gözü aç- Lokan~ müşterilere yemek ha 
mıya uğr8§1yor. Böylece sonuna ka- zırlıyan yuz tane aşçısı vardır. 

11 numaralı m.Cmuamazdakl .. Bilmece • ı Birer .. MDrekkepll ıc.ıem" kua,..nıar: dar açılan gö~rden çıkan anahtar- Tunsahlann Marifeti 
larla kapalı gozler açılıyor 8ulmaa." yı clolru halledenlerden hediye Şiflf Osman Bey Kodaman sokak Kemal • 

kaanHlar: Gümüş, Kadıköy Cevizlik Gilnet 9;0kak 21 . Makasçıdan istenilen §eyi; gözleri Timsahlar çok kurnaz hayvanlar-
- numarada Yorsl Lııkldlıı Cataloilu erkek mümkün olduğıı kadar çabuk açmak dır. Güneşe durarak dakikalarca a-81rer "Kalp yapıftırma albUmli,, km· ' d .

1 
. ·· .. . 

orta okulu 108 Hikmet Demirel, Abaray eğı, en kuçük hır sinirlilik göster- iızlarını açarlar. Ağızlan açıkken 
..... ıar: med b ~a.,,._ ·çerı ••te d" . ı.1 Kemalpaşa mahallesi mektep sokalı 39 nu en, sa ır Va.WAwıetini bozma- ı mu ma ıyen sıne'"er girer. 

Yozpt ll8esi birinci devre 
251 

Sallhaddin marada Şaban Tufan, Kwnkapa ortaokul dan yirmi beı gözü açmaktır. Hepsi Timsah ajzına epeyce sinek gir-
Erso,., U.U ortaokul fM Kadir, DarOlfl- 123 Sadreddin. açılıp bitince güler yüzlü görünmek diğini anlayınca, ağzını kapıyarak 
faka u.e.i 291 Ulvi, ~p ortaokul talebe- . • ..... tır Bö" 1 i . d la lar S dibin 

ltırer .. AlbUm,, kazanHlar: Y-A • • Y e yapamıyanlar makas- suyun çıne a r . uyun • 
•inden Sıdıka Babacan, lııtanbul Akfam kız . çılığa ahnmıyorlannq. de atızlannı açarlar ve sinekleri bi-

t ektebi ı ın • Mardin emniyet direktörü otlu Kerim 
sana m c 1 Kesldnbora, Diyarbakır Gazi caddesi 90 nu * rer birer çıkanrlar. O vakit ıinekle-81rer "R..ım arnetl alblimU,, kaunan ar: ri 

• la lisesi 834 R Ak hn İstanbul Da mara Tan berber aalonu Veysi, Çorlu Ko- • yutmıya gel~ balıkları ve sair 
vu:.. ty:5 inci ilkoıa:ı 24~ ~ualın, Bafra lordu daire müdürünün kw MQjgln, Kay- Trenlenn Haı ~ayvanları rahat rahat midelerine 

seri Iisesfnde ll95 Nuh Otuz. İatanbul 29 ındirirler. 
Gazi okulu 3 üncü sınıf 199 lıımail Başka- · Trenler köprülerin üstünden ge-

l • uncu ilkokul 81 Nihat Sargiln. lspan da K h --• --ya, Yoı.gat lisesi 4 . Alpaslan, Nlgde orta- çerken köprü hafifçe eğrilir. o za- ya ftlll U.-uw• 
okul 91 Turgut, İzmit demlryolund~. 225 Birer "Kart,. kazananlar:: man trenin ağırlığı süratl nisbetin-
numarada Berber Hamdi otlu Sulhi Ozkal, M&raf yeni belediye karşısında 4 numa- d k · İspanyada her memleketten daha 
Çerkesköy B. Manika okulu 360 Şükran rada Ahmet Öncül, Mutla ortaokul Fran- e ~ artar. çok miktarda kambur vardır. Sierra 
Sürmen, Galatasaray liııesinde Aydın Bay- sızca ötretmeni otlu Mete Baıko, Kınalıa- Eger ~ren hızını y~vaşlatmazsa ga Morena köylerinde oturanlann yüz
sal, Zile orta okulunda 218 KAzım Taner, da komiseri kızı Tengüz. İstanbul LAieli ' yet tehlikeli bir vazıyet hisı1 olur. de yirmisi kamburmuş. 
İstanbul s ıncı ilkokul 97 Selma Andaç. tramvay caddesi 289 numarada Semahat Ba Trenler, demir köprülerin üstün- Zavallı İspanyollar; galiba hepsi 

1 kırcıotlu, Adana Osmaniye 7 KAnµnusani den geçerken bunun için hızlannı a- memleketlerinin ugr· adığı hali diicii Birer "BllyUk sulu boya" kaunan ır: -y-· 

okulu 211 Turan. zaltıyorlar. nerek dertten kamburlapn
1 
.. ı ... Diyarbakır Ziya Gökalp okulu 39 Ahmet ~. 

!-bacı, sıvaıı ortaokulu 4&9 Mücahit Say, Resimli Hikaye 8 SUNGUR'UN BAŞINA GELENLER 
Tekirdal polis İbrahim otlu ÖZcan Cileli, 
Adapazan Sakarya caddesi Akıncılar civa

rı 184 numarada Alı otlu Asım Öztq, An
kara Dumlupınar okulu 699 Necati Tecer. 

Birer "KUçUk sulu boya,, kazınanlar: 

Samsun encümen bqkAtibl otlu Kemal 
Yılmaz Maraş ÖZtürlı: caddesi 36 numarada 

' . Süleyman Yilksel, Bilecik biriiıcl ilkokul 
180 Saliha Çakmak, Çanakkale Atatürk 

mahallesi Molla Yalcup sokak 10 numarada 

Zehra Uyanıktan Şerif Uyanık, M. Kemal- \-:: " _ I 
ı--~~_.cs ... =a...,_~~~~..,------~---P8'8 ilkokulunda 235 fmWJ Sucukçu. , 

Birer "BUyUk kutu kalem boy181,, kua· ı 1 - 8ungur mekt.ebe gitmek üzere evden 2 - Mektebin kapıeında blalkletlnl dur• a - Fakat olmadı. Hamalın aırtlndakl 
nanlar: çıktı. durmak letedl. tahtanın liatOnden ıevtı. 

Onye ınanü okulunda 56 Hasan TokaUı, ( 1M:l' E±&L:_ ::;:::::::::B i< : .!HG> 
İzmir Göztepe 87 ine.ti sokak 25 nwnarada 

Erdam Eray; Gaziantep kültiir direktör
lütü evrak kAtfbJ Ahmet kızı Neriman öz
tekin. Konya gedikli okulu mtU1llimi Na
zım kızı Ayten özerk, Fatih 13 üncü ilko
kul 487 NeJat Olguner. 
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Çocuklara hikôyeler : 

Kurtulan Karaca; 
Sevgili okuyucular, bu hikaye si- Biraz so~a _muh.ak~ak ki, burada 

zin yaşlarınızda bir Fransız çocuğu- bir cinayet ışliyecektıler. Vukua ~e
nun başından geçmiştir. Bunu hep lecek olan bu acıklı manzarayı gor
beraber onun ~ğzından dinliyeUm: memek için kendimi ağaçların ara-

"Be°il belki pek o kadar mükem- sına attım. Bu yerden uzaklaşmak 
mel tabiatli ve iy"i bir çocuk değilim istiyordum. 
dir. Birçok batalanm olabilir . .Fakat Oralarda, kiiçük bir ırmak akıyor
bir tek meziyetim vardır: Hayvan- du. Bu ırmak yakınlarda bulunan 
lara karşı sonsuz bir sevgi taşırım. bir gölcüğe dökülüyordu. 

Kendi zevkleri için günahsız v~ ~.a- Irmağın iki kıyısını ağaçlar süsle
bahatsiz hayvanları avlıyanları, .ol,. mekteydi. Manzara o kadar güzeldi, 
diirenleri sevmem. Evet, insa?lığm ki burasını doya doya seyrettirmek
ilk zamanında ye şimdiki vahşi . in- ten beni alıkoyan avcılara dehşetli 
sanlar başka gıdalar bu~madıklarJ kızıyordum. 

için hayvanları öldürüp • ~emekte Birdenbire biraz ötede bir çıtırdı 
mazurdur~ar. Fakat medenı ın~anla- ve kınlan ağaç dallarının çıkardığı 
rın .bu. işi yapmal~n aff~!lir bır suç bir ;hışıltı duydum. Arkasından da 
değıldır. Zavallı. bır ~e~~gı ve~a cey- alabildiğine koşmakta olan uzun boy 
lanı merhametsızce olduren bır avcı lu narin bir karaca gördüm. Zavallı
bence fena bir iş yapmış ~yılır; ve cık nefes nefeseydi. Şüphesiz, ki av-

, · d hil' bir vakıt afiet-
onu vıc anım · ~ cılar ve ~zılan onu kovalıyordulaı:. 
mez .. 

* 
Ekseriya hayvanların tehlike kar 

şısında kurtuluş çareleri bulduklan-
Geçen sene tatilde akrabalarım- nı sık sik işitirdi111. 

dan birinin çütliğine gitmiştim. Her O anda da bunun ispatını gördüm. 
taraf yeşil, zümrüt gibi güzeldi. Çüt- Irmağın derinliği hemen hemen 
liğin biraz ilerisinde çam ve diğer a-, otuz santimetre kadardı. Karaca. ta
ğaçlarla süslü güzel bir ormanlık var- zılardan izini kaybettirmek ;için ır
dı. Bir yanında, türlü türlü çiçekler- mağın içincle ,koşmıya başladı. Fakat 
le örtüli,i, yeşil çayırlar uzanıyordu. göl~ kadar epey mesafe vardı. Tazt
Çayırlarda küçük kuzular oynıyor, Jarm ve avcıların ycti~si muhte
çeşitli kır kuşları cıvıldaşıyordu. Be- meldi.. 

nim en büyük zevkim, ormahlikta Boynu bükük, günahsız hayvanın 
dolaşmak, kırlarda sırt üstü yatarak ölümüne r(ıaiıi olmalıydım. Bunda 
masmavi göklerin seyrine dalmakt~.e yapılacak şey, avcıları , yolanndan 
zaman bütün arkadaşlarım beni ten- biraz alıkoymak ve karacanın tama
kit ettiler. Çünkü güzel koruluklar miyle gözden kaybolmasına vakit 
vardı. Bu koruluklar içinde bol av bırakmaktı. 
bulunurdu. Her sene avcılar buraya Boru ve nal sesleri gitikçe yak.aş 
bilhassa gelirler.. maktaydı. Nerdeyse yetişeceklerdi . 

Oraya gittiğimi gören arkadaşla
rım işte "bu yüzden beni kınadılar. 
Halbuki ben tabiat giizclliklerine, 
yeşilliklere meftunum ve bunun için 
oraya gittim .. 

Bir gün, kıra gczmiyc çıkmıştım . 

Çiftliğin hudutlarını aştığım va~it 
boru sesleri duydum. Bunlnr, büyük 
ve atlı av yapan avcıların boruları 

idi. Zaten biraz sonra da uzaktan at
larının üstünde koşuşan av
cıları gördüm. Önlerinde bir sürü 
tazı geyiklerin ve karacaların izleri
ni takip ediyordular .. .. . ,. 

Bu sırada bulunduğum yere doğ
ru, zavallı bir karacanın alabildiği
ne koşmakta olduğunu gördüm, şüp
hesizdir ki, avcılar ve tazılar onu ko
valıyorlanh. 

Birden aklıma bir fikir geldi:· He
men ceketimi çıkarıp onu güzelce ıs
lattım. Gömleğimin yakasını açtım 
Ve yüzümü çamura bulıyarak yüzü
koyun yere u7.andım. 

