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HALK GAZETEsı 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Mualllml;ınn ve mektep talebesinin en kuvvetli yar. 

dımcw, çocuğun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu se

ven her babanın yavrusuna vereblleceği en güzel hediye. 
dir. Müessesemiz tarafından neşredilmiştir. Evinizde blr 

tane bulundurunuz. 

lı ~mhu;~~~e~~~li~s~fu=~=~ı 
·Açılışında Mühim Bir 

NutQk Sögligecektir 
MECLiS PARTi GiliPu--ıÇTIMAA ÇAGRILDI 

Ankara, 28 (TAN Muhabirinden) - 6 ncı Bü- . tifa edecektır. 
Yük Millet Meclisi önümüzdeki pazartesi günü •ulen ıs . . . yeni kabineyi teşkile yine Dok-

t C .. hurreısımız . saat 15 te Milli Şef İsmet nönünün bir nutku um d 
1 

memur edecektır. 
toz- n filt SaY am ı· ıe açı. lacaktır, bu nutka büyük bir ehemmiyet ""e . k b'nede bazı değişiklikler 
~ . ..ı..n edilecek a ı İk 

verilmektedir. 1 .. _ eıu ter ed' Bu cümleden olarak tı-
o~~ .. 1 nınekt ır. . ~ 

Cümhurreisimizin bütün Türk milletine hitap sat il' soy e .. Ç k rm yerine Malıye Vekale-
\r eki rı"' nu a ı ·1· ·edeceği bu tarihi nutuklannda çok mühim mem- tt li nUS . . elmesi, Dahiliye Vekı ı 
ınu.ı-~- eezmının g d v • • leket meselelerine temas edeceği, yeni Meclisin Faik ~1 ıbhati müsait olma ıgı ıçın 

açıLma devresine girerken dinliyeceği bu sözlerin çekil-- alt'l!l zate~ sç kırın Dahiliy~ Vekaletini 
h lı dir ktifl · "'"14!8l "e HüSnU a memleket ve millet için çok ayır e erı deruhte ·~ . eldir. 

ihtiva edeceği söylenmektedir. Ankara, 18esı ınuhteın C B. p, Genel Sekreter-
Henüz intihap dairelerinde bulunan millet ve- liilnden: ~.A.) - • 

killeri, şehrimize gelmeğe başlamışlardır. Türkiye Bil>tllt Meclisi Parti Grupu, 2 
otc" ..,,,.. Meclisi dahili nizamnamesine göre o gün me- nisan 939 Pazaı. Millet 

15 
te Türkiye Büyük 

l · • ·· • harı"ta I buslarımız tahlif olunacak. müteakiben seçim Millet Meclisi • -illi saat 
1 

aktrr . • tila ati kamet erınt goı terır s ~da top anar . 
Almanyanın yenı 

11 
• ili yapılacaktır. ayın nıebusı~ 

1 
da hazır bulun-. G a z e t e l e r i ~ Bundan .onra maldm olduğu üzere kabine u- ma:n ri<a ~luaar. =a ar 

ik8yete Başladılar Edileceği Söyleniyor 
~ Almanya Lehlstanı ~ 

lelıler A lnz..anga. t 1 -Z:~-~:~t ::z;. 
ltleg/ıinde Namagışe ::::. ~~.:~:..:: 

Devam Ediyor /ar . dAa sö::~::~n yan resmi ga-

zetesi Lehistan&, Alman-
ya ile yaptığı ademi teca
vüz paktı dışına çıkmamak için 
ihtarlarda bulunuyor. Gö::lngln 
gazetesi Lehistanın vaziydtlnl 
gayri kabili tahammül görüyor. 

L ehistanda Almanyanın te
cavüz tehlikesine karıı 

gelmek için tezahürler yapıl

maktadır. Halk, müdafaanm 
takviyesi için açılan istikraza 
şevk ile iştirak ediyor. 

J ngiltere ile Lehistan, Rus-
ya ile ticaret münasebet

lerini takviye ediyorlar. Yakın
da bir Rus ticaret heyeti Lon
draya gidecektir. 

Ahmet Ağaoğlu işin 
I çgüzünü 'Anlatıyor 

Dün ortaya _. ılan şeker meselesine isimleri karıştırılan
lar arasında Ağaoğlu Ahmet de vardı. Dünkü gazetelerde bu 
hususta çıkan haberlere göre, sekiz dokuz sene evvel, mülga 
Şeker Jnhisar idaresince Şark vilayetlerinin ihtiyacı için Ar
~oz şirketinden kitlliyetli mıktarda Rus şekeri satın alınmış, 
ve bu f.latış dolayısiyle mezkôr idarenin 373,000 küsur lira ka
dar zarar ettiği anlaşılmış. 

Şakir Kaebir 
Bunun üzerine maliye müfettiş -

leri tahkikata başlamışlar, ve tahki-1 • N • 
~at sırasında, inhisa~ idares.i mec~iSı Bu··yu··k Bır eşrıyat 
ıdare azalarının da üadelenne mu -
racaat etmişler. • 

1 İdarenin o zamanki meclisi ida -

resi, Edirne mebusu Bay Şakir Ke - Kongresı Hazır anıyor 
sebirin riyaseti altında Kastamonu 
mebusu merhum Bay Hasan Fehmi, 
eski Beyazıt mebusu Bay Şefik, ve 
Ahmet Ağaoğllarından müteşekkil-

Bu Kongrede Fikir Hayatımız için Esasla Tedbirler 
miş. 

Bay Şefikle Bay Ahmet Ağaoğ -
lunun ifadeleri müfettişlikçe alın -
mış, Şakir Kesebir ile Bay Hasan 
Fehminin ise ayni zamanda mebus 

Alınacak ve Mühim Kararlar Verilecek 

) bulunmaları dolayısiyle ifadelerini 
) (Sonu; Sa: 10; Sü: 3) .._ ..,._..,....,.,.~"""'~.-..~ ....... .-.-,_.._ 

Maarif Vekaleti, Türk harf inkılibının onuncu yıl dönü
mii münasebetiyle Ankaradaki Sergi Evinde, on yıldanberi 
yeni harflerle yaptlan bütün neşriyatı toplu bir halde göstere
cek bir sergi açmayı ve bu sergi ile beraber bir de ''Türk N eş
riyat Kongresi" ismiyle bir kongre akdetmeyi muvafık gör
müş, bu hususta hazırladığı programı alakadarlara gönder-

BATIRAY miştir. (Sonu: Sa. lO. ıü S> 

Dün Denize Belediye kooperatifinin 
Ilıdirildi Hesaplarına bakılacak 

Dünkü /Gaoperatil toplantınnda bulananlar 
[Yazııı 10 uncu aayfaCla] 



2 

PENCEREMDEN 

ilmin Kıymeti 

TAN 

Hissei Şayiah 
Binalar Yazan: M. Turhan TAN 

Tarih sever bir dostumun Ti • 
rniirlerık hakkında ağızla yap

tığı uzun bir tahlili dinledim. Dos • 
tum hükümlerini gerçekten orijinal 
bir mihver etrafında topladığı i i 

Bir Vapurda 
Kaçak Afyon 
Yakalandı 

ı;- - b J L . \ Limanları 
/ stan U ıman·ının Temizlemekiçin 

S: 1 - Hissei şayialı bir gaY· 
ri menkulün, bina buhran ver 
gilerile tenvirat, tanzifat re
simlerinin hisse nisbetlerin " 
de hissedarlara ait olması i • 
cabetmez mi? b ·· 1 · ·1 · ç n enı soz erıne ı gılendirdi ve bu ilgi 

§U fıkrayı vücuda getirdi: -----0--

.HA YDARP AŞADA Vasıta Alınıyor 
2 : Belediye Tahsll ş"ubeleri .. 
ne intikal eden bu verglleri, 
hhsedarlardan biri hissesine 
habet eden kısmı tamamen Ö
dediği halde diğer hissedar 
miadında hiç ödememiş bu " 
lunursa, bunun borcundan di· 
ğer hissedarlar mesul tutula· 
bilir mi? 

Timürlenk, rnaIUm olduğu il Afyonları Kömür h" 
1
. zere, 

ıç ıkten en büyüJc varlığa kendini • 
k~lb~debiJmiş ,.e cihanı titretmiş bir Tenekelerıne 
hukumdardır. Onun şu veya bu bey I 
y~nında hizrnetıe başlayan hayatı Sakla1111ş ar 
bırdenblre deT.işt• k d. · f 

6 ı, ve en ısi muhı- G" ··k 111uh9 aza te~kila•t 
tin fevkine k k f umru ~ ı me-çı ma ' akat içtimai za- murları dün tstanbu1dan Avrupa li-
ruretJere adım uydur k • kJ d 
k 1 

ma suretıyle manlarına gaz na e en Antares va-
UV\'Ct enerek cihang· ilk . l · t rm . ır ~o una gır purunda araş 1 a Yaparak 25 kil 

:~· !~!~ ted dogan Tinıürün müstakil kadar kaçak afyon yakalamışlardır o 
ır u m ar olarak sahneye çıkması Muhafaza memurlar ht l."f 

1369 yılınd r k"" ı mu e ı 
ki k .. a m.ım un olabilmiştir zamanlarda Yabancı limanlara giden 

endı ı o tarıhte otuz dört yasın _ Antares vapurunda ı b 
da bul d • · ça ışan azı a -

.. unu~·or u O tanhten ölümU gii damlardan ŞÜphe ederek takibe ba • 
nune, ynnı 1405 yılı şubatının 19 un- ianıışlar ve dün vapura ı· h" .. ş 
cu gi" ·· k d n ısar mu • 

ınune n ar bir kere dnhi inhi- sandesi. haricinde afyon soktuklan -
zam ~cısını tatmadı, hiç bir harpte nı tesbıt etmişlerdir: 
mağlup o~mndı, bütün teşebbüslerini Vapurun hareketinden evvel ter-
mutlak hır mu\•affakıyetle netice • tlbat alınarak araştırın b 1 
lendirdi o ç t aya aş an -

1 
· ag_n ny, Ket, Harzeın. mış fakat birinci araştırmada hi bir 

:lorasan, Tntarıstnn. Beni l\luzaffcr, Şey elde edil m · t" ç 
İUıanlılar, Hind ,.e Osmanlı hanedan V ef emış ır. 
1 

apura a yon sokulduğunu kati 
nrının tncını bnşında toplanııştı. olarak tesbit eden 1 "k' . 

l\leml k t" · ç· d memur ar J ıncı 
. e c ının şark hudutlal".ı an se bir araştırma daha yaparak bir tenc-

dıne, şimal sınırları Rusya içlerine ke 1• ,.ı"nd k"" ·· ı kl d :r e omur er arasına sa an -
nynnıyordu. Akdenizle l\fısır da bu mıc: 25 ,kilo kadar afyonu meyd 

g · ··ık · h :r ana enış u enın garp ve cenup Udut- çıkarmışlardır. 
larını tcskil ed" · d -. 1~ or u. Kaçakçılar hakkında tahkikata 