Birkaç dakika sonra avcılar yanım
daydılar. Beni yerde yarı cansız bir 
halde görünce durdular. İçlerinden 
biri: 

- Karaca ile çarpışmış olmalı .. 
dedi: 

Bir ikincisi cevap verdi: 

- Zannetmiyorum.. fakat, onn 
ne olmu~ acaba .. 

Üçüncü söze karıştı. 
- Ne olursa olsun çocuk snl'Sll

mış. Herşeyden evvel çocuğu kaldı
np kendine getirmeliyiz .. 

Bunun üzerine bir başkası ho-
murdnndı. 

- Avımız geri kaldı. Bu çocu
ğun yüzünden karacayı kaçırdık. 

Evet, karaca kurtulmuştu. Gayre
timin boşa gitmediğinden dolayı son 
suz bir sevinç duyuyordum. O glin
kii kadar hiçbir ,zaman kendimden 
memnun kalmamıştım .. 

Şimdi her ne zaman bu macerayı 
hatırlasam, canını kurtarmak için 
kanter içinde koşan günahsıı karaca 
karşımda canlanır, ve gözlerimden 
yanaklnrıma doğru iki yaş damlası 
yuvarlanır .• 

F. B. 

KÜÇÜK Y AZIC 1ILAR MÜSABAKASI 

• .. KUçlık okuyucularımız: 

TAN - ÇOCUK alzler için bir kOçDk yazıcılar, müsabakası açtı. O 

·ıündenberl birçok yazı, ıllr aldık. 

Dazılal'ı, yuın l_çln bize çol< pylel' mUJdellyol'. 
~ 

Fakat •l.r de blllralnlz.· ki -bu yazıluın h~palnl birden çıkumam·ıza im· 

!<:An yok. Sıl'aya koyduk. Her sayımız.da birer lkitel' basacaQız.. Sonunda 

d11 al'alal'•nda mecmuamız yazıcıları tuafından bil' seçme yapılacak ve en 

gl!7ellerlne hedlyeler verllecektlr. KOçDk yazıcılarımız; TAN - ÇOCUK 

sizden dıtt·• gUzel yazı ve ılll'ler bekler •• 

ıvaınız ) uıl,;,l'ın uzun olmamasına, ve çocuklal'I, yani aiz.lerl alAkadar 

edeı mev~ular aeçmlye dikkat edin emlf 

KELEBEK 
Rcngfırenk kanatlarını açan ke

'I lehek 
" Güzellik saçarak uçuşur çiçek 

çiçek 
Ona desteklik eder kiiçük pem

be giil 
Şakrak şarkılar söyler güzel 

bir bülbiil. 

* Küçüciik vfü~udünü ı&ıbrken gü 
neş 

Sarı gözlü papatyalar ona olur 
eş 

İlkbahar bir giinlük güzelli~ini 
siislcr. 

Onu· okşanıak için .ılık ,rüzgfırlar 

eser. 
Işık lisesi 6 ınc1 sınıf 

F. Şamma 

•• 
ÇALIŞALIM 

Çalışalım çocUklar! 
Çahşmakla hayat \'ar~ 

Yokluğu, yok edip biz. 
Varlık göstermeliyiz! 
Bilgimizdeki hızla, 
Çelik çarkhıranuzla, 
Öz toprağı işletip; 
Ufuku genişletip, 
Yurtta cennet kuralım. 

Oiişmam susturalım. 

Gelecekleri görüp. 
İlim ağlan öriip. 
Özlii toprağımızcla; 
Kun•etlj çai:rımızda, 
Çalışalım çocuklnr. 
Çalışmakla hayat \'ar! 

A. R. Gencaydın. 

TENKlT: 

• 

• 

Kayseri Masalı 
Bir gün oturuyordum. omu

zuma biri dokunarak deden diin 

yaya gelmiş dediler. hemen de

demin yanına gittim; dedem oğ

hım dedi, b:ıne. hiç lazım! 

,Fakat ben yolda giderken. 

ne alat·ağımı unuttum \'e hiç bir 

şey almadan eve döndüm! 

Dedem - Aferin oğlum. dedi. 

\'alnız şimdi bize bit.anemi~ 

çalmın dibinde doğmamı~ tav

şan liızım! Hasan Hiiseyin de
dem \'e hen aya çıktık ve istedi· 
ğimi7 tnqa!1ı gördük. Ha<;an 
Hiisevio df'd<'m attı \•tıramaflı . 

ben attım diirt toınhallak a~tıl<: 

şimdi buna" tencere lfızımdı. bir 
kndından tenc:erc istedim. dibi 
ur ketıan yok dedi. Ordan di· 
hini aldım, bir kadından , daha 
isk<lim. Kenarı \'ar, dih'i yok 
dedi. Ordl'n dı; kenarım al~lıın 

ta,•şnnı yemek lazımdı. Omın 

için çnrşıdan bir kavun aldım. 

Dedem kavunu keserken pıcnk 

içine kaçtı ben de beraber gir
dim içerde pı('ni?ı ararkf'n bir a· 
dama rastgeldiın. O da den•sini
k:ı.rbetmi~ arıyordu. 1':ım o sı· 
rada bir kuyuya diiştiim \',e O· 

r~da bir kağıt hutdnm bu kağıt
ta şu yazılı idi. 

MERKEBE PALAN BUNLA

RIN HEPSİ YALAN. 

Kayseri Asliye Hukuk Hakimi oğlu 

Muammer Gültepe 

"Gülme Kom~una .. 
Yazı geçen sayımızda çıkmıthr. Yazan: Mardin orta

okulu sınıf ikiden 68 numaralı Necdet Ayaz. 
Yazının mevzuu iyidir ve tam bir çocuk kafasından <;ıkınışa benziyor. Necdet 

Ayaz, daha çok okursa ve daha çok dikkat ederse gtıyet iyl yazılar yazacaktır. 
Kabiliyeti n<;ık olarak görOnQyor. Yalnız hik!lyeterde; ve yanlarda cümle baş

larlle c;ümle sonlarının nnsıl olduğuna dikkat etmeli. 
Sonra, henüz <;ocuktur; kısn cümlcler kullanması daha uygun dilşer" MeselA 

yazısında beş altı satırlık cümleler var. Bundan sakınmak liız.ım. 
Bu yolda yürüsiln, e\'Vela <;ok okusun sonra yazsın. 

TAN - ÇOCUK 

ALPLE BABASI a 
'ı. ,,, A~. -

10~~-~~ ~r, 

Çocuklara fıkralm : 
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Dilimiz! 
Dalgıç Kuşlar 

Resmini gördü -
... ~ ünüz bu kuş, tat-...,.,, 

ı su kenarlarında 

·' 
raşar; yemini av-

Yerinde Bir Kanun 
Macaristanda ye 

Çocuklar, bilirsiniz, ki vücudii
nıüz büyiik ''e muntazam işliyen bir 
fabrika gibidir. Bu fabrikanın çeşit 
Çeşit cihazları \'ardır.; kimi ~·eıneği 
çiğner, kiıni yemeği hazmeder, kiıni 
yemeğin içindeki faydalı yemekleri 
ayırır; kimi kanı döndürür .. ilah .• 

Vücudünıiizün bu atölyelerini ida 
re eden kafamız, başımızdır. 

:; nmak için ta su- ı -

rinde kurulmuş 

ıir kanun vardır . 
Bu kanun bir kı
nm halkı en az ay 
fa bir defa yıkan 
.nıya mecbur tut
naktadır. 

;:.-.;...:~ -r .. • . . ~ :-;, • • 
~:~ '1lll dibine kadar 
~. . . . . .. r.ı talar ve gayet ıy1 

Viicudiin me,rkczi haştır. Bu mer- ı ,:..~ ~\~ rüzer. Burada, bu 
kezin iç'.~~~ sinirlerimizin, duyguları ,ı "§;:' · -~~~ ısta kuşu suyun 
ını7ın koku bulunur. ı _. · ~~ libinde yemini a-

İnsanlnr.ın en hi.iyiik en \'erimli en l --,.. . ·, ~~ ·aştırırken gö-
eheınmiyctli uznvları sinirin \'e duy ;~:'-::-"=~-"~...;; -üyorsunuz! 
gulardır. i\fuhitiınizi , dlinyayı duy
gulnrıınız \'asıtasiyle göriir anlarız. 

... 
İnsanları, biribirine bağlıyan ŞC)' de ' . •• ,.. 1 • 1 
duygularıdır. Onun için bu duygu il Boyu Uç Meta e mış. 
meselesi bizim hayatımızda en c-: 
hemmiyetli rolii oynar. 1 

Resmini gör-

Duygularımızın ve mc.lckelcrimi-' 
zin en göze çarpanı dildir. Birihimiz 
le ancak dilim'iz \'asıtasiylc konuşur. 
anlaşırız; annelerimiz daha hcşiktc 
iken bizi tatlı dilleri ''asıtasiylc uyu 
tur bize ninniler sö~·lcr. Bi7. de ilk 
defa dilimizle; anne! Baha! .. sesini 

düğünüz Adam 
l\'l1smn tskenderi
ıe şehrinden Sa
t Mehmet adlı bi 
idir. Boyu 
ıetreden fazla o-
ıp gittikçe uza
ıaktadır. Mıs1-

\'c sözünii çıkarırız. 

/\nnemizi11 dili bize ne gfüel ne şi 
rin ne miisfik şeyler fısıftfnr. Hiilfısn 
çocuklar dilimiz en üstünde durula

·~ l
ı n go?nç Kra 1ı Fa 
· ık. Sait Mehme

-·. f e kendi b0vıına 
JY · •öre bir yatak 

cak bir uzuv~ur . 

Hiiyiik iş'er bn.~arnn. bize biiyiik 
muzafferi,vctlcr kazandıran ~ey dili
mizi~ ku''''P.tidir. Bu kndnr hiiyiik 
,.c iyi şcy!erin yapılmasına. ~ehep 

dilimizdir: fakat bu kudretli tı7\'ll

nıuz ha7.nn ne fena; ne k(ltü 11(' fcliı

ketli hallere sehep olur. 

l{av!!nlura. hnrplcrc yo'I a<;nn dil-

yaptmp ı ........ ıye ~tmiştir. 

* 
ÇccJd'~Cirinl r.Jasıa 

T c.ışır~t'I\ .. ? 

Arrilwnın U 
lf'rin hif'imsizm:.; ve iyi idare ecHlme l p,anda denPen 
:'' i~idir. 5;7 de dikknt edin: mrktcptf' ~ bir yennde ka 

1 
, 

(iğretmenl<'rir.izc krırşı . öğ?'!'tmenlr· dınlar cocukla-
rinizin de size karşı o'lnn muamcle- I rını Baobap adın 
lcrindc hep bu dil rol oynar. ! daki bir nı'{a 

iyi \'oculdnrla iiı{retıncn tatlı hir 

1

. me;•va~ı~ın k.·a· 
clille konuşur: foknt ynraınnlnzlara J,ugu ısınde ~a-
k ..• . . d"I' d f.ırlnr. Bu aga-
arşı ogretmcnın ı ı sert ve acı ır. · 

1 . · . cm meyvası ıem 
insana en büyük felaket tc en bü- çok büyük hem 

yiik sandct tc dilinden gelir.. de serttir. 

<la iyi sözler sö~leyin; dilinizi 

vakit kirletmeyin! .. 

Eğer ha~·atınızda diliniz.i iyi ida

re edc'hilirseniz hiç bir zaman iimit

sizliğc ve felaketlere diişnıezsiniz. ı 
Kafanız ,.c kalbiniz dilinize rehber 

olsun: 

Bilmece Kuponu 
Bilmece hal kağıtlarile 

beraber bu kuponun herhal
de gönderilmesi lazımdır. 