Tarih e\'er dostum herkesin bil. devam edilmektedir 
diği bu şeyleri anlattıktan sonra şu . 
hiikmü \·erdi: DENiZ ve LiMANDA : 

- Timiirlengi dairna muzaffer ----------
\'e daima muvaffak eden amil. onun 
ilme ve alime gijsferdiği riyasız say
gı \'e sevgidir. O, Yakıp yıkmak ve 
ahalisini ekseriya Öldürmek icin hü
cum ettiği iiJkelerde yaşayan~ alim • 
Ieri, harekete geçmezden önce istis
na ederdi. Ve onların himaye ede
cekleri kimseleri de ölümden müs • 
tasna tulardı. Harpte ve suİMe ali
me hiirınet onun değişmez bir adeti 
ve umumi siyasetinin temeliydi me· 
seln Harzem şahı Hüseyin Sof~nun 
ktzını kendi büyük oğlu Cihangire 
alırken yapılan düğüne ait hikayele 
ri tarihlerde okuyunuz. Her ülke v; 
şehir ülemasının düğün rnünasebe _ 
tiyle tepeden tırnağa kadar ikrama 
nıazhnr olduklarını görürsüniiz. Yi
ne ayni Harzem şahın payitahtına • 
diiğiinden beş altı yıl sonra • yapıl • 
mış olan hücumu kitaplarda okuyu _ 
nıız. Galehe)i müteakip bütiin alim
lerin refah ''e ikbal içinde Timurun 
doğduğu şehre, Keş beldesine ta • 
şındıklarını göreceksiniz. Onun ilme 
saygı göstermek hususunda ne kadar 
il~rj gittiği şu fıkradan da anlaşılır: 
Bır giin Timürun imrahorları ve se -
yisleri binek ve yedek atlarını çayı • 
ra çıkarmışlardı. Hayvanlar, başı 
hoşluktan ve gelişi güzel bırakılış • 
taıı istifade ederek miri malı olma -

Akdenizdeki Fırtına 

Devam Ediyor 
Akdenizde başlayan fırtına dün 

de bütün şiddetiyle devam etmiştir. 

Adrasan koyunda karaya oturan 

Sadıkzade vapurunun kurtarılması -

na fırtına sebebiyle henüz başlana -

mamıştır. Sadıkzadede bulunan vol
cuları Mersin vapurundan akta;ma 

suretile alan Anafarta vapurunun 

bu akşam limanımıza gelmesi bek -

lenmektedir. 

Gümrükte Tasarruf 
Gümrük baş müdürü Methi güm. 

rüklere ait bazı işler üzerinde Ve -

kaletle temas etmek üzere bu akşam 

Ankaraya gidecektir. 
Oğrcndiğinıize göre ay başında 

gümrük kadrosunda geniş tebeddü -
lat yapılacak ve açık bulunan bazı 

memurluklar tasarrufa alınacaktır. 

Gümrük baş müdürünün Ankara se

yahati de kadro ve tasarruf işiyle a

lakadar bulunmaktadır. 

ONIVERSITEDE : 
yan çayırları da çiğnerneğe, yemeğe ____ _._ __ _ 

koy~ıldular, o meyanda Cürcanlı Bir Doçent Profesör 
Seyıd Şerifin de ç-ayırlarını tahri 
etm ~ · · ·ı P T • E .. , • ege gırıştı er. Seyidin adamlıtt"ı ayın dJ dl 
bu tecaviize karşı kayitsiz kalamadı • 
lar. Çünkü kendileri tarafından ko • Üniversite Tıp Fakültesi Doçent
runan çayıra saldırmış hayvanların lerinden Ziya Ökten ayni fakültede 
kime ait olduğunu bilmiyorlardı. Bu mikrobiyoloji ve salgın hastalıklar 
ıeheple birer odun yakaladılar Ti • profesörlüğüne terfi ettirilmiştir. 

i. 1 k'" , m ır en ın atlarını döve döve se .. ·ı·t A • ., vrupaya Gıdecek 
Şerifin çayırlarından uzakla~tırdı • 
1 

,. Hukukf!ular 
ar. 3' 

~imUrJenk'in adanılan için böy • 
le hır hareket en ağır bir suç demek
ti. Zira bir atı dövmekle sahibini döv 
mek arasında fark yok gibi~·di. Bun
dan ötiirü hemen koştular, Büylik Ci. 
hangire işi anlattılar ve Cürcanlı Se
yit Şerifin c.ezalnndırılmasını istedi
ler. Timlirun verdiği cevap şudur: 

Adliye Vekaleti namına Avrupa
da tahsil görmek üzere hukuk me -
zunları arasında yapılan müsabaka 
imtihanında Muammer Aksoy, Ad -
nan, Bedi Karaorman ve Ekrem mu
vaffak olmuşlardır. Bugün hareket 
edecek hukukçu gençler İsviçrede 
lisans ve doktora yapacaklardır. 

Kuduz Kediler - Ben o adama nasıl ceza veri. 
rim ki yazdığı kitaplar, benim dev • 
letiınin hududu dışında ve ta Mısır • Beyoğlu belediyesinin nazan dik-
da, Hicazda, Yemende, Endiilliste 0 • katine: 
kunuyor. Tanınmış bir okuyucumuzdan al-

Tesisi Düşünijlüyor 
lngiliz Gibs Şirketi Mühendisleri Bu Hususta 

Yapmakta Oldukları Tetkikleri Bitirdiler 
Bir miiddettenberi İstanbul li

manında tetkikatta bulunan in • 
giliz Gibs şirketi mühendisleri 

raporlarını bir kaç güne kadar 
Denh:banka ,·erccckJerdir. l\tü -
hendisler timanda kömiir mınta -

kası olarak Kuruçeşmeyi tesbit 
etmişlerdir. Yalnız Kuruçeşme 

lodos rüzgarına maruz bulundu

flmdan tahmil ve tahliye vazi • 
yetini emniyet altına almak için 
ayrıca bir mendirek inşa edile • 
cektir. 

Gihs miihendislerinin lstan • 
hu] limanı projesini tetkikleri sı
rasında ayrıca İstanbulun istik
baldeki \•aziyeti de gözöniinde tu 
tutarak umumi ve büyiik liman 
~ iizerinde de durmuşlar bunun 

BELEDiYEDE : 

Bütçe Hazırbklan 

Bugün Tamamlanıyor 
Belediye bütçesi hakkındaki ha

zırlıklara devam edilmektedir. Vali 
ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar ta
mamen iadei afiyet ederek dün öğ
leden evvel Parti 'Qinasında RÜtçe 
üzerinde tetkiklerde buluıımuştur. 
Bu tetJCIKat esnasıuua vııay1:~ ... ı~ ....... 

sıhhiye ve nafia müdürlerini çağıra
rak fikirlerini SO!'muştur.' 

Öğleden sonra da belediyede yine 
bütçe işlerile meşgul olunmuştur. 

Bütçe üzerindeki tetkikler bugün 
akşama kadar ikmal edilerek encii
mcne sevkedilecektir. 

Sular idaresindeki Teftiı 
Sular idaresinin muamelatını tet

kik eden maliye müfettişlerinden Fa
ik'ın riyasetindeki nafıa heyeti me
saisini ikmal etmiştir. Heyet, halkın 
da su tarifesi hakkındaki şikayetle
rini nazan dikkate alarak bir rapor 
hazırlamıştır. Tarifenin indirilip ~n
dirilmiyeccği, ancak bu raporun na
fıa vekaleti tarafından tetkikinden 

sonra anlaşılabilecektir. 

Ucuz Su Tarifesi 
VarldatL gayri siıfisi 90 lirayı geç

miyen ve muhtelif aileler tarafından 
işgal edilen evlere ucuz bir tarife ile 
su verilmekte idi. Bu nisbetin 150 li
raya, yani varidatı gayri sarisi 150 
liraya kadar olan evlere teşmil edil
mesi hakkında Parti kongresinde 
vaki olan teklif belediye tarafından 
muvafık görülmüştür. Ancak bu hu
sus için sular idaresi bir talimatna
me hazırlamıştır. Talimatname bu 
i~tilTUl devresinde konuşularak tatbik 
eöilecektir. 

Adalara Su 
Adalara su verilmesi üzerindeki 

faaliyet devam etmektedir. Büyük
adada yaptırılmakta olan iskele bir
kaç güne kadar ikmal edilecekti:.-. 
Sular idaresi, bir taraftan bu iskele
nin inşaatını takip ederken diğer tn
raftan da Adadaki su şebekesini ta
mir ettirmektedir. 

için de ayrıca bir rapor hazırla
mışlardır. 

Tasavvurlara göre 500 metre 
uzunluğunda bulunan Haydarpa

~a dalgakıranı Kavak iskelesine 

kadar 300 metre daha ve Kadı -
köy cihetinden de eskiden başla-

narak yarım kalan Kadıköy gazi 
nosunun hizasına kadar uzatıla

cak ve burası lodosa karşı mah • 
fuz bir hale getirildikten sonra 

İstanbul limanı bu koyda yapıla 
caktır. 

lstanbula gelecek ticaret eşya
sı İÇİll İstanbul tarafında bir kaç 

antrepo bırakılacak, transit eş -

yası doğrudan doğruya Haydar • 
paşa antrepolarına inecektir. __ I 

MOTEFERRIK : 

Ayasofya Müzesinin 

indirilen Levhaları 
Ayasofya mabedi müze haline çev

ri1irken vaktiyle altı Tü.rk sanatkarı 
tarafından mabedin içinde hazırla
nan ve yüksek tarihi kıymeti olan 
muazzam lnvhaları Müzer Umum Mü 
dürlüğü 500 lira sarfederek aşağıya 
ı ... ..ı:~;. ...... ı9',:ı; .. n:-ı ........ - ..l- ı....: .. --" 
lan yırtılmıştır. Maarif Vekaleti bu 
lavhalann l.ildirilmeSt için emir ve
rilmediği halde indirilmiş olmasını 

tahkika lüzum görmüş ve maarif u
mum miifettişlerlnden birisim bu işe 
memur etmiştir. 

Bu Javhalar içeride haz1rlandıkla
rı için müzenin kapılarından da dı
şarıya çıkarılamamıstır. Vekalet lav 
halann tjkrar yerlerine asılmasını 
kararlaştırmış ve yapılacak 1501) U
ra masrafın da lavhaVT indirenlere 
tazmin ettirilmesini alakadarlara bil
dirmiştir. 