Kupon•u:z gönderilen ka
ğıtlar gelmemif addedilir. 

.. 

Unutmayın, ki en öldiiri.icü zehir

ler ,.e en diriltici kuvvetle,r dilimi

zin içinde gömülüdür. •. -·· -· . ·_- - - -.-.. -:- ~---. 
F. B. 

Yemiyenin Yiyic:isi Bulunur 

® - .. 
~ ~ . . . -

Resimde zorla 
ıe jandarmanın 

)ekçiliği altında 

------~-6-.J} ·ıkanan bir kfşi 
6Örüyorsunuz. 

* Motörlü Balon 

19852 yılında Henri Giffard adlı 

bir mühendis ilk balonlardan birini 
yapnH§tır. Fransız miihendisi bu ka
bilisevk balona ü~ beygir kuvvetinde 
bir buhar makinesi takmıŞır. Buma 

O - Beyaz 
1 - Pembe 
2 - Ma\'i 
3 - Kırmızı 

4 - Gri 
5 - Yeşil 

6 -Koyu sarı 
7 - Sarı 

8-Siyah 

• 
Bu Resmi 

Tamamlayınız! 

c 
r 

vU"- '~ 

~ "fih .... 
.--.....__ 

il 

Bu resmi tamamlamak gayet ko
laydır. Biraz uğraşırsanız güzel bir 
gemi ile bir martı resmi yapmış o
lursunuz. 

erı yı mış 

Baba <Çocuğuna) - Sınıfta iyi bir 
yerin var mı? 

Çocuk - Var babacığım; ~banın 
yanında oturuyorum. 

* Cengiz, Kunduracıda 

~)ı 

Cengizc ayakkabı alınıyordu. Cen
giz: 

- Bunlar ayağımı sıkıyor! Dedi. 
Satıcı - Açılır, evladım, bak gör; 

ayağına bir eldiven gibi gelecekler 
sonra!. 

Cengiz - İstemem .. İstemem. Ben 
ayağıma kundura gibi gelsinler iste-

hikaye : 

iŞiN KOLAYI 

Bilin Bakaltm 

Kaç Tane? 
Bir kazın önünde iki kaz, 
İki kazın arkasında tek kaz, 
Ortada bir tanecik kaz. 
Hepsi kaç tane eder? 



: 

SEYİ-ISAMi~L 

1tto11 * 
Q M ehmedin ıurahna 

~ İnen bir tokat 
el'tıle · . .. 

. c·· ketıne ihanet eden Gur-
:1(!Ye u Prensinin başka bir va
I ilsya ~akıecınmesi üzerine, Kaf
a lltıqtı ,

0
rnurn Valiliğine tayin o-

Sker O}cf e~eral Y crmanofl, iyi bir 
\>etli bir u?u kadar, görüşleri kuv-

Sıtbllt dıplornat idi. 
ltı~tıu lrrnumı Valinin, adeta 
tiği §id:ane bir gurur ile takip et
~ıı ettiğ·et siyasetinin muhitte ha-
a ttı .. ı_ ı tesiri anlamış .. Ondan da 

ta ~tıı h· k 
l' "e ır tarzda harekete a-
,., t'ttıişt· 

. •'itek· ı. 
•tı biı-cı lttı §Undi; (Molla Mehmet> 
tıe enbir ·· · : hiç . e ortaya tılması uzerl-
~«ukk~elaş etmeden büyük bir 

hC~i ı..- lılık: göstermis.. Derhal 
b ~<>rn , 

a er ~r Uh) Hanı (Aslan Bey) e 
targa_h1~ndererek. (Kabi) 'deki ka 

l'Q A.sıan ~ Celbetnıişti. 
ftar1 " ey, tamamiyle Çarlık ta 

llllitt e hatt· · · 
t efjı.. . a, Çar kuvvetlerının 
a "'l ıd· 
d Ya atıırn 1

· Molla Mehmedin or 
e idi ...,. asından, o da telaş için-

o "L'ak 
rı. da sijı. ~t General Yermanof 

....._ •t. "'Un ta · t · ı v a2:i vsıye e mış: 
lltıcıya k Yete taınamile hakim o-

adar dikkatle hareket et 

ile: • .. 
- Ben senin gibi (Çarlıgın ko-

lesi) değijim .. Cenabı Hakkın böy
le bir lıitfuna mazhar oldukt~ son-

t k dünyada daha ne ıstera, arı 
rim?. 

Diye, cevap verdi 

B u hakaret, Aslan Beye çok.a
cı geldi. Birdenbire yerın-

den fırladı. köle-
- Ben .. Ben mi, Çarlığın 

siyim? ... 
Diye bağırdı. 
Molla Mehmet hiç ıstifini boz-

madı: 
_ Evet.. Sen ... Eğer Çarlığın se-

fil ruhlu bir kölesi olmasaydın, on 
ların emriyle buraya kadar gele
rek bize böyle bir teklifte bulun-

mazdın. 
Diye mırıldandı. . .. 
O anda; Molla Mehmedın yu

ıünde, şiddetli bir tokat patladı. 
İhtiyar adam, şiddetle sarsıldı. Ba 
şı arkasındaki duvara çarptı. 
'Kapının iç tarafında ayakta du 

ik. .. 't derhal kamalarını ran ı murı, .. . 
51yırdılar. Aslan Beyin uzerıne a-

TAN 

A. <:bn °R~v nPrh::ıl . C1PTIP\::ll 
' • Y ermoıof'un nezdıne avcıe 

etti: 

- General! .. İşitilen şeyler, ta
mamiyle mübalağadan ibaret. Mol 
la Mehmet artık bunamış olan bir 
ihtiyardan başka birşey değildir. 

Başındakiler de, hiç bir kıymet ve 
ehemmiyeti olmıyan birkaç serse 
ridir. Bunlara ehemmiyet vermiye 
bile değmez.:. Gazi Komuh'taki gü 
rültülere gelince ... Ben, onu da ya 
tıştırdım. Tamamile müsterih olu-
nuz. 

Dedi. 

Garip bir tesadüf .. General Ye~ 
molof o gün, başka mühim bir iş 
için Petersburg'a davet edilmişti. 
Artık sözü, daha fazla uzatacak 
halde değildi... Aslan Beyin sözle
ri, kendisini çok memnun etmitşi. 
Nitekim, Petersburg'a gittiği za
man da, gerek (Çar) a, ve gerek 
Başvekil ile Dahiliye Nazırına, As 
lan Beyin sözlerini aynen tekrar 
etmiş: 

- Bu işi bana bırakın .. Ve artık 
bunun için kafanızı yormayın. 

Demişti. 

* 
y ine garip tesadüf .. : 

O sırada, biribirini müte
akıp gerek İran ve gerek Osmanlı 
hükumeti ile harp zuhur etmişti. 
'1829). 

Çar hükıimeti, oldukça mühim 

bir buhran içine girmişti. Ayni 
zamanda, memleketin muhtelif 

yerlerinde de isyan eserleri zuhur 
etmitşi. Petersburg hükumeti, a-
deta şaşkın bir hale gelmişti. Bu 
arada da. Kafkas işleri, ihmal edil 
mişti. 

* 
Işte bu devre, Kafkas vatanper

verlerinin çok işine yaramıştı. Ar

tık müritler tariki, büsbütün her 
tarafa yayılmıştı. 

Bütün masevadan el çeken .. hat 
ta geceleri bile, sessizce yatağını 
terkederek bütün geceyi mezar
'ıkta çökmüş bir kabrin içinde ge
~iren (Molla Mehmet), hakikaten 
necip ve yüksek ruhlu bir (Veli) 
olduğıpıu ispat eylemişti. 

f ._ _E _K_ O_N_O_M_i_I 
İHRACAT: 

Karşılıklı 
ihracat Hakkında 
Yeni Bir Karar 

r· .. ·aoNLOK .... l 
PiYASA 

DIŞ TiCARET: 

A lmanya ya 
Yapak Yerine 
Tiftik Satılacak 

Hükıimetimizce neşrolunan 2/8273 
numaralı kararname hükümlerine 
göre İktısat Vekaleti, alakadarlara 
bir tebliğ göndermiştir. Nisanın ye
dinci gününden itibaren Türkiyeye 
pamuk ipliği, bakır, kalay, ham de
ri, çuval, jüt ipliği, jüt mensucat, ka
uçuk, kopra, kebrako ithal edebilmek 
için bunların menşei olan memleket
lere veya Filistin ve Suriyeye pamuk 
ihraç etmek lazımdır. Yahut ta aşa
ğıdaki memlekeetlere şu maddeleri 
göndermek icap edecek~ir: 

Birleşik Amerikaya yün, tiftik, ha
lı, kilim, incir, barsak, ispirtolu içki
ler, gülyağı, her türlü meyva ve scb 
ze konserveleri el işi dantela, brode
ri kadın çamaşırları, sofra ve yatak 
örtüleri, yumurta tozıf ve kurusu, 
Mısıra maden kömürü, canlı kasap
lık hayvanlar, pastırma, sucuk, taze 
meyva ve sebzeler, konserveler, re
çeller, tiitün halı, kilim, zeytin ve 
zeytinyağı, peynir. balık, ispirtolu 
içkiler, gülyağı, pekmez, süt tozu 
bisküvi, elişi dantela, kadın çamaşır
ları. sofra ye yatak örtüleri, Filisti
ne karı plık hayvanlar, kümes hay
vanları, yumurta, taze ve kuru mey
valar ve sebzeler ve konserveleri, 
gül yağı, içkiler, bisküvi. Suriyeye 
maden kömürü, linyit, taze meyva ve 
sebze ve konserveleri, fındık, üzüm, 
halı, kilim, ispirtolu içkiler, gülyağı, 
bisküvi, elişi dantela kadın çamaşırı, 
sofra ve yatak takımlar. 

Bu kararnameye göre meri ticaret 
ve kliring anlaşmalarındaki hüküm -
ler mahfuzdur. Yani Türkiycye ithal 
edilecek yukarıda yazılı maddeler bu 
anlaşmalara göre de ithal olunacak -
tır. * Hususi şartlarla ve muayenesi 
Odesada yapılmak üzere Sovyet Rus 
ya için çifti 205 kuruştan kırk bin ke
ri rlPrişi ilı;: ficti.. vii7. k lrk knrustan 
otuz hın oglak derisi satılmıştır. * Almanyada Türk halılarına rağ
bet gösterilmektedir. Geçen sene 
metre murabbaı on liraya alınan 

Türk halıları bu sene 13-15 lira a
rasında oldukça fazla miktarda ithal 
edilmiştir. 

Koca Sinanın 
Haya~ı ve 
Eserleri 

(Başı 5 incide) 
Dbkton o yolda su yerine slmü zeri 
Eflake erdi, kavsikuzehveş kemerleri 
Yolunda eyledi sulnrı çeşmeye revan 
Kıldı duayı hııyr bize şahı insü can. 

Sekiz sene sanatını ve dehasını 

alın teri içinde eriterek yaptığı 

Süleymaniye camii ve etrafındaki 
manzume üstadın en muhteşem ve 
en muvaffak eseridir. Şark ve 
Garp sanatkarlarının önünde sec-
de ettiği bu sanat şaheserini yara
tan Sili, şu iki beyit! tavsü edi-
yor: 
Aşkı Şirin jle başa iledübdUr karı 
Kestigi dağı, taşı seyrediniz Ferhadın 
Can verip can eritir mihnetle sanatına 
Her kaçan iş başına düşe egcr üstadın 

1 şte üstat, bu sanat şahikası
nın eteğindeki mütevazı e

vinde oturmuş. burada eserini her 
gün doya doya seyretmiş eserinin 
gölgesinde toprağa girmiştir. 