Mithat Yenel Geldi 
Londra ve Şimal memleketlerinde 

tütiin işleri hakkında tetkikatta bu
lunduktan sonra şehrimize dönen in
hisarlar umum müdürü Mithat Ye
ne! CumarteSi giinü Ankaraya gide
cektir. Mithat Yenel mebus sel'ildiği 
için umum müdürlük muamelatını 

devretmekle meşguldür. 

YP.ni TavvarP.ff'r Ahnıva.-
Hüktımct Hava Yolları Umum Mü

diirliiğünün bu ~eneki bUtç~c:iyle ge
lecek mali yıl bütçesine geçmek ü
zere 1.320,000 liralık tahsisat konul
masını Meclisten istemiştir. Bu tah
sisntlo yeni tayyareler alınacak. tel
si? istasyonlarının adedi arttırılarnk 
ve bava mevdanlarının noksanları 

tamamlanacaktır. 

Bir Maden Mütehassısı 
GeJtfi 

Uç aydanberi Eti Bank namına 

Hopa civarında maden isletmeleri et
rafında tetklkatta bulunan maden 
miitehassısı Yager Ankarava eitmek 

ilzere şehrimize gelınistir. Müte
hossıs madenlerin fşliyebilmesi için 
hazırlanması icap eden şartların ne
lerden ibaret oldulhınu bir raporla 
Eti Banka bildirecektir. 

Bir bu sözU, bir de Yıldırım Be • dığımız mektupta şöyle yazılıyor: 
yazıdın seksen kadar illın kiıiyi bir (Beyoğlunda Büyük Parmakka -
e\'e doldurup yakmak tasavvurunu pıda Yeni yolun Pembe çıkmazında 
düşlinürsek Ankara muharebesinde bir kedi sürtisü peyda olmuştur. E -
Timiirun galip ve Yıldınmın mat - sasen bir köşesi açık saçık olan bu 
lfıp olmasındaki sebebi daha iyi kav- çıkmazda türeyen kediler arasında 
ramış olunız. · bir lk1 tanesi kudurmuştur. Dün bir 

Dostumu bu mülahazasında haklı tanesi bana ve geçenlerden birine 

• Eminönü meydanının Balıkpa
zan cihetinde ikinci planla istimlak 
edilip yıktırılacak 13 parça emlake 
ait muamele ikmal edilmiştir. Hazi
randa buradaki binaların da yıktırıl
masına başlanacaktır. 

J• Atatürk köprüsünün iki başın
da açılacak meydanlar ve bu mey
danlardan ayrJlacak olan caddeler 
için yapılacak istimlaklere ait mua· 
mele ikmal edilmek üzeredir. Bu i
ki sahada yapılacak istimlakler Jçin 
kıymetler takdir edilmiş, bina sahip
lerine bildirilmiştir. İstimlakin 2 mU
yon liraya mal olacajh tesbit edilmiş
tir 

* Afvon Mebuslujt\ına sectlen 
Toprak Mahsu11eri Ofisi Umum Mü
dürü Hamza Osmanın verine umum 

müdlirliiğe ofis idare meclisi reisi 
Samlnin getirilece~ haber alınmış
tır. Bu haber piyasada memnunivet-
le karşılanmı:ştır. • 

* Adliye Vekaleti hukuk işleri 
müdürHiğüne tayin edile.ı f"Çtanbul 
ikinci Ticaret Mahkemesi RPısi Isma 

11 Hakkıya henüz tebllgat yapılma
mıştır. Yerine kimin tayin edileceği 
de be111 değildir. 

gördüm. Nasıl görmiyeyim ki cehlin hücum etti ve şemsiye ve tekme dar
iJme tercih olunduğu her devrin in. belerimlzle kendimizi kurtardık. 
sanları betbnht olmuşlardır. Bizzat Sıhhat ve temizlik işleri makamla • 
biz bu hakikate otuz, otuz beş yıl nnın nazarı dikkatlerini çekmenizi 
evvel sabit deiHl miydik? rica ederim.) 

Bu işlerde Ecnebi 

Şirketler 

Çahştırdmıyacak 
İktısat Vekaleti liman tesisleri, 

mendirekler ve liman ağızlarının te
mizletilmesi işlerinin ecnebi şirket
lere ihtiyaç kalmaksızın Vekalet e
lile yaptırılmasını kararlaştırmıştır. 

Fakat gerek inşaat ve gerek temiz
leme vasıtaları ihtiyacı karşılıyacak 
miktarda olmadığı için her şeyd~n 
evvel bu vasıtaların tamamlanması 

düşünülmüş ve iki römorkör, iki ta
rak gemisi, liman inşaatında kulla
nılmak üzere icap eden vinçler ve 
sair malteme miktan tesbit edilmiş
tir. 

Deniz Ticareti Müdürlüğilnde ta
rak gemileri ve römorkörlerin proje
leri hazırlanmaktadır. Projeler bu
günlerde Vekalete gönderilecek, tas
dikte ngeçince Haliç tersanelerinde 
inşaata başlanacaktır. 

Malzemeden duba vesaire de Bar
tında yapılacaktır. 

• Denizbank limandaki şaman
dralardan amortisman müdd~tlerinl 
dolduranların değiştirilmesini ve es
kimiş olanların tamirini ve mevcut 
şamandralara yeni tip dört şaman
dra daha ilavesini kararlaştırmış
tır. 

C. 1 - Eder, fakat hisseler tefrik. 
edilmiş bulunmak şartiyle. 

2 - Hisseler henüz şayialı olduğll 
için evet. 

• 
S - Küçük kıta zabitliği eh· 
liyetnamesini haiz olanlar 
resmi dairelerde iş bıdabilir 
mi? 
C. - Resmi dairelerde iş alabl• 

!enleri memurin kanunu tesbit et
miştir. Bu kanuna göre, resmi daire
lerde iş alabilmek için hiç olmazsa, 
orta mektep mezunu olmak şarttır· 
Ancak küçük kıta zabitliği ehllyet
naınesini hamil olanlar, tercihaO 
jandarmalığa kabul edilirler. 

• 
S - Tatlı su balıklarının ya· 
şayışları ve bunların etindell 
ve yumurtalarından istifade 
imkanlarım gösterebilecek 
Türkçe bir eser ı·ar mıdır? 
C. - istediğiniz malumatı verebl· 

lecek türkçe bir kitap yoktur. yal· 
nız almanca ve f ransızca balıkçıll1' 

Şamandralann tAmtr vesairesi tçin kitaplarından istifade edebilirsini.J. 
her sene 14 bin lira para sarfedil - Beyoğlu kitapçılarına müracaat edi· 
mektedir. Aynca tamir masrafm - niz. 
dan tasarruf edilmesi de dil§ünül -
mektedir. 

POLiSTE: 

--ıeş Kum•rbaz Suç 
Üstünde Yakalandı 

Mercan hanı içinde Yusufun kahvt"sln
de kumar oynadıkları görülen Yusuf, 
Mehmet, fsmall, Kftzım, Hayrettin isimli 
beş kumarbaz suc ilstı1nde yakalanmışlar. 
dır. Suclular oyun Aletleri ile beraber 
milddc-lumumtılğe teslim edilmişlerdir. 

e OskOdarda Ralcı yokıışunda ohıran 
Salih ile arkadaşları Sami, Şükrü ve Sil· 
leymanı Tabaklar mahallesinde İzzetin 
bostanında urla kumar oynarken yaka
lanmışlardır. Suçluların öntlnde bulunan 
110 kuruş müsadere edilmiş, kendllcrl 
mOddelumumlliğe teslim olunmuşlardır. 

e Üslctldarda Bostan sokağında oturan 
Mchmedln evinden birçok ev eşyası aşı

~n sabıkalılardan Knsımpaşada Kaptan
cı yokusunda oturnn Mehmet yakalan
mıştrr, Eşyalar istirdat edilerek sahibine 
iade edilmiş, suçlu adliyeye teslim olun
muştur. 

e Haliç Fenerinde Lege oğluna alt 
madeni eşya fabrikasında çalışan Cemi
lin kazaen başına bir demir c;ubuk dllşe
rek ağırca yarıılnmıştır. Yaralı Cerrahpa
şn hnst.unesinde tedavi altına alırunı;ıtır. 

Yangın ve inhidam 

Tahkikatı 

• 
S. 1 - Borsalar resmt daire miıtır1 

bu daireye yapılacak talıritİ 
müracaatlar daruı,:a rcsıuine 

2 - Borsalar i~in halen kanun bd" 
lunmailıl,rına ve bir tafünııt• 
name ile idare edildikleriıt1 

Ve idare heyeti azasının IJOl'" 

sa abonınanlan arasından jıı• 
tihap olunduklarına &:öre id•· 
re heyetlerinin ittihaz edece"' 
leri kararların netayicinctcı> 
kimler ve ne dereceye kaJat 
mesuldür? 

3 - Borsa umumi kntip veya baş· 
katiplerinin asli vazife ,., 
mesuliyetleri derecesi neclit 
ve kime karşı mesuldürlet• 

C. 1 - Ticaret ve zahire borsası 
İktısat Vekaletine para ve kaınbiY0 

borsası ise Maliye Vekaletine IJlel" 
buttur. Bu iki borsaya yapılaC~ 
tahriri müracaatlarda cevap alıJl~ 
için pullu mektup göndermek lB" 
zımdır. 

2 - İdare heyeti umumi şekUd' 
mesul olduğu gibi borsa umumi ıti• 
tibl de ayni derecede mesullyete tA• 
bidir. 

3 - Umumt katip, borsa uınuıııl 
heyetine ve Vekalete karşı ınesul -
dür. Vazife derecesi ise, borsa ııi
zamnamsinin umumi hükümleıiıl' 
tabidir. Müddeiumumilik dün Sultanha _ 

mamı, Bahçekapı yangınları ile y ==============~== 
nişehir inhidamı tahkikatı ile meşe-_ ~ 
gul oldu.Ehlivukuf heyeti Sultan - TAKViM ve HAVA 
hamamı yangın yerindeki kasalar - -
dan çıka,n defterleri tetkik etmiş ve . 29 Mart 1939 
bir çok şahitler dinlemiştir. Şimdiye 
kadar yapılan tahkikat bu yangında Ç A R Ş A M B A 
~ast bulunduğu hakkında ufacık bir 
ıpucu bile vermiş değildir H .. . . en uz 
tetkik edılmemlş kasalardaki defter-
lerde vaziyeti değiştirecek birşey cık 
mat~sa .yangının kazadan ,doğduğu 
ne ıcesıne varılacaktır, 

Hasan ecza deposu hakkındaki 
tahkikat da henüz enkaz kaldırıl _ 
madığı ve parlayıcı maddeler ayık
lanmadığı için tevakkuf devresi ge
cirmektedir. 

İnhidam tahkikatını idare eden 
müddeiumumi muavini Rifat. Yaniye 
ait Atlas apartımanının hangi tari.h
te ve hangi mimar tarafından yapıl
dığı ve esas planında bir tadilat ya· 
P!lıp yapılmadığını ve bugünkü va
zıyette temeller iizerinde yapılac 
keşfin vaziyeti aydınlatıp aydın! 
mıyaeağını dün belediyeden 
muştur. Gelecek cevaba göre 
kata devam edilecektir. 

3 üncil ay Glln: 31 Kasım: 14' 
Rumi: ıs55 

' Mart: ıs 
Arabi: 13l58 
Sefer: 8 
Günt"Ş: 5.l!O - Ö~le: 12.19 

ıa.so 
.f.08 

İkindi 15,51 - Akşam: 
Yatsı: 20.01 - İmsfık: 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşllk6y meteoroloji istasyonundan ~ 

nan malQmnta göre, hava yurtta doğ\J 
0

, 

cenubu earkJ Anadolu bölgelerinde b , 
lutlu, cenup anadolusunda mevzii ya!'f~ 
lı, diğer bölgelerde umumlyt"tle kapalıeJt"' 
Yalislı geçmiş, rüzgArlar doğu bÖıg ~, 
rinde elmall, diğer yerlerde cenubi lı;S' 
kametten orta kuvvette, TrakYB• f11' 
bölge! tıı Anadolunun garp Jc~ 
ları lce, Kııradcniz, Akd şif-' 

denizlerinde fırtına 

ııtl 
pııva kısmen k11~e 

u ş:ırklden sanlY of1 
r. Saat 14 te tı• tP 

idi. Sühurıe\ O' 
11.0 sanugrıı 
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Ankarahların 

INöNONE 
Çekoslovakya hadiselerini ta~~ -

de" etten siyasi faaliyetin hata ~ Minnet ve Sayglları 
tet ~ ettiği İngiltere Başvekili Mis- ~ 
trı'r hanıherlain'in dün A~ram Ka- A kara 28 (TAN Muhabirin- ~ 
şrh ll~ırıda söylediği sötlerden anla- ' den~_ Ankara Vilay~.ti ~~u- ~ 
de:ıor. llu beyanata göre alakadar - · Meclis azaları bugun ogle- ~ 
tiıııd~t~erle yapılan bu miişavereleri ~ C:~ sonra belediye bin.as~n~a ~~ 
kn hılık gizli tutmak lazımdır. Çün- ~ kat Ziya Sidal'in reıslığin- ' 

tt l ,. avu r · l fi~ n ar henüz hükumete kati bir ~ de toplanmıştır. Mec ıs aza arı 
~ıs"erecek safhaya varmamrtşır. ~, Milli Şefin Ankara Mebu.~luğu-

hiıdi ter Chamberlain'in devammı nu kabul buyurması munase- ~ 
't• tdlğt nıii a\·ereler!n ne netice ~ . 1 heyecanlı tezahürlerde \ 
,_ •tteği . . ü ,. betıy e ~ 
ııoı:Uıı nı şım liden kestirmek m m- ' bulunmuşlardır. 
8ovy değildir. Fakat ingtlterenln ~ M li6 Ankara" Vilayeti hal- ~ 
~et Rusyada seyahat eden De- ı kını: sonsuz saygı ve minnet ~ 
~· ırı Ticaret Nazın Mister Hud- hislerinin Milli Şefe :ırzını a- ~ 
~:rı tn~Uz - Sovyet ınUnasebet- akta sürekli alkışlarla karar ' 
ıı~ Yenı bir kiişayJş verecek ko- ;'ıtına almıştır. Azadan Ve- ~ 
L,. h alar Yaptığı anlaşılıyor. Acaba - li Necdet, Hilmi Atlıo~;u-.. avu- ~ 
1itı areket, İngiltere ile Sovyet Bir- - kat Emin Halun ve Sah soz al- ~ 
l\t ~nda yeni ve samimi blr te~- 1 rnışlardır. . ~ 

TAN 

\ 
MO§l<O\'A. 

S.RUSYA 

itte\ ~aiye başlangıç teşkil edelu- ~ Bundan sonra ~-z~:ı~ede~ı ~ . . . . 
" illi? ı . w ddelerin goru~ulmesı- Bugünlerde siyasetın merkezı Baltık denızıne geçmiştir. Buradaki 
'e dıger ma . . . . .. k 

~'ııs lsıl ınUhim olan, İngiltere, ne devam edilmiştir. Meclıs ~ hadiseleri iyice taki~ edebilmek için anahtar vazifesını gorece aşa-
.\\'ttı il \'e Sovyet Rusya arasmda yarın tekrar toplanacaktır. ~ ğıdaki malUmata ihtıyaç vardır: . 

Laşı!'nın kUçük veya orta devlet-~'"" ' " '"'~ ~ Şimdi Kiyel kanalını genişletmek su- '~ Litvanyanın Memel şehrini Alman-
ı...: .. ~•c:ak olan bu tecriki nıesal, 1 tll Almanlar filolarını Şimııl de- ~rr lor alm15lardır. Burası Litvany~nın 
:"'ltlırı ~-- .... 1., - ır re e h ahsullerile kerestelerınin )Olts 4111dadına yetişebilecek nı · M d • t nlzlnden Baltık denizine geçlreblllr- ayvan m 
~'r il ~ işten geçtikten ve yeni a r 1 Jer. Burası Hellgoland ve diğer müs- biricik mahrecldlr. 
ltr~lar çöktükten sonra nıı nıiiŞ· t.ahkem kaleler tarafından muhafaza edil- ? Sevkülceyş bakımından mühim 

~, teph • rn ~1-tedir. mevkii olan Aland adası şimdi 
ll e kurulacak? • Tes l ı m t Baltık denizinin Şimal denizin~ mah- b 1 t a r • f bir hale getiril-

e~ llr&sırıı kestirmek bir Jdmsenın eç te$kll eden dar boğazının ıkl ta- i tir 
de değitd· ~ rafında bitaraf İsveç ve Danlmarkn 1 m & • 

l'lllııı ır. Old l Devletleri vardır. 1934 te Ruslar tarafından tamam-

' d~n birinin neşriyatına bak~- S Şarki Baltık ~enizinde bulunan ı fJ kanalı Sovyetlerin ~altı~ ve Şimal 
ltittlıı :t Londranın en maruf gaze- U f Almanlar şarka doğru ilerllerlerse i ıanan Stalln kanalı Sovyetlerln 

t~h lnuşterek cephe veya sulhcil V Sovyet Baltık filosunu hapsedebl- Baltık ve Şimal denizlerındekl !ilo-
ı .... _.enbı te .. .. 1 olan bir Londra 28 (Hususi) - Madrld bu- f' lirler. ı lannı birbirine rapteder. 
~ l . eıısusune enıe ' . 1 K _ $imdi Almanların almak istediği 
"ııd' ngıliz kabinesinin azası arıı· gün te61im olmuştur. Mira ay asa ' Dnntzig şehri Polonyanın Baltık de- f Sovyet Rusyanın Avnıpaya ba
hı. a]d •Ynlıktır. Daily Telegraph do ile diğer müdafaa meclisi azaları! ' niılne çıkış noktasına hAkimdir. Da- \rr kan penceresini teskll ed:en Sov-
~ ltı.e\':tua dair hıtişar eden şayia-

1 
hirden ayrılmışlardı. ~ ha şimdiden Dantzig'de Na:tller M.- yet sahilleri iyice tahkım edll-

•rı hah ki• daha evve şe · ı~ıın vazlvcttedirler. ~ mistlr. 
"to sederken diyor . -"-'- . tçi kıtalar her yerde sı- --~~~-~===============;========= 

l. "'lllab Cuuıuurıye ı::: e 
"ll fa olınamasmı umdutumuz 1 . üzerine beyaz bayraklar çe- y E L 1 L E R &ı.. ~ Ylalara bakılırsa kabine azıt- per erı d.. .. 1 rdir Şeh:-in • S U R ""IQıırı hi .. k şehre onmuş e · . 
ltrtd r kısnu kararsızdır, ve mu- kere ba rakbr 
~ t ditttr. Halbuki bütün ınemle- her tarafında da beyaz y zi eti 

~" 'ın hh birlik t~inde canlı ve ,u. dalgalanmakta idi. ~=~ışbuş;;rı yae-
~ le ~tı .. • \.-1.1---•·•n.:1:. u ..... 1.. gun!reK na.KUtatı an ı 
~~ liliğin göze çarptıif sırada rtn bir heyecan kaplamakla beraber 
'8. t et dahilinde birlik bulunma- . b. k ıcıklık çıkmamıştır. Fran-

~sijf ,, hıç ır ar '$ • 

ll'ıı~t e değer. • ·stler saıbhaleyin şehrin varoşlarına 
\erıdıaı hu ınuhafazakir gazetenın ki 

1 
daha sonra şehrin için-

,. . lniişterek cephenin süratle vannıŞ ar ~e . 
ftrı ilsu lehindedir. Çünkü "Her ge- de ilerlemışlerdır. .. . 

Türk İdaresine 
Geçmek istiyor 

3 

ffifK 
Züijürt Tesellisi! 

Yazan: B. FELEK 

Romanya 
~e,\isinde 
Tezahürat 

N lhayet bepimir.in aylardanberi 
beklediğimiz yeni mebusların 

hüviyetleri meydana çıktı ve kimi -
nılz bir büyük: 

- Oooh! Çektik. Kimimiz: 
- Vaaay! Dedi. Kimimiz: 
- Eyvah! Bu sefer de olamadım! 