Sinan dehasının, sanatının bü
tün harikalarını verdiği Edirnede
ki II Selim Camiini kendisi şöyle 
anlatmıştır: 

"Amma bunun minaresi hem 
nazik hem üçer yolları olmak ga
yet müşkül olduğu ukalaya ma
ltlmdur. Halkı cihan dairei imkim-
dan hariç dediklerinin bir sebebi 
Ayasofya kubbesi gibi kubbe dev
leti İsliımiyede bina olunmamıştır. 
Deyu keferei fecerenin mimar 
geçinenleri Müslümanlara gale
bemiz vardır derlermiş. Olkadar 
kubbe durdurmak gayet müşkül
dür. Dedikleri bu hakirin kalbinde 
kalmıştı. Mezbur cami binasında 
himmet edip sayei Sultan Selimi 
Handa izharı kudret edip bu kub
benin Ayasofya kubbesinden altı 
2ira kadar ve dört 7jra derinli
ğin ziyade eyledim.,, 

Anadolu malı yüz kırk bin kilo arpa 

1 
kil~u 4,05 kuruştan, Karabiga malı 70 

bin kilo yulaf ı;uvallı olarak 4,34 ku- ı 
ruştan, Tekirdağ !op çuvallı yetmiş 
yedi bin kilo kuşyemi kilosu 7,10 ku
ruştan satılmıştır. 

i Fenike ve Antal~a mıntakalannm 
susamlarından çuvallı olarak yüz beş 
bin kiloluk bir parti kilosu 16,20 ku
ruştan, Anadolu malı ufak fasulyeler 
kilosu 8 kuru~tan, beyaz peynirler ki 
losu 32,13 - 35,35 kuruştan satılmış
tır. 

* Av derilerine - kuvvetli olmamakla 
beraber - alıcılar çıkmaktadır. Orta 

$ Anadolu cinslerinden sansar derileri
: nin çifti tenı..lllitlı olarak 1600 - 1800 

1 

kuruşa, ayni şartlarla Kunduz deri

leri 1000 - 1330 kuruşa, Tilki derileri ı 
çifti 300 - 400 kuruşa satılmıştır. Bu 
ma~Jarın Amerika için toplandığı söy
lcnıyor. 

......... ........ . . ... .............. 
BORSALARDA : 

Dün Gelen Buğdaylar 

Dün Ziraat Bankası buğdaylann -
dan 420000 kilo yumuşak, 105000 kilo 
sert buğday satılmıştır.Banka namına 
gelen bu mallardan tüccarlarımıza bi 

rer ikişer vagon verilmiştir. Tüccar 
namına getirilen mallar bir vagon 
sert Ankara buğdayı ile dört vagon 

yumuşaktır. Sertler 6,05 kuruştan 

yumuşaklar 5,15-6,20 kuruştan sa -
tılmıştır. Gelen bir vagon çavdarın 
kilosu 4,33 kuruştan verilmiştir. 

İC PİYASALAJı: 

Zeytiyağı Fiyatı 

Birdenbire Yükseldi 

Almanya ile ticaret ve kliring an
laşması yapılırken tiftik ile keçi kılı 
ayrılmıyarak her ikisi bir maddeye 
konulduğu için bu sene Almanyaya 
keçi kılı satışları durgun geçmiştir. 
Mevcut tiftik kontenjanı ancak tif
tik için kullanılabilmiştir. Bu konten
jan dolmuş olduğundan Alman fir
maları piyasamızdan tiftik alamamak 
tadır. Permi daireleri yapak için ve
rilmiş olan kontenjanı hiç kullan -
mamıştır. Türk yapaklarından daha 
ucuzunu bulan firmalar başka mem
leketlerden yapak almışlardır. Bu su
retle yapak kontenjanı açık kalmış -
tır. Almanya yapak yerine Türk tif
tiği almayı muvafık görmüş ve şehri
miz tüccarlarına gelen haberler bu
nu teyit etmiştir. Tüccarlarımız tica
ret borsasında bu mesele etrafında 
görüşerek yapak yerine tiftik ikame 
sini muvafık bulmuştur ve borsa ida
resine müracaatla meseleyi izah et
mişlerdir. Borsa idare heyeti tüccar
larımızın arzularını İktısat Vekale
tine bildirmiştir. Vekalet bu müsaa
deyi verdiği takdirde piyasamızdan 
mühim miktarda tiftiğin ihracı müın 
kün olacnk ve stokumuz hayli aza
lacaktır. 

ODADA: 

Teftiş ve Mürakabe 

Bürosu Kuruldu 

Zeytinyağ fiyatları son iki gün 
içinde kilo başına 3-4 kuruş kadar 
pahalılaşmıştır. Ekstra ekstra yağ
lar 4:1 ten 48 kuru~a birinci yemek
lik yağlar 41 den 45 kuruşa fırlamış-

İktısat Vekaletine bağlı müessese -
lere ait işlerin teftiş ve mürakabesi 
için ticaret odasında bir teftiş ve mü 
rakabe bürosu kurulmuştur. Büro -
nun mürakipliklerine Hamdi ve Şev 
ket, mümeyizliğe de Saip tayin edil
mişlerdir. Büro, iktısadi müessesele
rin işlerini daima teftiş ve kontrol 
ettirecektir. 

-0---

0eri Piyasaları 
tır. Bu yükselmeye sebep piyasa -
mıza fazla miktarda pamuk yağı ge
tirilmesi ve bu yağların da kilosunun 
altmış kuruşa verilmesidir. Bundan 
başka bankaların zeytinyağlan mu
kabilinde verdikleri para için aldık-

Yerli fabrikalarımız tarafından it
lenerek piyasaya çıkarılan derilerin 
kalitelerine göre fiyatlannda nisbe- • 
ten biraz ucuzluk kaydedilmiştir. Bu 
hafta birinci ı!evi sığır köselesinin 
kilosu 155-165 kuruştan, ikinci ne
vi 135-145 kuruştan, birinci nevi 
manda köselesinin kilosu 120-125, 
ikinci nevi 110 kuruştan verilmiştir. 

ları faiz yüzde sekize indirmiş olma
ları dolayısile tüccarların mallarını 

satmak istememelerinden ileri gel
diği de söyleniyor. Maamafih btı se
nenin zeytinyağları geçen seneye na
zaran kilo başında yirmi kuruş ka
dar daha ucuzdur. Bu da mahsulün 

Yeni Göçmen 

Nakliyatı 
bu sene geçen seneden fazla olma
sındandır. 

rrn•_ .. _____ ™~ 
B o R SA 

8-4-938 

ÇE KL E R 
Açrl111 ııtaı:>anı, 

Faris, 25,845 25,895 
New-York 0,7808 0.7890 
MiHlno 15,0220 15,0220 
Cenevre 4.6965 4.6938 
Atına 87,0570 87,0225 
Cenevre 3.4460 3.4463 
So!ya 63.6942 63.6942 
Amstcrdam 1.4283 1.4283 
Prng 22.68 22.68 
Madrid 12.7440 12.7388 
Bcrlin 1.9710 1.9793 
Vnr;ıoı:a 4.1942 4.1942 
Budape~te 3.9825 3.9840 
BOkreş 106.21 106.21 
Belgrad 34.6475 34.6337 
Yokohama 2.7363 2.7356 
Stokholm 3.0896 3.0896 
Londra 627.75 628,-
Moskova 23.85 23,85 

P A R A LA R 
~ Satıe 

Frank 

Dolar ... 
Liret :::: 

"~ 
Belçika Fr. '§ 

a.ı 

Drahmi :§ 
tsvfı;re Fr. 

ı.. 
c.ı :.. 

Leva ... co 
Floritı c;; 

Çek 
ı.. 

Kron co 
cı. 

Mark fil 
Zloti 'tl 

dl 
Pengo "' .. 
Ley o 

ı:ı:ı 
Dinar 
Kron [sveç 

Yeni sene göçmen nakliyatına hazi 
randan itibaren başlanacaktır. Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaleti bu İ§ 
için yeni sene bütçesine mühjm tah
sisat koymuştur. 

Geçen mevsimde getirilen ve İs
tanbul, Silivri mıntakalarma yerleş
tirilen göçmenler, geç geldikleri için 
kendilerine ekin tohumu verileme -
miş ve bunların yazı boş geçirmeme
leri için yazlık sebze tohumu verilme 
sine karar verilmiştir. Getirilen göç
menlerin iskan işJeri bitirilmiş ve top 
rakları tamamen dağıtılmıştır. Şimdi 
ki halde İstanbul ve Silivri mmtaka
larında yeniden iskan yapılabilecek 
arazi kalmamıştır. Önümüzdeki mev 
simde gelecekler için Trakya ile Orta 
Anadoluda yer hazırlanmaktadır. Ve 
kalet yeniden ev yaptırmak ve ziraat 
aletleri vermek için hazırlıklara baş
lamıştır. 

* Bakırköy Yenimahalle istasyo -
nunda, bir istasyon binası inşası elli 
bin liraya ihale edilmiştir. Burada 
hem havai bir köprü, hem de bir yer 
altı geçidi yapılacaktır. 
* Ziraat Vekiıleti tarafından ziraat 

koleji olarak kurulacak yeni müesse 
se için istimliık edilmesine karar veri 
l~n A.y~ama ve Alem Burgaz çift
l~klerınm her ikisine seksen beş bin 
~ıra kıymet takdir edilmiştir. 

Köroğlu Arkadaıımız 
11 Yaıında 

(Yeni Köroğlu) gazetesi on bir ya
şına. basmıştır. Arkadaşımız Burhan 
Cahı~, ~~ragözde başladığı halk ga
ze:esı tıpıni on senedenberi Yeni Kö
roglunda inkişaf ettirmiş ve ort::ıya 
ç~k okunan, halk tarafından sevilen 
bır gazete çıkarmıştır Ark d _ · a aşımı -
z~n uzu_n .omürlii olmasını ve muvaf
fdkıyetınm devamını d ·ı . 

ı erız. 
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Frankistler 
Barselonagı da 
tehdide başladı 

(Başı 1 incide) 
göre, hükumet, müdafaa hazırlıkla
rını ilerletmiştir. Sıhhati tam olan 
bütün erkeklerin silah altına alınma 
sı hakkındaki kararnamenin bugün 
neşredileceği teyit edilmektedir. Fab 
rikalarda ve umumi hizmetlerde ka
dınlar erkeklerin işlerini yapacak
lardır. 

Her gün birçok gönüllüle.:- cephe
ye sevkedilmektedir. 

Alınan son tedbirler sayesinde, a
silerin denize doğru giriştrkleri ileri 
hareketleri durdurulmuştur. Bu 
cephedeki cümhuriyetçi müdafaası 

günden güne sertleşmektedir. 

Havas muhabiri, cümhuriyetçile
rin, Toledo ve Caceres eyaletleri da
hilinde taarruza geçtiklerini ve taar
ruzun şimale doğru muvaffakıyetle 

inkişaf ettiğini bildiriyor. Cümhuri
yet kuvvetleri 15 kilometre Udrledik 
ten sonra Villar dö Bedroso ve Car
ras Colejo kasabalarını muhasara et
mişlerdir. 