Bükr R .. yter A- Diye içini çekti ve bir çoğumuz da: 
jansı bil~~· 28 (A. A.) -

0 
kil ve _ Biliyordum. Beni kim mebus 

ırıyo . 3 ski başve . . • ili nazır kral }{ r. 3 e önde- yapar! Diye kendı kendJnı tese ct-
k aroıa b. ınuntıra g .. .. ·· t·· ~ ·· ·· rere ınilU bi ır na ti Lakin yüz yuzc goruş ugumu.ı; 

rlilt -' ati namı . 1 
Romanyadaki . ınewa d-r· Ü zaman bütün bu olamıyan ar: 
istemişlerdir ~:eJ 1rnin tebed u un _ Mebusluğu mu? Yallahi dü • 
1 

•Y.ı.Uhtı ._.,ıı eden • ' kt w 

er arasında eskı rayı ııı...- fll" şünmii~·ordum bile. Lıstc çı ıgı za-
Köylü Partisi rei :'>aşvekil ve '!'i ı ı an hen de müracaat ettiğimi ha • 

sı Ma · d vardır. m ·b· ·· l · Bu muhtırada nıu a t r\adım. zaten ben... gı ı soz crı 
' son b esna- 1 "b. ·h l sında kralın ınilzak uhran bi sigara dumanı üfler gı ı ı mn 

üzere eski siyasi pae:ı~e bulunmak r rkavdi ile söylerler. 
vet etmemiş olmaSlna

1 reı.ıerini da- 'Ve ~a ·etllgın~· ı koymuş ve muvaf -
~·· ed'l 1.,aını mekte, kralın son zarna 

1 
Uf ı - 1 amıc blr gazeteci arkadaşın 

.. k b. l. n •rd b"' fak o am :ı b b yu ır mesu ıyet ve otorııe a. u • . ibi ak mı kara nıı? er er 
etmiş olduğu kaydedilmekt deruhte dediği ib ıı· oluncaya kadar bütün 
l 1 d ğ d 

e "e .. ünde e ı 
et e o ru an doğruya te.rn lllil- on . kendilerini aynada de-
. b 1 • as h ınıetlerın 
lınde u unacak bır milli birlik a. - na d .. kl lnc ve kendilerinde, 
mi tesisi istenilmektedir ?'eJı. likaJlU gör ul eri "ni tcınin edecek 

* 
• t sedi me erı 

namıe ~ . tlcrin vücuduna 

Milli kalkınma partisi meclisin· 
dünkü toplantısında Başvekil Kau

1

~ 
nesko beyanatının harici siyasete a
it olan kısmında hükumetin son en _ 
ternasyonal hadiseler esnasındaki 
vaziyetini anlatmış ve demiştir ki: 

''- Son Çekoslovakya hadisele
ri sırasında Macaristan Rütenyayı 

ilhak etmek üzere bir yandan oraya 
girerken diğer taraftan seferberliğe 
başlamıştır. Daha geçen sonbaharda 
Romanya böyle bir harekete iştirak 
edip etmiyeceğl istimzaç edilmişti. 

Fakat Romanya dost ve müttefik bir 
devlete karşı yapılan bir harekete 
iştirak edemiyeceğinden dolay. 
bunu reddetmişti. Romanya, ak -
dettiği ittifaklara samimiyetle hu
lus ile ve sadakatle hürmet ve riayet 
etmek azminde bulunduğunun ~r -
kesce bilinmesini istiyor. 

Selerberliğin mahiyeti 
14 martta Macaristanın seferber

~~mkta o.ldui.ımu Qarendik. 
Romanya hudutlarında beş Macar 
kolordusu tahşit edilmiştir. Hadıse -
ler karşısında gafil avlanmamak için 
her kime karşı olursa olsun toprak -
lanmızın masuniyetini müdafaaya 
karar vermiş olduğumuzu ecnebi hü
kumetlere bildirdik. Silah altına bir 

b aktJn mczıyc 
. lr t üphe yoktur. Herkese 
tıa•ndıklat1Da ş , 
1-~:ı:e de hakkımız _:1·ok. .. . 
il 

1 
. içınde şuphesız pek 

" namıet erın • 
ço'k bipleri de "ardı. La-
k. llleziyet sa . . 400 kişilik 
ın ile ki )·erımıı 

onun ıJ:re .. nülliiden 4600 ta
nesi :._ 5000 go · .. ı ... di

&&iıa~ı '- ·deye intıı.aren \F'. 
ilk "aın &eŞ} 

8 "'°ile•• kalacaklar. 
u :ıneı..._1 k . . de ben olanları 

ve ol u 1şın 
mayarıı""a sınıilara ayınyorunı. 

(Bana da b .. N 'apa -
hın?) " lı dü~tu. • e ) 

Mebus olanı 
1 &t> iL• k ın• - Olacakl ..... ısı . 

bil .. arı111 >'ti d ·üı de«i\se 
e yuzde sekse :ı: e ) ı. 
2 - Son daL:L n Settrnıs olanlar; 

~aya 'k ~ " 
midi olanlar; •dar pek az 11• 

Mebus olnuyanlar 
sım: da bir kaç lu· 

1 - Olacaklanndan h 
lar; •het-d•r olan· 

2 • Son dakikaya kadar 
lannı zannedenler (en °l•cak -
bedir.) Yanılı; 'bıı ~u· 

3 - Olmak için müracaat et 
olanlar. ın."' 

Şimdi olanlar tabii se•..anı 
• ··• sevinı 

sevbııyor. olmayanlardan mil 
etmemiş olanlar: racaaı 

- Ben müracaat etmedim ki? dl 
ye intihap imkanlarının denen • 

ıne. 

miş olmasından nıemnun göriinfr-.. 
·' or. 

~)'~ tehlikeyi küçültmüyor, art- Şehrin içinde cumburlyetçıler
~ ı; \'e Avrupanın başında dola- den riyaseticümhur vazifesi gören 
'-~ hlike, tn-ııtereye karanlıklar . . nazın kalmıştır. Hariciye 
~ •·.rot &• harıcıye 
'-~rı · Alınanyanın ne kadar gizil Bestero riyaset vazifesini ıfa 

lle a~ığı 1" 1 nnı nazın d~ nı ve tecavüz P an a . rd Şehirde teslim ve tesellüm 
~~ "e e süratle tatbik ettiğini gör· edıyo u. . . a mıştır. Müdafaa 
~htı anlamış bulunuyoruz. Mu- muamelesını y p . 
~~ dlltedblr almakta kaybettiiiJnlz meclisi bugün Valansıya.da .. to~l~.n
)'~ .\ ldkan, yeni bir darbe hazırlı· mış ve Valansiyanın teslimını gor:.ı~

Beyrut, (Hatay Ajansı bildiri- kanı akıyor. Suriyeliler hem bu kan 
yor) - Ajansımızın Beyruttaki mü- rabıtası, hem müşterek menfaat ba
messili, büyük blr Suriyeli li.ier ile ğı dolayısiyle Türkiyeye karşı iki 
görüşmüş ve Suriyeli lider şu beya- katlı muhabbetle mütehassistirler. 

natta bulunmuştur: Türkiye, mazlilm Şark milletlerine 

kaç sınıfı çağırdık. Ve ihtiyatların 

çağrılandan dört misli fazlasiyle si-
18h altına koştuklarını gördük. Di -
ğer taraftan her türlü ihtilatın önü
ne geçmek için de kuvvetlerimizi 
huduttan bir günlilk yürüyüş geri -
sinde ve tahaffuz mıntakasında talı-

Miirac.-aat ettiği halde intihap e _ 
dilmem·, olanlar da: 

- Hepimizi de seçecek değiller ya? 
Bugün sana yarın bana! Diye vad
yeti normal görmeye çalışıyor. La _ 
kin hakiki manzara budur: 

~~ ltlınanya kazanryor. Rahat ra· müşlerdir 
~ :U§ltnatnn1 ve dilşünm~id Roma ve Berlin Madridin teslim 

; ~ ecek bir fasıla geçtrdıği~I- olmasından son derece memnun ol-
11~lt? ,:'1' kadar tehlikeli bir lddıa t Ve ikisi de Frankoya tebrik-
l:I • muş ur. . 

la -~lltl . ler göndennışlerdir. 
tı ~ lo bu kadar çıplaklığile an- t tebrikinde bolşevikliğin 
lll 1ldra gazetesi bütün kanaa- talyan · . 
··ı!" tUnılelere sığdınnaktadır: Avrupada uğradığı h:z~ett~n bah-

~,ll\~t~e, taahhütlerini hukuki solunuyor. Romada buyuk. bır kala
)''~ etn değil, hakiki bakımdan balık toplanmış ve Venecıa sarayı-
~t~ llleslni icap ettiren blr vazi- önünde nümayişler yopmıştır. 
~ lt-ti ·h liUkfunet ne derece metin n~n Mussolini bu kalabalığa hita-
'· U~llher ir siyaset tutarsa milletin Sınyo~ ··yliyerek bolşevikliğin Av-
'ft ,, ettn d .1 1 k ben soz so 

· e o erece naı o aca • d kati hezimete uğradığını, 
~ rupa a en .. 

~u~:-a(S~lerden an1acr1an İngiltere İtalyanla?.nl M~ştd~r· di işgale ıştirtık 
,.~ ""llett • ~ ' tf ğini soy emı 1 • 
tı t11~1 •çlnde bugünkü realiteler- e 

1 
B t n gelen haberlere 

'ti. ~de a, hukuki taahhütlerin laiZI Fakat ~gos ~ız İspanyol asker-

-" Lutfi Elhaffar kabinesi, millt büyük sempatisini ~östermiş Şarklı 

kütleye mensup olduğu ve milli küt- bir devletir.,, 
1 

lenin misakından ayrılamıyacağı için y I H I ~ l 
· ·f t · · F d. k a a ve ay aua grev er 
ıstı a e mıştır. ransanın ken ı no -

Yafa, 28 (A.A.) - Geçende vuku-
tai nazarı üzerinde ısrar etmesi, isti

bulan bir müsademe esnasında asi 
fadan başka çare bırakmamıştı. 

§eflerlnden Abdürrahim Hacı Meh-
Yeni bir kabine ancak bütün fır-

şit ettik.,, 

T ürlıiye için tezahürat 
Başvekilden sonra söz alan hari

ciye nazın Gafenko, son üç ayın ha
rici siyaseti hakkında etraflı izahat 
ta bulunmuştur. medin ölmesi büyük bir heyecan tev 

kaları toplıyacak bitaraf bir şahsiyet Gaf enko, Balkan memleketleri lit etmiştir. Yafa şeliri, matem ala-
tarafından kurulabilir. Sonra mecli- hakkında şöyle söylemiştir: 

ıneti olmak üzere grev ilan etmiştir. 
sin feshi ve seçimin yenilenmesi la

zımdır. Çünkü ancak bu sayede fır
kalar arasında tecanüs teminine im
kan vardır. Bana kalırsa Suriyede 
vaziyetin istikrar bulması için man
danın değişmesi, Suriyenin de Türk 
idaresi gibi ilerleten, birleştiren bir 
idareye sahip olması lazımdır. Suriye 
milleti, Türk milletine karşı itimat 
besler ve ona meyleder. Çünkii Suri
yelilerin çoğunun damarında Türk 

Kiliseler çanlarını çalmaktadırlar. 

Grev Hayfa'ya sirayet etmi5 ve bu 

şehirde grev hareketine iştirak et.. 

mek istemiyen iki Arap öldürülmüş
tiır. 

Abdürrahman, Londra görüşmele
rinden sonra isyanın başlangıcından
beri emri altında bulunan ı;eteleri 

ıslah etmek üzere Filistine avdet et
mişti. 

"- Sıcak ve heyecanlı bir hava 
isinde Bükreşte toplanan Balkan 
konferansı, Türkiye ile Yunanistan 
ve Yugoslavya ile olan antantımızın 
bugünkü şartlar içinde gitgide artan 
bir ehemmiyet aldığını isbat etmiş· 
tir. Son buhran sırasında bütün müt
tefiklerimizle teati ettiğimiz dostluk 
teminatı ve bilhassa Tilrk hükume
tinin hakkımızda lııbat ettiği hali • 
sane ve sadıkane dostluk hisleri -

Mebus seçilmiş olanlar -bize gö
re- intihap miicadelesini kazanmı!t 
olan "muvaffak" tardır. 'Üst tarafı 
ben de dahil olduğum halde hepi • 
mizinki züğiirt tesellisidir. Ne inkar 
edelim?! 

şiddetli alkışlar • iizerinde ıı;rar et • 
mek benim için giizel bir vazifedir. 
Bunlar, Balkan antantının her hadi
sede ihtiva ettiği devletler için sağ -
lam bir esas olabileceğini gösterir. 

Bulgar Başvekili ve hariciye na
zırının geçenlerde Ankaraya yaptığı 
ziyaret bütün Balkan devletlerinin 
kendilerini birbirlerine bağlayan 

müşterek menfaatleri anladıklarını 

isbat için çok güzel bir vesile olmuş
tur. (Alkışlar). 

Bükres Oniverıiteıinde . tetllt . U:tun uzadıya durarak işle- göre Madrı ı ya . 
'1~ liı-en bir unsur vardır. Bu !eri işgal etm1şlerdir. 
~ittt:~ dereceye kadar i§lerl ge- ::::::::::::::::::::::::::::~~~:.:~=:~=::======::=:::=~=:=======================-

hııdi'" bilmiyoruz. Bugün bil- - Y E N 1 T E F R 1 K A L A R 1 M 1 Z 
Türk kürıüıü 

Başvekil Kalinesko, Bükreş Üni
versitesinde bir Türkçülük Enstitü -
sünün ihdasını maarif nazırına em -
retmiştir. 

~llıd'1ı:t ~iz, a1ikadar devletler a-
~~te 

1 
lnUşaverelerln devam et-

)ı-lt o duğudur 
~~ltt at. t~like,. İngiliz gazetesinin 
~ \> lihı ~I k ~ t )'in • &un geçtikçe büyüme • 
ı.~ ti\· e bir İngiliz gazetesinin de
"ıl, 0~ tiltinıatomlu fütuhat tehll· 

~e 'tetect~ığı sannaktadır. 
... l'l hu . t ve kararsızlık bu tehU-
1111,.. Ylitın k 
~ e ten başka blr teY ya-

~ Qli D -· • k 
.\tııt egışmıyece 

tl1ı h ata 28 İt it ' (A.A.) - Son günler-
~llc:la ~ıın gazetelerde bazı valiler 
"~hl!l ebeddüller yapıl 
"lltt vaı· ıı c:loıa .ısı Kırdann sı 
~lJ'at Yısıyıe istifa edece 

'~ac:ı~ tesadüf edilmek 
lllenı u Ajansı, bu haberleri 

Urdur. 

Safiye Sultan 
B 

.. ·ük üstat M. Turhan Tan'ın büyük bir itina ile hazırla
u~ kta olduğu bu yeni şaheserde Venedik güzelinin Şeh-

d M
ma ratla nasıl seviştiğini, birbirlerinin dillerinden anla-

za e u Ik tukl ·· tad ·· klih bu aşıkların nası onuş arını, us ın sure e-
mıyan kal · d dinl k · · yecan1ar vaadeden emın en eyece sınız. 

işgal Altında 
• • 1 §galin ilk ~nlerinde izzet Paşa kabinesini düşürmek ve 

Damat Feridi sadarete geçirmek için kimlerin ve nasıl ça
lıştıkJarmı, ve bu işlerde gizli rol alanların kimler olduklarını 
bütün açıklığı ile ihtiva edecek ve bir çok gizli kalmış sırları 
TAN okuyucularının ibret nazarları önüne serecektir. 

Cumartesi Günü Başlıyor 

1 
... .. .............. ··-ı 
KISA HABERLER 

e •• •• •• a •"""94••ıOu• ..... t-4._.. 

Fransa hilkCımeU BalUmore'da kAin 
Glen - Martin firmasına yeniden çitte 
motörlil 1 hafif bombardıman tayyaresi 
sipariş etmlşUr. Frnnsanın şimdiye ka. 
dar Amerikaya ısmarl dığı tayyarelerin 
yekfınu 517 ye baliğ olmaktadır. 

e Nisanda Avusturya ve Südctler 
mıntakası da dahil olmak üzere blitün Al
manyada nilfus ve meslek tahriri yapıla
caktır. 

e Fransız tayyareclsJ Jenn Denls tay
yaresJle Bourget'ye gclmi5tlr. Tayyareci 
Parls - Toklo yolunda sürat rekorunu 
kırmağa çalışacaktır. Denis, pek yakında 
yola çıkacaktır. 

e Yugoslavya kraliçesi Marie. Londra
dan Belgrada dönmüştür. 
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~ahkerrieıcrde 

Çocuğunu Düşürıiıesi için 
Karısını Döven Adam 

Kanbersiz olmıyan yalnız diliün 
değildir, bazan mahkeme de Kan
bersiz olmuyor. İ§te müba§irin 
lff et - Kanber diye bir kaç kere 
bağırmasına rağmen gelen giden 
olmayınca hWm dosyayı kapıyor. 
Kanbersiz bu muhakemeyi yapa
mıyacak, fakat ne o? Kapının ya
nına yığılmıı kalabalığın arasın
dan siyahlar giymiş genç bir ka
dın ve arkasından hiç gülmedljf. 
lıalde y,üzü dalma güler giıbl görü
nen Kanber göründü. 

- Kanber sen ml:sin? 
- Benilll efendim. 
- Geçin bakalım. 
Kan koca yerlerine ıeçtller. 

Kanberin umuru da değil gtbl .• 
Fakat karısı ona yan gözle sert 
sert bakıyor. 

HAJdm 9Ualleriırl sornuya bqla
dı. Geçen celsede dinlenmlf otan 
phitelrfn Jıfadelerini okudu ve bo
pmna davuımn sebep ve ~ 
tini bir de davacı kadının aıısn
dan dinledi. 

- Reis Bef, biz evleneli ıe 1>' 
oldu. y edf ay tonra gebe ol.dutu. 
mu anlayınca beni zorJaılllY8 b8f. 
ladı. Eeld kannndan iki ÇOCUp Ol• 
duğu için benim doıuracafıın il
çüncil çocuk fada ,.ıecetım,. O. 
nun için çocutumu dtıf(lnnemı S.
tiyordu Ben de d~ Y• 
zık değil mi? ean• nasıı kıyarım. 

öLÜM 

- Aferin kızım, iyi ~.u~· 
Be .M\•ii......clialt O lo.q- df. 

- n -~_,:_. "' k 
ye zorladı. Baktı Jd bell. eJıdinı 
d

.. .. .. _,..-ruı diye Deni Ufurmuyorum. uut""~-
dövmiye başladı. GeC9 geç Vakit e
ve geliyor, beni yataktan kaldıra
rak dövüyordu. Şahi~ 01atak dinle
diğiniz ko~ ild defa geldi
ler beni bUJlUll elınden kurtardı-
lar. .!h.-

- peki eoc'16\U! ne oldu? 
_ çoclJ#UDl doğdu, şimdi be-

4lmle J,er81>er annemin evinde du
r uyor. Str YIŞındadır. 

- Nafaka alıyor musun? 
_ seşiııfi Hukuk Mahkemest 10 

ıtra nafaka kesmişti. Bu adam onu 
verııneınek için memleketine kaç
tı. Benf kan diye almamış, eski 
kansından kalan çocuklarına htz
me~ almıı, ben hizmetçi deği
llnı. 

ReJs bir ~e Kanbere sordu. Kan
ber çocuk meaeles.ini inkAr etti 
Kaynanuınm kendisini sevmedi
liııi onun için kwnı ayırmak iste
dllini söyledi. Fakat: 

- Mademki geçinmek lateml
yorlar, dedi. Ben de ayrılmıya ra
aymı. 

HAJdm, boşandıktan takdirde 
nafaka olarak ne verebileceğini 
IOrdu:: 

- Şimdilik bet lira kanya, bet 
lira çocuğuna veriyorum. Bopnır-

1 LAN 
Türkiye Cumhuriyeti z /...t. Ban-

Cemlyetiadda emektar kltlhl bL 
Ştlkril Crkllleı dapr oldaiu buıa- Türkiye tı Bank111. 
hktan kur&ulanuyarak vefat etmlt- Banca Commerciale ltalfana. 
tb. CeoaHli Çarpmba sb& sabah Banco dl RomL 
saat ıo dı Kurtul111 Tepe U.ttl Ba- Selin- Bankuı. 
rathalM t'addesi 14/3 numaralı ••- Olmanlı Bankan. 

\ 

den kalcbnlacatındaa eanafınıwn Sovyet &.yaliat CGıDburl,etıeri 
~ merasiminde huır bulmmıa- lWhadı Ticareti llarWJ• Bankaaı, 
lan rica olunur. ŞarJa Karlp Tlıoent lsenlır• Ud. 

lstanhul Çlçekçlln Cemiyeti Deutlche Bank. 

OLUM 
Deutlehe Orient. Bank. 
Hollanc:bıcbe Bank Uni N. V. 

Çemberlltaşta Yubrda adı 1Ulh Bankalar, muh
Vedr Hanmda Ça- terem miifterileri tarafından mil
dir tmaıltbane- kerreren tzqar edilen arzuya lttiba 
11 lahlbl Yenlcet ve mu,terilmn esbamü tahvilit ve 
Vardarh Serdar kıymetli ev• tevdiatını tezyit ede
zade Omer Lfitti bilmelerini t.emln için mukaddema 
Çadırcı 28/3/838 tatbik edilen muhafaza ücreti tarif• 

• tarihinde vefat et- lerlnde 1 Sonklnun 1939 tarihlnden 
miftir. Ve Kum- lttbaren hilledlllr derecede temOAt 
bpıdald baneeln- lcruına karar vermiperdlr. 

den kaldm1uak Pendlkteki aile Bu .kabil mevduata tatbik mlle
makbertne clefneclUnalttt. Mevla cek yeni f91'8lt hakkında daha ziya
rahmet eylelln. de maltlmat almak için mezkAr Mü

Acıklı llr Ölln1 
Ortaköy Şifa Yurdu aahlbt Dr. 

.-eselerln gişelerine müracaat edil· 
mesl rica olunur. 

Alım Onur'un. l'uilet ve lbaa O. ------------
nur'un valld~lerl ve Operatör lffet OTOMOBiL TiCARETi 
Onur'un bilyük anneleri Bn. Ne&. 
Onur dün A11ahm rahmetine kavut- T. A. Şirketinin 8 Mart 1938 Fev-

sak çocuğa ancak bef Ura verebi
lirim. 