Hükumet kuvvetleri, kazandıkları 
sop muvaffakıyetler sayesinde bu 
mıntakada Frankistlerin münakalatı
nı tehdit etmektedirler. 

lngiltere, Franco'ya 
ikra:zatta bulunacak 

İngilter mali mahfillerinde zanne
dildiğine göre ecnebi gönüllülerinin 
gitmesini ve dahili harbin uitmesi-

ni müteakip Franco hükumetine mü
him miktarda ikrazatta bulunulacak 
tır. Bu mahfiller İngiliz hükümetinin 
ajanı Hodgson ile Burgos'da bir ik

raz meselesinin görüşüldüğünü ilave 
eylemektedirler. Siyasi mahfillerde 

dolaşan şayialara göre, İngiltere hü
kıi.meti General Franco'dan İspanyol 
hududunun masuniyeti hakkında ka
ti teminat almıştır. 

Fransa da 
Buhran . . 

mesinin henüz daha kabil olmaması
na müteessif bulunan B. Daladier, sa
nıldığına göre, sosyalistlerden demok 
ratik ittifak partisine kadar genişle
miş bir ekseriyete dayanan az azalı 
bir kabine kurmıya gayret edecektir. 
Bunun için de maliye nezaretini B. 
Bey Noya vermeyi düşünmektedir. 

Fakat esas meselelerden bit tane 
si, sosyalistlerin hükumete iştirak 
edip etmiyecekleridir. Sosyalist par 
tisinin milli meclisi, yarın için top

lantıya çağınlmıştır. Eğer sosya -
listlerin kabineye iştiraki aleyhinde 
karar verilir ve bu suretle Daladye 
bir kabine kurmak mecburiyetinde 
kalırsa sosyalistlerin bu kabineye 
müzaheret eyliyecekleri her halde 

muhakkak gibi gözükmektedir. 

B. Daladye, kabinesini kati suret
te teşkil etmeden evvel, pek muhte
mel olarak sosyalist partisinin mali 
meclisinin vereceği karan bekliye -

cektir. Bu takdirde kabine buhranı 
ancak pazar günü nihayete erebile
cektir. 

Saat 23,10 da Elise sarayından çı
kan B. Daladye gazetecilere şu be
yanatta bulunmuştur: 

"- Enternasyonal politikanın in
kişafları ve dahili ve mali güçlük -

ler sebebile, kabinenin en nihayet 
pazar sabahı kurulmuş olması lüzu
muna kani bulunuyorum. Azmim bu 
yoldadır. 

Cümhuriyetin ve vatanın menfa

ati namına bütün Fransız enerjileri

nin anlaşması hakkındaki hitabımın 

her muhitte müsait akisler bulacağı 

nı ümit etmekteyim.,, 
a: ====::ı ....................................... , 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Bugün: 

Yarın saat 17 de Bakırköy Halkevlnde 
konservatuvardan Nebahat ve Orhan tara

fından birer koru;er verilecek ve doktor 

Rauf Fehmi Barerman tarafından sıyasal 

yardım mevzulu bir konferans verilecektir. * Okullarda dlsıılplln meselesi ctrofmdtı 
Şişli Halkevinde terttp edilen mOnaktışAh 

konfernnslAnn dördUncüsO yarın saat 16 da 

7aınlacaktır. 

TAN 9 - 4. 938 

Konsey Komisyonları. 
(8 A Ş M A K A L E D E N M A BAT) 

Balkan 
Kelimesinin 
Yeni Ma~rlaSı 

Göbels, Meydan Okuyor 

Dünyayı Tekrar Taksit 
Etmek Sırası Gelmiş 

Proje ve Tekliflerin 
Tetkikine Başlandı 

(B~ l incide) 
tahakkuk edecek işlerdir ve gün geç
tikçe tahakkuk etmektedir. Biz İngil
tere ile Fransaya müzakere ile hal
lolunacak meseleler teklif ediyoruz. 
Onlar eskiden bize hep kendi talep
lerinden bahsediyorlardı. Bugün biz, 
onlara ne istediğimizi bildiriyoruz. 
Aradaki fark apaşikardır. Bu da la
fa, ve kuru gürültüye bağlı değil, 
dünyanın en büyük ordusunu kur
maya bağlıdır.,, 

toya tevdi edecektir. Bütün b> 
halarda her dört Aryalıya J1111' 

bir Yahudi kullanılması tekartl' 
miştr. Fakat 1919 dan evvel dilV 
değiştiren Yahudilerle askerll1' · 
mış olanlar bu hükümlerden J1l 

na tutulacaklardır. Avukatlar, 
hendisler, doktorlar, ticaret ve 
sat memurları hakkında nle) 
tedbirleerin nisbeti eksntnece~ 

. 
(Başı l incide) 

niyetli bir dünyanın ileri kolu diye 
yol almakta en büyük bir haz duyo
ruz. 

Dahili işlerimizde tuttuğumuz yol
lar, bazan eski ölçülerle demokrasi 
esaslarından uzak görünüyor. Fakat 
yaptığımız iş, milli birliğe ve ömür
lü menfaate dayanan ve müşterek 
bir milli siyaset güden daha yüksek, 
daha ahenkli, daha verimli bir de
mokrasi hazırlamaktır. 

S ık sık buluşuyoruz. Tanışıyo

ruz. Dertleşiyoruz. Bunlar a-

laviçrede Nazi aleyhtarlığı 
İsviçrede Kontans'da vuku bulan 

nazi aleyhtarı bir toplantı Almanya 
hükümeti tarafından protesto edil-

Çekoslovakyada endişelef 

Matbuat Konseyi politik komisyonu .toplantı halinde 

-e ı deta nişanlı ziyaretleridir. Zaruri bir 
j evlenme hedefini hazırlıyorlar. Bu 

1 

hedef te bir Balkan federasyonudur. 
Altmış milyondan fazla Balkanlının 
federe, büyük bir devlet kurmayı ve 
zaruri sayacakları günler uzak de-

miştir. Fakat protestodan önce İsviç
re hükumeti tahkikat açmış bulunu
yordu. 

Çekoslovakyada Südetlerin de 
bisite iştirak edecekleri haberi 
zip olunuyor. Plebisite yalnız P. 
tebaası iştirak edecektir. Bugtl
Pragda Henlayn parlamentodBı 
kumete anlaşmanın mümkün Ol' 

dığını söylemiştir. Hükiımetiıı at 
ma için şartları memlekette )lll

yet ve demokrasinin devamı, 
birliğinin muhafazası, Çekoslo' 
hakimiyetinin devanu ve devlet 
hinde propaganda yapılmalll~ 
Südetlerin bu esasları kabul e~ 
leri, daha ileri bir şey istedi1'1 

göstermekte ve bu vaziyet end 
uyandırmaktadır. 

ğildir. 

Harice karşı Balkanları beraberce 
temsil eden, varlığını ve istiklalini 
beraberce düşünen ve koruyan, iç iş
lerinde ayrılığı ve hususiyeti muha
faza eden, fakat iktisadi menfaatler
de müşterek bir nizam, tam bir iş 
bölümü, daha verimli bir çalışma a
rıyan bir Balkan federasyonu bugün 
için belki de bir rüyadır. Fakat her 
halde tatlı bir rüyadır. 

Bir taraftan iç ahenk ve cazibesi. 
diğer taraftan harici tazyik bugünkü 
federasyon rüyasını beklendiğinden 

az bir zamanda hakikate çevirebilir. 

Viyanadn çıkan Reich Post gaze
tesi muhabiri Romada tevkil olun
muştur. Mevkufiyeti plebisit müdde
tince devam edecektir. 

Le Temps gazetesi müstesna olmak 
üzere bütün Fransız ve İngiliz gazete
leri Bcrlinde müsadere edilmiştir. Se
bep Avusturya rahiplerile Papalık 

arasındaki işlerden mufassalca bah
setmeleridir. 

Gazeteler, B. Paul Boncour µ; 
fından dün Moskova ve Var§<>'" 
yük elçilerile Prag ve Budapeştt 
ta elçilerine verilen talimat ıııı>' 
da tefsiratta bulunuyorlar. 

Bayan Tabuis, Oeuvr gazeteS' 
diyor ki: 

Ahmet Emin YALMAN 

Fransız gazeteleri tarafından veri
len malUmata göre, Avusturyadaki 
Alman kıtalannın çoğu Avusturya -
dan ayrılmıştır ve bu hal, Çekoslo
vakyaya karşı yakın zamanda bir 
darbenin düşünülmediğini göstermek 
tedir. 

Ekonomi Konseyi azaları ,ereline verilen ziyafetten 
bir görünüş 

Ç ekoslovakyanın müdalaP 
için yeni müzakereler Ç 

"B. Paul Boncour tarafmdaJl 
Avusturyada bütün propaganda koslovakya komşularına çok sıır" 

kaynakları plebisit için faaliyete geç- !arak " Bir Alman taarruzu vuJ<ll 
leri arasında bulundum. Kamal A- 1 Türkçe kelimeler de karıştırmış ve miş bulunuyor. Şimdiden yapılan duğu takdirde hattı hareketle_ri ~ 
tatürk'ü o zaman Selanikte tamdım. nutkunun sonunda Türkçe: "Yaşasın tahminlere göre, alınacak reylerin lacağına,, dair sorulan sual J.P' 

Atatürk Türk milleti gibi çok üstün Türkiye, Yaşasın Atatürk,. diye ba- yüzde sekseni Avusturyanın ilhakı le- da, istikbalin tazammun edebili' 
bir insan malzemesine, doğru yolu ğırmıştır. Nutuk alaka ile dinlenmiş hinde olacaktır: Fakat Yahudiler rey her türlü karar için elzem bit 

• (Baş-ı 1 incide) 

B. Yuvanoviçi nutkunda Yugos -
lavyanın Balkan cephesinden başka 
Merkezi Avrupa veAkdenizle alakala. 
n bulunduğunu, fakat Yugoslavya
nın kendisini herşeyden evvel bir 
Balkan devleti saydığını ileri sür
müştür. 

Ziyafet çok samimi bir hava için
de ge_çmiştir. 

B. Bewryanın nurRu 
Balkan Basın Bırlfği Türk Milli 

Komitesi adına dün Serkl Doryanda 
verilen ziyafetin sonunda eski Os
manlı nazın B. Besarya hoş bir nu
tuk söylemiş, çok alkışlanmıştır. 

Bakınız, B. Besarya neler diyor: 
"Balkan Yarımadasının tam bir 

mümessili olduğumu iddia edebili
rim. Türk doğdum. Doğduğum 
yer bütün Yugoslavyaya aittir. Bir 
Rum papası tarafından bir Rum ki
lisesinde vaftiz edildim. Unsur bakı
mından Vlah azlığına mensuptum. 
Tahsilimi Romanyada gördüm. 

1913 senesinde Londrada topla
nan Balkan sulh konferansında Tiirk 
murahhası olarak bulundum. Bir ta
rafta biz Türkler vardık. Karşımız
da o zamanki Sırbistanın, Yunanis
tanın, Bulgaristanın, Karadağın mu
rahhaslarını gördük. Bu toplantıda 
yakından tanıştıkça kendi kendimize 
şöyle dedik: "Biz biribirine yakın, 
biribirine benzer adamlarız. Düşman 
olmamıza sebep yok. Ahbap olma
m~ her sebep var. Ne diye biribiri
mizle dövüştük?.,, 

Bu dersi her vakit için öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bundan sonra Balkan
lılar arasına anlaşmamazlık ve düş
manlık giremez. 

Bütün Balkanlılar Türk milleti
ne teşekküre borçludur. Toprağı so
ğuğa karşı koruyan bir kar tabaka
sının ne gibi tesirleri olursa Türk 
idaresinin de o yolda tesirleri dokun 
muştur. Türkler, milli hususiyetleri
mizi ortadan kaldırmıya kalkışmadı
lar. Kar tabakası eriyince, altından 
biten çiçekler gibi, yeni milletler or
taya fırladı. 

Türkiyeye 24 sene uzak kaldım. 