Bundan sonra hikim, davacı 

kadın ve Kanber ar•ında bir pa
zarlık başladı. Kadın çocuğu için 
ayda 15 lira istedi. Kanber 5 lirayı 
bile zor veririm, dedi. Evvelce na. 
faka olarak on lira tayin edildiği 
zaman bir matbaada kırk lira ay
lıkla çalışıyormuş Şimdi çıkmlJ, 

otlu kahvecilik ediyormuş, kendi
si bofta imif. HAkim beş lirayı bi
raz arttırmasını istedi. Kanber ve
remem, dedi. Kadın beş lirayı çok 
az buldu. Nihayet hatimler müza
kere ettiler Kanbere altı lira tek
lif ettiler. O inat ettL Vaktiyle dü
şürtmek istediği ı:ocuğu kendisine 
vermelerini galiıba bir blöf olarak 
istedi Reis son bir defa kadına so
runca kadıncajız bo§anıverdt. 

- Sizin vicdanınıza ~akıyo
rum, diye hıçkırdL istene hiç ver
mesin. Allahından bulsun. 

Neticede kan nlyettle delfl, hiz
metçi niyetile alınan zavallı ka
dıncağızın boşanmasına Kanberin 
eski kansından kalan çocuklarının 
arasına karıştırmak tstemedill kü
çük yavruyu on bef günde bir gör
metine ve her ay beş Ura nafaka
nın kendisinden tahsiline karar 
verildL 

t ıt. 

lana~ u! J:n! n 10D 

tekamülünü bir araya tophyan 
bu sinema sarayında söreceli
niz filmlerden bir kaçı: 

KlllP ALAYI 
EBBOL FLYNN - OıJvlA dt 

$A FAGA DONOI 
Danlelle Darrleux 

PARIS 1$1KLARI 
TİNNO aosst -MlcMle ALFA 

TOYARICH 
CBABLES BOYER • CLAU· 

DE'ITE COLBEBT 
VA T A N K tJ BTA&A'N 

ARSLAN 

ERROL FLYNN • OLtvtA DE 
BAVİLLAND 

HAYYANLA$AN 
iNSAN 

IEAN GABIN-StMONE SİMON 

SHALLWI! DANCI! 
Ginger Rogers • Fred Astalte 

I! M 1 L 
PAUL 

ZOLA 
MUNI 

nnqtur. Cenazell yarmkl peqembe blade ı..,•.u Umumiye toplantılın-
,nno saat 11 de Şifa Yurdundan kal- da bnrlaftınlan teqtcll Ml'DUlye 1etmif bepnl UAn tatfhlnden itlba
clJnlarak Ortaköy camliııde namaa m11.1'D81Ml clola118iJle ,_ı ihraç reıı on bet ,Un ıarfmda Şirket vu
lalıncblrtan sonra Ortaköy mezarlı- 'eduea lüuel..ım iftira eden hiue- nesin• yatırmaları lüzumu nizamna
lm& pülecektir. Aileli efradına darlarm, biMe bedelleriniıa henüz menin 10 ve 11 net maddelerine tev-
"9f allıklan dllıeri&. talep ecU1mtı- mütebaki yüz4e fikan ilin olunur. 

Cep Cep 
Kltaplannın Kltaplan111• 

28 incisi ~ '-"""''' :yo o 
\ıpo• So~OI' 28 incisi 

Bugün Çıkh. c;e''" l ugin Çıkh. 
'(a1-""~ 

,.,, "'". 

ispanya Harbinin l~yüziinü 

Anlatan Bu Eser.i Okuyunuz 

Şimdiye Kadar Çıkan Şimdiye Kadar Çıkan 

Kitaplar: 
1 - Atatürlı:'Qn Bayatı. 
2 - Rip Wan Wlnkle. 
1 - Kabufuna çekltmlf adam. 
f - Marko Polonun ııergüzeft-

lert.. 
1 - Acemi bir ~10 km. 
1 - İspanyada enıtzlqon. 
'I - Kazazede. 
8 - Nefse itimat. 
9 - Uykulu kuytu menkıbesi. 

10 - Nasrettin Hocanın hayatı. 
11-12 - Demokraıl ne demektir? 

ıs - Büyük Katerine "lsıkları 
H-111 - Karmen. 

Kitaplar: 
18 - 20 711 .oma 
17 - Yirmi altı erkek ve bir kız 
18 - Kendi kendlınlzl tahlil. 
11 - Kleopatra ve AJıklan. 
20 - 80t ntne. 
ıı - Atkın teklmfilO. 
22 - Kabahat kimde? 

U - Kımıw uçlılar cernl7etl. 
24 - Cinin kurtul\lf kavpsı. 

25 - Ablam nasıl evlendi? 
28 - Tarihin meehur kadınlan. 

2'l - İtalyan hlli7eler1. 
28 - İspanyada istllclAl 1avqı. 

ec:><>tAl~~~~~[)C'.)<)i~~~)<)~~~t-4~~• 

Aboneler l~ln Yaptırdığımız ICüliiplıa••r Hoıırdır. 

IDAREHANEMIZDIN ALDIRAllURSf NIZ 

Abone Şartlan : Sallı Yerleri ı 
Senelik abone 8 lira. Yeni Kitapçı: Ankara caddesi 85 
Alt aylık abone .f i liradır. No. 
Senelik abonelere bir küçük kil- Ankara Atıf yeri: BlW Akba. 

tilphaııe hecl11e edilir. Konya sattı y'ri: Yeni Kütüphane 
Adres: Ankata eadded .Rettt Bilecik sattı yeri: Nail Kitabevi. 

Efendi Hanı birinci kat . Poeta kutu- lzmtr •tıı yeri: Devrim Kütüp-
su 91. hanesi. 

Tlrldye &adyodlftlzyon 
Ttirldye Radyosu Ankara &ad 

Dalc• Unnlutu 
1139 m. 183 KCI. 120 it 

T. A. Q. tl,74 m. t!l195 1te1. 20 
T. A. P. 11.70 m. IM5fl Ket 21t C• 

Ç•l"famba, 29. 3. 1939 

12,30 Program, J US Türk mOzill" C9' 
tanlar: Vecihe. Fahire l'enan, Retlk 'tfr. 
An, Reoat Erer, Okuyan: Muzaffer 
1 - Uşşak peşrevi, 2 - Rahmi 
- Ue.ak prkt - AitYare ntgAh ette/il' 
tim, 1 - LemJnln - U ... k prkı -
•mlfbm ne f(lael belmlnde, 4 -
l>unulu - Up şarkı - Bir gQn ıeJr.. 
ceklln diye, 5 - Refik Fenan - Ta 
taklfmt, 8 - Türkft - tımhin t 
vurdular beni, T - Tftrktt - Şu d 
delmeli t6n010 eylemeıt, tll M'-'-...,.. 
1aaf •Yarı. ajans ve meteoroloji ha 
rf, ıs.ıs - 1' MOzik (RlyaaetfcQıllb 
Bandosu - Ser. Ihsan Künçer). ı -
MaqUet - Aıftır martı, 2 - !!. Wa1 
fel - Dolcn1 ('Vala), ı - Roııslnt -
mfrarnll Oı>CUının uverUll'O, 4 - A. 
linl - MISU' balnl CN. 1. 2. 1. 4). 

17,30 Konusma Cf nkılAı> tarihi d 
rl - Ralkevtnden naklen), ıuo ~ 
ram. 1us MQzfk (Ranf senfonflr p 
tar), 11 Konuema, 11,11 Türle mOzilf 
111 lle,-etf), CelAI Tokıes ve allkad 
20 AJans, meteoroloji haberlerl, 
borta81 (fiyat), 20,15 Tftrk mOzfll: C~ 
tar: Vecihe, Cndet Cal'la, 1lefnc F 
ICenaal Jfl7aıl s.,tıun. Okuyanlar. ıd'I 
~en s.n.r, Mahmut Karmdq, l 
SU&tnAlc ııetrevl. 2 - Hacı Arif 
- SU%fnlk sarkı - Bent bizar ed 
ll - Hlrfstonun - SuzfnAk ıarkı - tJIJı' 
J'Once prdanıncla. 4 - RaC'I Arlf 
- MahUT şarkı - Seninle durmalr 1//1" 
dlnAk eyler beni, 5 - Dede Eı'..n.ııll:~ 

- Rut şarkı - Karlı dalı asdım da ~ 
dlın, il - Rast ıarkı - Çalıma bak ,,.
de, 7 - J'afz KaperıCll - B°"71d 
- AJnhk 711 d&nQmQ, 1 - Emmim 
yan - Yavru kurban bumll!' ~ 
10 - TOrktt Sa" kurdele. 21 Memtett* 
.. at a18J'l, tt Komıtma, 21.ıs Zsh~ 
tahvllAt, kaınbl70 • nukut bonall (11""· 

79t), 11,21 Netell p)tkllll' - R. ti 
Tenufl (Ta)')'aJ'e Pfyanıosu - K~ 
Yazan - Kemal T&zen, 22 MOzlk cıtt
eft1ı: Orkestra - Şef: Nedp Askın), t " 
Freln - A7 - Ay - A7 - (SeNn 
2 - Hruby - Viyana ope.-.tlnden =========-====--==-----=---=---=- purl, ll - MlchelJ - Memleket h11.,,...llllim 

. Bu Aktmn T U R A N Tlyat...unda 

l'llfdn Ba~ 8q ()kuJuC'UIU Z•KIYI 
HMIDAN 'Te Saz heJ'etl, SRTU6RUL. 

-----· C - Ganıtberpr - Benim kOçOk 

...&&.Dl ~., ,,.. , • ·--- .......... ··---
'Vodvil 1 ıı*de. Mtçe Perıçef Vaf7etesf, 

lililll ltalt 011lll1an. S. Atllll reva.tı. 
Anadolu 07Uft]an. Tel: 11127 .. .................................. ~ 

Sut Kaid t.ehdtdllnde bulmwı 

Genç Kızlann hayat ve Aşktan. 
Aşkı tahayyül eden genç kı&lar .. 

Yan11 Akıa• 

SARAY Sinema11na 
gidiniz ve (Büyük VaJs>.)'ilmlnln 

Yıldm 

LUISE RAINEl'la 
MILYYN DOU•LAS 
ile beraber yarattıkları 

GENÇ KIZLAR 
l'ransı!Jea e6zlü Atk .. Gençlik l'Um!nl aaronas. 