Yeni Türkiyeye ilk defa geliyorum. 
Etrafıma bakıyorum: Memaliki Şa
hane nerede Paşalar Hazaratı ner
de? Hiç şüphe yok ki ortada bir mu
cize var. Fakat izahı kolaydır. Ha
kiki Türkiyeyi ancak bu defa kar
şımda buldum. O zamanlar Türkiye 
yoktu. Memleket yanlış idealler arka
sından gidiyordu. Milli ideali olmı
yan bir cemaat hiçbir zaman millet 
olamaz. Sonra Türkiye tek ayakla 
gidiyordu. Tek ayakla pek çok yol 
alınamaz. Türk kadınlarının hayata 
karışması sayesinde Türkiye iki a
yaklı bir varlık olmuştur. 

Ben Jön Türklüğün ilk müessis-

göstermiştir. 4000 senelik Türk me- ve çok alkışlanmıştır. vermekten hariç tutulmuşlardır. Bun olarak telakki edilmiştir. 
deniyetini canlandırmıştır. Böyle bir Konsey günleri programı lar bir müddettenberi Dolfüs ve Şuş- Diğer taraftan Popüler gazetesi 
medeniyet sahibi olan Türkler, uzun nig devrine ait birtakım abideleri ve ha ileri giderek, İngiliz hattı Jıl' 
asırlar yanlış yo11arda dolaşmışlar- Balkan Antantı ekonomik konseyi hatıralar kazımaya memur edilmiş- ketindeki kıymetin Fransaya ti 
dır. Türklüklerini tamamile unuta- çalışma ve merasim programı şu şe- lerdi. tüp ettiğini bildirmekte ve T' 
rak kendillerini yalnız Müslüman kilde tespit edilmiştir: Macaristanda Yahudi nüfuzunu mü:zakereleritı'AC::ılmak üz " 

• • --· -· -- .... _ ko~iSy'"ôı1larinfç·rim~ı~1',fTe Yaiö\;8.-: ... , •.•. m ................... ~ •• -~· .... " r 
tarafa bırakmışlar, kendi kendilerine Budapeşte hükümeti de Yahudile- ye göre, bu müzakereler, a.ncalt 
Osmanlı adını takmışlardır. ya hareket, 20 de Yalova otelinde ye- rin nüfuzunu iktısadi, kültürel, fen- sa 14 mart tarihli notalarla çolC 

Bilir misiniz ki Osmanlılık elenilen mek, ni, edebi ve artistik hayatta tahdit sut bir surette açılmış olan f 
a"lem içinde en zavallı, en berbat rol 10 nisan pazar - 12 de Yalovadan ı~'-· t' · metanetle yüru"düg-ü takdirde i1' etmek için vasi kanun sa wııye ı ıs-
ler Türklere düşu··yordu. Bütün kül- Büyükadaya hareket, 13 buçukta Yat · ı· netı'ceye varabilecektir. 

t.ı.·yJ~e~n~b~ir~l;a~yı;'h;a~y~ı=b;u;g~u;.n;;:::p~a=r==am==e=n=-==========================~ fetler onların sırtında idi. Mukabi- klüpte öğle yemeği, 18 buçukta Bü- == 
linde hiçbir nimet yoktu. Bütün Türk yükadadan İstanbula hareket, BURDURDA : 
hudutları Türkler için birer mezadık 11 nisan pazartesi - Dokuz buçuk-
tı. Türkler, istifade edemedikleri da- ta komisyonların içtimaı, 15 buçuk
valar, maksatlar uğuruna bir düziye ta komisyonların içtimaı, 
can veriyorlardı. 12 nisan salı - Dokuz buçukta u-

H akikatleri en ıyı gören mumi içtima, 15 te Dolmabahçe sa-
büyük adam rayında tarihi sergiyi ziyaret, 16 da 

Bu hakikatlerin hepsini gören A- Boğaziçinde gezinti, 1 7 de Beylerbe
yi sarayında çay ziyafeti, 

tatürk, bizim Makedonyamızın bir 
13 nisan çarşamba __: Dokuz bu -

çocuğudur. Makedonyalı sıfatile ta-
rihte çok iyi arkadaşları vardır. Bü- çukta umumi heyet toplanması, 15 
yük lskendcr bunlardan biridir. Is- buçukta bay Kakinis tarafından kon 
kentler, Akdeniz medeniyetini Asya ferans, 16 buçukta tahrir komitesi
içerilerine yaymıya çalışan adamdır. nin iç:imaı, 20 buçukta vali tarafın-

Bu Makedonyalı büyük adam, dan zı~afet. .. .. 
Türk milleti gibi birinci sınıf bir in- 14 nısan perşembe gun.':115 buçuk-

1 
· · uk dd ratına I ta son toplantı, protokolun ımı;alan-san ma zemesının m a e 

istikamet vermiştir. Türkler en na- rnası. 
muslu, en dürüst ve istidatlı insan
lardır. Romanyada bir darbı me

Balkan gazetelerinin 
hararetli neıriyatı • 

Atina, 8 (A.A.) - Atina aJansı 
bildiriyor: 

sel var: Adalet Türklerle beraber 
Romanyadan gitmiştir. 

Son zamanların tarihi, Türkleri 
hep menfi rollerde gördü. Şimdi 
Türkler müsbet ve yaratıcı rollerine 
kavuşmuşlardır. Geri kalmış, yıkıl
mış, biribirinin arkasından gelen 
harplerde harap olmuş bir memleket 
te yaptıkları işlere mucizeden başka 
ad verilemez. Burası benim vatanım 
olduğu için bunları söylerken ütihar 
duyuyorum. 

Türk milleti inkişaftan başka e
mel tanımıyor. Arazisinden mem
nundur. Kimseden toprak istemiyor. 
Rumenler, Yunanlılar, Yugoslavlar 
da ayni vaziyette bulunuyorlar. Men 
faatleri, gayeleri bir olan bütün bu 
insanlar bir tek tip teşkil ediyorlar. 
Herbirimiz kendi kendimize ne ad 
verirsek verelim, hepimiz Balkan ti
pine mensubuz. Ben burada etrafıma 
baktığım zaman kendi kafatasıma 

benzer kafatasları goruyorum. 
Fazla olarak şimdi Balkanlılık dü
şünce ve idealine de kavuşmuş bu
lunuyoruz. Hepimizin müşterek eme
limiz şudur: Balkanların bir gürültü 
ve fesat kaynağı olmadığını bütün 
aleme isbat etmek ve aksine olarak 
müşterek bir Balkan medeniyeti ya
ratmak ... 

B. Besarya nutkuna vavkit vakit 

Bütün gazeteler, Balkan Antantı 
memleketleri Basın konfeıansmı::ı. 

Istanbul toplantısını çok büyük bir 
alaka ile takip etmekte, içtima hak
kında geniş malumat vermekte ve 
konferans mesaisinin Balkan miı

letleri arasındaki münasebetlerin git 
tikçe daha sıkı bir hale getirılınesi 

bahsindeki ehemmiyetini bilhassa 
tebarüz ettirmektedir. 

Bütün gazeteler, Spiros Nikolopo
losun hatırasına karşı gösterilen ta-
zimi de kaydetmektedir. 

Müteveffa Nikolopulosun gazete-
si olan Etnos diyor ki: 

"Etnos gazetesi, müessisi ve Ati
nada toplanan ikinci Balkan Basını 
konferansının reisi olan Nikolopulo
sun hatırasına karşı gösterile:ı bu 
yüksek hürmet nişanesinden dolayı 

çok mütehassis bulunmaktadır. Et
nos, güzide Türk gazetecisi Ercüment 
Ekrem Talu ile Nikolopulosun vefatı 
karşısında teessürlerini bu derece sa
mimi bir surette izhar eyliyen kon
feransın bütün delegelerine en ha
raretli teşekkürlerini göndermeyi 
kendisine bir vazife bilmektedir. 

Yugoalav matbuatı 
Belgrad, 8 (A.A.) - Bütün Yu

goslavya gazeteleri, Istanbulda top-

Kestel Gölü 

Taııyor 
Burdur, (TAN) - Kışın donan ve 

yazın da düden denilen yerlerden a
karak kaybolan Kestel gölünün suları 
ara sıra düdenler tıkandığı için taş-

makta, köylümüzü zarara sokmakta
dır. Şimdi düdenler yine tıkanmış, su 
lar etrafı kaplamıya başlamıştır. 

Bundan 6 sene e~·el de ayni hal 
görülmüş, suların kapladığı. şöseden 

kayıklarla geçmek mecburiyeti hasıl 
olmuştu. Nafia Vekaletinin Antalya-

daki su idaresi düdenleri açarak su
yun çekilmesini temin etmişti. Hal

buki Antalyadaki su işleri idaresi 
kaldırılmış bulunuyor. Bundan do
layı köylüler endişe içindedirler. Hü
kumet süratle müdahale edip düden
leri açmazsa zarar ve felaket ihtima
li vardır. 

KARABOKTE: 

Feci Bir Ölüm 
Karabük (TAN) - Geredenin San

oğlu köyünden Sezai oğlu 28 yaşında 
Ramazan, iş sahasında çalışırken, tuğ 
la yığınlarıle bir vagon arasında kal
mış feci şekilde ölmüştür. 

!anan Balkan Antantı Ekonomik Kon 
seyi ve Balkan Antantı memleketle
ri Basın Konferansı etrafında geniş 
malumat vermekte ve Balkan An-
tantı memleketleri gazetecilerinin 

Türk meslektaşları, resmi makamlar 
ve halk tarafından gördükleri sıcak 
hüsnükabulü bilhassa tebarüz ettir
mektedir. 
Diğer taraftan gazeteler konforan 

sın açılışında Türk heyeti reisi B. 
Yunus Nadi ve Yugoslavya heyeti 
reisi Avala ajansı direktörü B. Yo
vavnoviçin nutuklarının ehemmiyet
lerini de ayrıca kaydetmektedirler. 

lstanbul Radyosu 
Ö~le neırtyatı: ~ 

Saat 12,30 Plfıkla Türk musikisi, 12 1 
vadls, 13,05 Plftkla türk musfid51• 
Son. 
Akşam neırlyatı: 

Saat 18,30 Konferans: Eminönü ıı; 
vi namına Kemal Altan (Mimar 
18,50 Eminönü Halk Evi g15sterit ıc~ 
rafından bir temsil, 19,15 Konferaıı5· 
versite namına: Doçent Galib GUıte~ 
yatı ucuzlatmak için ne gibi tedbif 
malıdır), 19,55 Borsa haberleri, 20,o<1 
mettin Rıza ve arkadaşları tarnfındptı.f 
musikisi ve halk ışarkıları, 20,45 1İ8~ 
poru, 20,48 Ömer Rıza tarafından~ 
söylev, 21,00 Belma ve arkadaşları ( 
dan türk musikisi ve halk şarltıl9fl 

"' ayarı), 21,45 Orkestra: 1 - ÇavkO'rJ 
bel o buva dorman 2 - Röosıayo: 

• bf 
tnns, 3 - Meyerber: Dans de zon ıı 
Manfred: Babi Parat, 22,15 Ajans c 
!eri, 22,30 Pllıkla Sololar, Opera ve t 
parçaları, 22,50 Son habeler ve crtcSI 
programı 23,00 Son. 
Ankara Radyosu 
ÖOle Neırlyatı 

Suat 13,30 Karışık pUık neı::riyııtl• 
PlAk: Türk musikisi ve halk ş:ırkılııtl 
Dahili ve haric1 haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: C 
Saat 18,30 Pltık neşriyatı !1.8,35 

lora Karagöz (Küçük Ali), 19,15 1or 
sikisi ve halk şarkıları (Servet Ad"' 
arkadaşları), 20,00 Saat ayart ,,c 

11 
neşriyat 20,15 Türk musikisi ve ll~ 
kıları, (Hıkmet Rıza Sesgör ve arltll f 

21,00 Hukuki konuşma: Silreyyo ~ 
21,15 Stüdyo salon orkestrası, 1 - t 
Hungarıa 2 - Russlsches Echo 3 _. J~ 
Die Verber, 22,00 Ajans haberleri 2ı, 
rınki program. 
OPERALAR, OPERETLER: 

10 Berlin kısa dalgası: Leo faU'İ~L 
rinden 21 Uylpzig: Hubergerin 
ball,, isimli opereti 21 Varşova: f.r!l 
Kelman'ın "Morunartre menekşesi·• 
opereti. 
RESİTALLER: 

18,15 Varşova: Piyano resitali (~ 
nov vs.) 18,15 Berlln kısa dalgası. 5 

\"~ in bahar şarkıları 18,20 Belgr:ıd:. 9 
ve bunu müteakip piyano rcsitaJJ 1 t.! 
lin kısa dalgası: Piyano sonatı:ırı ( f. 
20,45 Bükreş: Şnrkılar (Tnssian tııtıı 
21 Bclgrad: Halk şarkıları 
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~ - 4 - 938 

J.\niyen Şifa 
B1.1ı..,uş Ağri 

Meshu 
oı"" r Yakllara tara,tar 

an bir- zat "mübalaga 
degUdir,, diyor. 

'Bay J O 
J..ı.ıyoruz · · • O. ya?.ıyor : " Eksoryıı. O· 
nıı~.. ·F Anı teılavi gören ilnclar var
babsedjj" akat , A LLCOCK yakı~mdan 
Yakinenıı;~P.' _kııtiyyen mübrJilğa değildir. 
etti~i 1 . >ılırım ki ; bir zat akşam tatbik 
Z~rfrnr)~ır • AL!-~{_)CK yakısı, bir geee 
lıır ıeakı8f/1 tesınnı gösu·rerek ve devamlı 
lllahaUi 1 

• t?vlit ederek tamamen ıı.ğriyan 
Bağlam ,~~ın etmiş ve sabahleyin sapa.· 
ALtcoCk agrrnız olarak kalkmıştır. Ben 
ğiJiın ~ k mıiesse~ıısini methedecek de· 
Ronı:ıt~ at ALLCOCK yakıları; Siyatik, 
\'o sen zına \ e.~ıı ir lıu gibi ahvalde kati 

sonıcresini ·· d ·· L gor um . ., 

TAN 

. Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve isimleri aşağıda yazılı muh

telif Rondela, Gupilya ve vidalar 10-5-1938 salı günü saat 15 ten iti
baren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin hizasında yazılı muvakkat teminat ile ka-

nunun tayin ettiği vesikalan, Nafia Müteahhitlik vesikası ve teklif
lerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

şartn~meler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar
aşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1944) 

p Liste Cinsi Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. Lira Lira 
1 29 kalem Rondela ve yaylı halka 9740 730,50 
2 55 ,, Gupilya ve bakır perçin 8880 666,00 
3 69 ,, Muhtelif maden vidası ve 19707 1478,03 

cıvata 

4 94 Demir _ve pirinç ağaç vi- 23666 1774,95 
daları. Aı.~ngıag_o, Riva.tik, iltihabı, Asap, dclikfı 

lııkJa ta CK yıı.krlarile sihriamiı. bir cabuk-
Baniye mamen şifayap olmu~lardrr. Birkaç EMLA~ K SATIŞI 
~"lit. Zarfında ALLOOCK yakılarının 
l31ıt etti~i sıhhi sıcaklık, OTOM.ATİK 
etrarı~SA.J gibi hemen, ağrıyan yerin lstanbul Emniyet Sandığı Dlrektörlüğünden: 
Ce\>t>la 1 kaplar. Ağrıları izale ve kanıu 
aükun ııını . tahrik ve bu suretle tam bir Bay Hasanın 1 7382 hesap nuınarasile elli lira borcundan dolayı birin-
Cekrııc ~ı~ın ıxier. Uzun. uzadıya ıztm~p ci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında ya
~.}uuz ve ALLCOCK yalı:ısrnı tatbik pılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 

liakiJc A 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Balatta Hocaali mahallesinde 
Caıısi 1 LLCOCK yakrsımn terkibinde hamam sokağında eski ve yeni 48 kapı numaralı kagir bir evin tamamı 
&ibi kıcuın, Fraııkinsense, M.r"TI'he vesaire k t S 

Ylnetli maddeler vardir. bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya onmuş ur. atış tapu sicil kay-

h 
b~uz dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen on beş lira pey ak-

akik' "o .taklit yakılardruı 88kmmız ve d b" · · t · k b 
krrrn~ del~kli .ALLCOCK yakılarındaki çası verecektir. Milli bankalarımız an ırının emınat me tu u da ka-
dikkat1 d~ı~e vo kartal resmili marka:3ına bul olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf icare
kııruş edınız. Bütün eczanelerde 291/2 sı· ve taviz bedeli borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 15-4-38 tari-

a ııatılnıakt.adir. 
.............._ hın· den itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk servisinde açık 

------------------

Çoıı, ı. tli . mo •udretımiı aıalıyor 1 
h '"'•ıde~ hi~bır temiz iı çıkmıyor vı ,. 
I ~y bızde hol•izlık, oQrı do'1uruyor, 

~ 
~IDOL imdodımızo yetitirl 
o 
b nv bır ke" tecrübe edınız, Kendinizde yeni 
!!.. çolıımo zevkın in uyoodı~ını göreteksiniı 

VALIDOL domlo, ıob!eı ve hop 
halinde her eczanede bulunur. 

. bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartname-
1e ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tet-
1dk ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında Jıer şeyi öğrenmiş 
ld ve itibar olunur. Birinci arttırma 16-5-38 tarihine müsadif pazar
·esi günü Cağaloğlunda kain sandığımıza saat on beşte_n on yediye kadar 
yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
tercihan alınması icapebeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık a
l acağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta
thhüdü baki kalmak şartile arttırma on beş gün daha temdit edilerek 
n-5-938 tarihine müsadif salı günü ayni saatte son arttırması yapı
actktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde bırakıla
:aktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hak-
1u sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddiaları· 

11ı ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bera· 
~er dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarım bildirmemiş 1 

ılanlarla hakları tapu sicillerile sabit olm.ıyanlar satış bedelinin pay
aşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 
:7 / 32 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat et
neleri lüzumu ilan olunur. (1963) 

- -
istanbul Vakıflar Direktörlüğü llanıa~ı · 

. . .. '; 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı N o. sı. 
Silivrikapı Hancıkaragöz. Silivri.kapı. 

Cinsi 
Sittihatun 

L. K. 
4 00 

cami mahalli. 
Tavşantaşı, Saraçishak. İbrahimpaşa yokuşu. 4 Kepe

nekçi camii 
4 00 

Müddeti icar: 

Şehremini 

Müddeti icar: 

S ilivrika pı. 

Teslimi tarihinden 939 - senesi Mayıs sonuna kadar. 
348 

Topkapı Caddesi. 350 Arsa. 3 00 
Teslimi tarihinden 940 - senesi mayıs sonuna kadar. 

İbrahim paşa. 44 Bostan. 
Seneliği 

30 00 

BURUŞMUŞ 

CİLT 

Bir doktorun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı· 

mız zaman teşekkül eder. 
Cilt, bazı hayati unsurlarını 

kaybeder, bu hayati ve kıymetli 
uns.urları iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. Işte, Viyana Uni- · 
versitesi profesörü Doktor Stej
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. "Biocel" tabir ve genç hay· 
vanların cilt hüceyrelerinin mer 
kezinden istihsal edilen bu kıy· 
metli cevher, pembe rengindek ı 

Tokalon kremi terkibinde mev· 
cuttur. Her akşam, yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken. o 
cildinizi besleyip gençleştirir VP 

buruşukluklarınızı serian izale 
eder. Bir hafta zarfında on yaş 
gençleşmiş görüneceksiniz. Gün 
düz için cilt unsuru olan beyaz 
rengindeki Tokalan kremini kul 
tanınız. Siyah benleri eritir, açü· 
mesameleri kapatır ve birkaç 
-un zarımaa en esmer ve sert 
bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 

BAYANLARIN 
Nazarı Dikkatine 

Müddeti icar: Teslisi tarihinden 940 - senesi ağustos sonuna kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl

mıştır. İstekliler 12 Nisan 938 salı saat 15 e kadar pey paralarıle beraber 
Çemberlitaşta İstanbul vakıflar basmüdürlwzünde Vakıf akarlar kalemi 
ne gelmeleri. (1754) 

Satın aldığınız Tokalon kremi 
vazolarının büyük bir kıymeti 
\'ardır. Onları bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kuruş ala
cak, ayni zamanda kıymettar 

miikafatları bulunan Tokalon 

1 müsabakasına istirak hakkını ı 
'"""rn 'hir 'hj1,.f tn'k~im "Al'rl'lcth•. ......................... 

GAYRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 

Semti ve Mahallesi 

-----------. . .-------------
49 3 o 

5091 

8656 
8657 
8658 
8659 
867;.ı 

Erenköy 

Ortaköy 

Kadık0y Hasanpaşa 

Edirnekapı Emir Bu

hari 
Bakırköy Kartaltepe 

" 
,, 

" " 
" " 
" " 

Fatih Çıkrıkcı Ke-

maleddin 

h· \'tıkarıda evsafı yazılı gayri 
ıne düşen Pazartesi günü saat 

Sokağı Emlıik No: 

.Körkuyu civarı E. ve Y. 9 

Ambarlıdere E. 9-11 
Y.11 

E. Erenköy Cad. E. 4-15 
Y. Merdivenköyüne Harita: 5 
giden yol 
Kışla caddesi E. 47 Y. 45-47 

Incirli Cad E. 13 Mil. 

" 
,, E. 13 Mü. 

" " 
E. 13 Mü. 

.. " 
E. 13 Mü. 

,, 
" 

E. 13 Mü. 

E. Sarıgüzel E. 34-36 

Y. Halıcılar cadedsi Y. 60/l 

Cinci ve Hissesi Hisseye Göre 
Muhammen K . 

16 dönüm tarla 

!çerisinde meyva 
ağaçları üç kuyusu 
dolabı ve bir evi ay
rı bir mutbağı bulu
nan bostanın 14/ 48 
His. 

400 Açık 

Artırma 

1000 Kapalı, 
zarf 

Müfrez tarla 

Bostan ve kigir 
hanenin 1/8 his. 
Müfrez arsanın 1/3 
His. 

Müfrez arsanın 1/3 His. 
Müfrez arsanın 1/3 His. 
Müfrez arsanın 1/3 His. 
Müfrez arsanın 1/3- His. 
içinde bir kulube ve 
havuzu olan bostan 

3770 ,, 

750 Açık 

Artırma 

60 ,, 

60 .. 
60 .. 
70 

" 
70 .. 

750 

menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 18/4/938 tari-
14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Taklit hiç bir zaman 

ayni olamaz. 

Taklit benzeri 

demektir 

KREM PERTEV 

, ~~~----~~--------

1 
lstanbul Komutanhğı l ı 

ilanları · 

1 . lstanbul Komutanlığına bağlı bir-

i lıkler hayvanatı için 80 ton yulaf sa· 
tın alınacağından açık eksiltme ile 

1 
~~lesi 13/Nisan/938 Çarşamba gü
nu saat 15 de yapılacaktır. Muham
men tutarı 4600 liradır. ilk temina-
tı 345 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel Komisyonda görülebi· 
lir. Isteklilerinin ilk teminat malt

buz veya mektuplariyle 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı 
vesikalariyle beraber ihale günü 

vakti muayyende Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. "'1628,, 

Çünkü ASPİRiN seneİer
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve.,. ağrılara karşı 
' iesiri şaşmaz bir _ ilaç olduğunu 

' isbat etm i ştir. 

A S P . İ R İ N in fesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz, 

~ 

lstanbul Jandarma Satanalma 

Komisyonundan : 
Miktan kilo Cinsi Tahmin bedeli 

Lira Ku. 
İlk Teminatı 

Lira Ku. 

8000-9000 Yün Fanila ipliği 23400.00 1755.00 
1 - Vekiller Heyeti karariyle 938 senesine sari mukavele akti suretiy~ 

le cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminat m.iktan yukarıda yazılı 

8000 - 9000 kilo yün fanila ipliği Gedikpaşada Jandarma Satınalma Kornis 
yonunca 11 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Şartname her gün satınalma Komisyonunda görülebilir. 
3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 14 de kadar kanun ve şartnamesine 

göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını komisyona vermeleri lhundır. 
(1510) 

Ziraat VekCileti 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf usuliyle 40 ton göztaşı satın alınacaktır: 
2 - Muhammen bedel 8000 lira, ilk teminat 600 liradır. 
3 - Eksiltme 11.4.1938 de saat 15 de ziraat vekfileti binasında yapıla.; 

caktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satınaima Komisyonun ~ 
dan, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplannı teminatlariyle birlikte muayyen 
günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen vesi· 
kalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komisyona ver· 
meleri. (731) (1604) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu UcSnları 

1 - Taruı:in edilen bedeli (161500) lira olan (6000) Metre Kaputluk 
kumaş 19 Nısan 1938 tarihine rastlayan Salı günü saat ıı 5 d k .. 
lı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. ' a apa 

_2 - Muvakkat ~eminatı (1237) lira (50) kuruş olup =rt · l k 
mısyond h .. , ~ names o-an er gun parasız cılarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarüatı dah"lind t · 
k 1 t kl 'f 1 e anzım edecekleri 

apa ı e ı mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir t 1. 
kadar Kasım d b 1 k . saa evve ıne 

paşa a u unan omısyon Başkanlığına ma.kb ~.1. b·ı· 
de vermeleri. (1722) uz mı.ı..ö.a ı ın -

* * * 
1 - Tahmin edilen bedeli (24,300) lira olan (9000) t Elb" 1,.._ k 

ma~ 19 N' 1938 t "hin me re ıse .lA u-. ~ ısan arı e rastlıyan sah günü saat 14 t k 1 rf 
lıyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. e apa ı z usu-

2 - Muvakkat teminat (1822) lira (50) kuru t . 
olarak komisyondan her gün lınabilir. ş ur. Şartnamesı, parasız 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarüt d hT d . 
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli ü~ a ı ın e taı:zım edecek
line kadar Kasımpaşada bulunan Ko . g ve saatten bır saat evve-
. mısvon bask::ınlı"- 'h . 
lınde vermeleri. (1723) • UlnA m~...- 11'7 om11lrnJ..• 

Betonarme Köprü jnşaatı Uanı. 
Nafıa Vekaletinden~ 

1 - Bilecik Vilayetinde Söğüt _ Eskişehi _ . . 
Yeni.köy köprüsünün Betonarme olarak in~ ; kyoJu uzerınde.kı Ahşap 

:raa 1 apalı zarf usuliylc mü
naıcasaya çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 40.000 liradıı. 

2 - Münakasa 25-4-938 tarihine müsadif p . .. .. 
da Nafia Vekaletinde Şose ve köprüler Reisli~i ~zartesı gu_nu saat 16 
sında yapılacaktır. g Eksıltme Komısyonu oda-

3 - Münakasa şartnamesi ve hıma müt f . . 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğind el err~ ~ığer evrak 200 kuruş 

4 M"" ak . . en a ınabılır. 
- un asaya gırmek ısteyenlerin 3 000 lir 

vermeleri ve bu işleri yapabilecekler· · . alık muvakkat teminat 
ıne daır Vek"I t · . d 

mış müteahhitlik vesikası ile Ticaret od . a e ımız en alın-
dır. ası vesikası ibraz etmeleri lfızım-

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı d 1 . 
lif a resınde haz ı k 1 mektuplarını ikinci maddede yazılı Vak"tt ır ıyac::ı arı tek· 

Sahibi vev umumi neşriyatı idare 
eden: Ahmet Emln YALMAN. Gaze
tecilik ve Neşriyat Türk Llmftet Şir· 
ketL Basıldığı yer TAN Matbaası. 

K . . ı·~· ı en bir saat evv ı· k d omısyon reıs ıgınc makbuz mukabilind e ınc a ar 
d 1 e vermeleri mukt · 1 a o acak gecikmeler kabul edilınez.(1860) azı o up posta-
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Yuvalarına ve hanenizde ve bulundukları yerde 

Haşarat uyanma~an IF ~ VD ~ • • 
serpınız 

Onlar bir daha dirilmezler ve bu sene tahtakurusu, pire, .inek ve bütün Iİ&fU&ltan rahat edeniniz. 1/8 15 - 1/4 25 - 1/ 2 40 - 1 litre 6Ş Kurup. 

ı 
Yeni Kontr - Plik Ltd. Şneti 

KURU $ STEM Fabrikasında 

·~;,.,~o~ KURU SiSTEMLE 
~ .SD .... 1an KELEBEK-ı.. 

KONTR • PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kabarma ve 
saire gibi hiçbir hıza göstermez. 

---cr--
Kontr-Pliklar bu gibi i.nzala

ra kartı garanti ile •tdır. 

KIZIL, KATIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Komr • pliklar stok olarak her zaman mevcuddur. · 

Sa+.ı Yerleri : . 
latanbulda ı ROŞTO MURAT 001.U, MahmudJ>&f& Kürkçü 

Han No. 28 - 1SAK PIUFIDIS, Galata, Mah
mudiye c:ıadde.i No. 21. 

AnliarM!a : VEHBi KOÇ Ticarethaneai. 
lmıirde : KARL HORNFELD. 

İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRi IŞMAN. 
ŞABAN MAHMUD KOKNER. 

Sam.unCla: GöÇMEN OOLU KARDEŞLER. 
Umumi l&bf yeri: latanbul, Sirkeci, Mühürdanade Han 

• No. 3 YENi KONTR. PUK Ltd. Şirketi. Tel 22401 • 

t: ~ ~: ~~!r~ ~;~r~ ~J 
Denizbank Akay lıletmesl Midürliğünden: 

1 - İşletmemizin nefsi Kadıköy vapur iskelesi üstündeki Gazino 27 
.. Nisan 938 tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilecektir. 

2 - Açık arttırma suretiyle müzayedesi 20 Nisan 938 Çarşamba günü 
saat on be§te Karaköyde İdare Merkezinde şefler encümeninde yapıla
caktır. . 

3 - Şartnameyi görmek ve mütemmim malUınat almak isteyenlerin 
her gün idare Ievaaa tubesiDe '" müzayedeye i§tirak edeceklerin yazılı m.&. ......... _____________________ ., ,_. a- ----- ___ ,_ 

lariyle tefler Encümenine gelmeleri. (1882) 

RADYOLiN 
ile dişlerinizi fırçala· 

yuıu:, zira bir veya 

iki defa yapılan her 

it mutlaka yarım de

mektir ve bu kada

rile diılerin sıhhatini 

tam temine imkin 
yoktur. 

Yemeklerin kınntı 
lan, salyanın üraz et 

tiği mikroplar, dıp
ndan alınan muzır 

mevat kartıımda dit 

ler ve dit etleri eter 
mütemadiyen temiz. 
Ienmezse bozulma
ya, çürümeye mah-

kCimdur. Çilrük dit
ler, mide ve banak 
ihtilitlarmdan za-

tilrrieye kadar her 
nevi hastalığa yol a-

çabilir. 
. -· ,· . •' 

1. A. - D--.ı.;: ,·· a··- ._·L·· ·N· 
:_ . . . .:. -;..' ' ' . . ' .. :. . · .. ~ . ~ - . . ):: ~ - _- ~ .. ~ ; .~:. ı~-'-':- ' ' ~· 

.J .•. . •• , .. • l ··'f· ~ .. • ' ·, .. ' -- -. u··;,._,, ·-;fi - " ., +. • -·· 

~IEti 
ftlEM 

. 
SAYESiNDE 

DÜNYA 
BENiMDiR 

Necip Bey Kremi 

GENÇLiK 

GÜZELLiK 
. ' . . -- . : '_'., . .' - ·~-:,-.;· i.f-:; - ,';lr\, ~ ' :: '~. 

' .. ~· -· -.. "p· .. \ı· ,f,:: " _. ~w· ·-

He muhakkak sabah ve akıam ner 
yemekten sonra fırçalamak ıartile 

JYARATIR. 

1---------
·~SILKO 
Romatizma, lumbago, siyatik: sinir ve 
soğuk algınllğından Heri gelen ıidcletl 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

Pınarhisar civarında bulunan kı· 
taat için 18000 lciıo sadeyağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuşt.ur. Ek
siltmesi Vizede askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartname
sini görmek istiyenler her gün 
komisyona müracaat edebilirler. Ek· j 
siltmesi 25/ 4/ 93tl PnarteSi giınü sa
at 16 da yapılacaktır. Muhammen 1 
fiyatı 17100 lira, ilk teminatı 1283 
liradır. Münakasaya iştirak edecek
lerin bildirilen günde ve •.ayın edi 
len eksiltme saatinden bir saat evvel 
teminat ve teklif mektuplarile icap 
eden sair vesaikin komisyona tevciıi. 

"798,. "1921,, 

---------------------Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk H4-
kimliğinden: 

Istanbulda Dördüncü Vakıf ha
nında 12 N. lu <Miada sarraf Dimitri 
Kaçanakinin tahminen bir ay evvel 

zayi ettiği 18188 - 23805 - 26581 -
27029 . 40758 - 41805. 52906 . 65512 
77330 - 77331 - 85954 - 86505 N. lu 

on iki adet yüzde altmış diye maruf 
Anadolu Demiryolu hisse senedatı· 

nı zayi ettiğinden vesaik ibraz olun-

duğundan şirketin işbu tahvillere ait 
I tediyattan mernnuiyetine 8 / 4/938 
1 tarihinde karar verilmekle keyfiyet 
ilan olunur. (6732) 

SiYAH 
Saçlara gayet tabii aurette is

tenilen rengi verir. Ter " JJ

kannwkla kat'iyyen çılmwz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhbt ev

aafı haiz aaç boyalan arumda bi

rinci ıelmittir. Saçlan w: citdi 

kat'iyyen tahrif etmeden istenilen renkte bo

yayan yegi.ne aıhhl aaç boyalandır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOOLU - ISTANBUL ........................... ~ ........ 

Saç bakımı. güzellitin en birinci f&J'bdır. 

PETROL N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden t esiri mücerrep bir iliçtır. 

C. H. P.------. 
lstlkhtl Kamunu Taksim S. O. Tarafından Tertip Edilen 

BÜYÜK ALATURKA KONSER 
Bugün güdüz saat 17 de Beyoğlunda 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
~emleketln En Maruf San'atlu1rlannın lıtlrakile 30 Kitilik 

B«Jıy.Ok Küme ~azo 
Çok Hassas Okuyucu Bayan R A D 1 F E 

••-_•_•_-~----• J Biletler sitede aablmaktadır. Tel. 41819 ________ _,a., 