I• A•fCI• 

SUMER 
SINIMASINDA 

Dans ve şarlDlan bütün dtlnfada 
Radyonun en büyük muffaloye. 

ti olan 

GASPARONE 

ll71Dl. (Baklofon PllJ'(a11), 5 - Kutsdl ~ 
İSJ>8Jl7ol kaPrill. ı - Carı llydahl 
Melodi, 7 - Uhar - Eva opereti 
23,4!1 - 24 Son ajans haberleri ve 7arı" 
1d Pl'Oll'atn 

• 
llN,.ONIL.IRI 
21.10 Kolonya: Robert Schumann. 
HA"I" ICONIERLER: 
7 BOkreş: Sııbah nesriyab, 7.JO Ber1M 

kısa dalga11: Haftf muıl1ı:t (1.15: ~.!.ı 
t! BOknt: Klıntlk muand, 11 Berllll ...
• c!alJ(aaı: Hafif musiki (1U5: ~ 
il.Ol BOkJ'ee: Ölle kon9eli, 17.15 eerlfll 
k1111 dalan: !ıando muılklııf. 17.4!1 9' 
ima dal.-ın: fŞ10nu konseri (11.10: ~ 
vamı), 11 Hamburı: Opera musUd.t, ıt 
Bilkrtt: Hafit ork.tra, 19.25 Praı: -~ 
onestraaı, 20.15 Bilkre,: Orkntra. ~ 
Praı: '!nıtrtımantal konsel', 21.10 ,.,..., 
niOberr. Opera 'H Gperetter. 21.10 ~ 
teUf Alman m•kelm: K°"'er, 

fstaabal Allbe ' tlnctl B.,,. 
Mahke.....ınden: 

1 ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 1 
BOyük Napoliten Operet Filıni

ntn llk lraesidlr. 
Baı Rolde: 

MARTHA l!GGERTH'I 
Unutturan I>• ve Şarkı Jracar 

yıldızı 

Panos ve Hayıanoş vektll tarafJr 
dan Ni"8ntapda Hacı Mansur ,Jlr" 
imda 19 No. da oturan Şeref a'ılll" 
hine 38/2613 No. ile açılan a~ 
da\Pallndan dolayı muhakeme ~ 
mftdaaleyhe lllnen teblil ecUİdil 
halde mahkemeye ıelmemiı o 
~ gıyabmda mahkemeye de 
vam olunarak bu baptaki JPYaP ~ 
rannm müdaaleyhe tebli~lne ve -
husus f~ mildaaleyhe yirml ,,,., 
m6hlet verilmesine ve mulıakedll."' 
n1n 21-4-939 tünü saat ıs e ~ 
karar verlldtıtnden bermuclbl ~ 
yukarda adı ve adresi yazılı nıtıdr 
al.,b llln ıtınünden Ltlbaren ~ 
dil lemde mükemeye müracal 
ııyap karannı tebl-6~ ve itiraz e~ 
dtat ve yanlı "6n ve saatte nı~-"""' llahallal Sokalı Kapı No: Kıymeti 

B. Gıyuett.hı T. mıtlalr 2 18" 00 
.. M. Pap cami 19 1'7 00 
.. M. Pafa çıkmaz 4/1 l GB 50 
" it. Pazar mektep 2? 270 00 

Hacı kadın imaret •bun H. 38 1200 00 
Tahta kale FiDcancılar Yoku- 9 28000 00 

fU· 

0/0 0,15 

" .. 
" 
" 
" 

L. K.. 
7,72 

73 
79 

1.31 
e.oo 

ıao.a 

lbbarname No. l'a. 

Saftou 3/55 
Zehra 3/56 
Şehver 3 54 
Mlbnn 3/61 
Miralq Ahmet 2/83 

(Beelm 1/9 
( Muammeı 1/10 
(Mustafa 1/11 
( PerteY 1/11 
( S.libatıba 1/18 
(A~e 1/1' 

10 
11 
8 

38 
20 
12 

EmlnCSnO kazasından Tahrtt edilen yukarda mahalle tokat ve kapı numaralan yazılı analann tahrir 
netıcelen hiza1annda yuıh ubipleriı:Wa nerede oturduklarının öğrenilememesine binaen illnen teblii olu
nur. Uim tarihincieD itibanD bir r/ urfında kaza idare bey'eti Deldinde ltlru edebllecelderl 2901 saJllı 
arazi tahrir kanununun 8 inci madclMIDde yazıhdır. (B.) {2079) 

* Atölye ve Garajlar lçfn lOzumu olan n hepsine 1040 Ura bedel tabinin edDea muhtelif borda Gilrprı. 
ıhlamur, çam, ceviz, çtdene ve braalaç tahtaları açık eksiltmeye konulmUftur. Lfsteıdle prbwnesi leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. İatekliler 2490 sayılı kanunda yazıh veaika ve 87 lirallk ilk tarninal IMk· 
buz veya mektublle beraber 1"!•1988 Cuma ıünO fUt 14,So da Datml BncOmende btıtunmalıdırlar. (2078) 

MARIKA RÖKK 
meye "9lmedtıt veya bir 
~öndennediiinlz takdlrd• mrkJ 
hükilm verilebileceii ve bu ha_..""'_ 
l(!Yap karan da mahkeme duv 
asılmıs oldu~ tlAn olunur. 

BU AllAM r o ........ Haliı•111n arzu• Ye ısrarı l zerlae 
MELEK Parlsfe Grand Operada gisferlllp Hususi 

Sinemasında aurette IST ANIUL'a geffrlle• 

BUY K VALS 
IRAN 

~ $111a111ılala lllANllZCA Dlthan 
Dikkat: Yalaız IARKILAR INGILIZCED 

Filme ilave olandı ı 
F1a1111s Cilala• R~in LONDRA'11 

Yellahdlnln NiKAH Merasimi, ıon Ç .. oılo 
Ba pce ~ Blletlerlnbl ....ad• adına& 
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GAZETELERLE 
ŞAKALAR 

Kuleler ve 
Filozoflar 

TAN 

._sE_R_eE_s_r _s_o_ru_N_I · I 
Otelcilik 
Mektebi 

Geçen gün gazetelerde R~lsi -
cümhurumuz Büyük İnönünün Dol-

Y czzan: Naci SADULLAH mabahçe sarayında ticaret ve sanayi 
erbabından bir çok zevatı kabul bu-D ilnkil "Ciddi!" ceridede gözü • yurduklan sırada (Özipek Palas) o

me ilişen kocaman serlevha - teli sahibinin bir otelcilik mektebi 
lardan birisi de ıuydu: istediğini okudum. 

Z9. 3. 939 

EK O N o M 1 1 
Bazı Memleketlerden 

Yeni ihracat 
Talepleri Geliyor 

-

"Erzurum kulesinde tabiat fel - Bu yurttaşın mesleği ve mesleği. Son günlerde Fransa ile artm1ya ,-
selesi!" nin tekniği hakk\rıda açık ve düzgün başlıya~ ticaret işleri Fransız taka- r-----------, 

Anlaşılan, yükselmek isteyen fi. fikirlere sahip olduğu anlaşılıyor Bir sının yuzde 75 - 80 nisbetindeki B o R s A 
lozoflarunız, kulelere çıkmaktan otelcilik mektebi açmak lüzumunu te primlerini yüzde doksana yükselt
başka çare bulamıyorlar. Fakat re • yidetmek için vaktile bu meslek tekni miştir. Bu suretle daha geniş mik. 
çenlerde, Kur'an okumayan millet • ği hakkında yaptığım bir etüdü ef _ yasta mal ihraç ve ithal edileceği an
lerin batacağını söyllyen ıu mahlm karı umumiyemize bildirmek iste _ laşılınaktadır. Fransanın Suriyeden 
filozof bile, Erzurum kulesi kadar ak- d~. aldığı miktara yakın Türkiyeden dP 
la gelmez bir "kürsü" bulamamıştı. Otelcilik nedir ve nasıl bir sanat- yapak alacağı söyleniyor. Halıcılık 

Eier "yüksek filozof'' sanatini tır? için Şark mıntakamızın yapaklannı 

21 • 1 • IH 

ÇEK.LEH 
Londra 
Nevyork 
Paria 
MJIAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atlna 
Sotya 

5.93 
126.6325 

3.3550 
8.8825 

28.48 
87.2675 
50.8150 
21.3025 

Toroupor ıençlerl 

T orosspor Gençleri 
Hataya Gidiyorlar 

kazanmak isteyenler, birer birer mi- Her yabancı bir memlekete gel _ beğenen Fransız fabrikaları bura
nar-e şeref elerine, veya kulelere tır- diği zaman otellere iner ve ilk temas lardan Suriyeye gonderilen yapak
manacaklarsa, bizim Peyami Salaya ettiği otel müstahdemi (otel perso- fardan toplatmıya başlamışlardır. 
tavsiye ederim: Ayağım çabuk tutup, nel) idir. . 
Eyfel kulesini kimseye kaptımıasın: O yabancı o memleket ve millet 

Kulelerin kapıtıldıit bu ana ha- hakkında ilk intibalarını bu adam _ 
ba rünilnde, dün yaptıtı ıJbt: lardan alır. Bu itibarla otellerde ça· 

"-Ne zaman, ah ne zaman?" lışacak müstahdeminin evvelemirde 
(Adana (Hususi) - Çukurova Toroll Yusut Ayhanm monoloğu .dakika- Kabilinden prkılarla oyalanırsa, milli hisleri ve karakterlerı· kuvvetlı' 

Spor Klübü büyük bir müsamere larca lkı ı 4 Ş anmak suretiyle birkaç açıkgözler oa,a, Eyfel kulesini değil, olması lazımdır. Büyük dünya har • :rti: ederek t.e~il ve ko~ ve;: yerde tekrarlatıldı. Kızkuleslni bile bırakmazlar. binden önce İngilterede, Fransada 
· . opoğraf Filtn . Sayar ıle tıy Remzi Ayhanın sahneye koyduğu Eğer üatad bu gafleti de gösterip ve bir çok memleketlerde Avustur • 

Çelik tarafından milli ~~:?ı' · (Kanun adamı) piyesi cidden bir tem- "Niçe" lerinl, "Kant" Iannı, "Berg- yalı, Çek, Alman otelciler ve otel 
nandı. Uzun alkışlar ve ~ er sil hadisesi oldu. son" lannı "Kuledibinde" bırakırsa müstahdemini kullanılırdı. Çünkü bu 
kazanan konserde Neriman Peınfr. Dört maç yapmak ve dört temsil yananın dotnısu! memleketler asırlardanberi otel tek
bilek, Ali .öner, Adil ~, İzzet vermek üzere muaiki koliyle birlik- Ya~lış aJllaşılmaaın ha! Felsefe • niğini mükemmel mekteplerde öğre
Gerçek m.ısilsiz muvaffakı1etler ka- te Toroslu gençler yakında Hataya Ye değil, lilsefenin ıerrine uğraya • ten otelciler yetiştirmiştir. Fakat dü
zandılar. gideceklerdir. cak olan biçare 'Kulediblıae" yana • şününüz ki yarım asır önce Londra, 

run! Paris ve bu gibi büyük ve hatta da-

M•ılU Ku .. mede Bir Muluuip Aranıyor ha küçük şehirlerde büyük otelle _ 
Matbuat Takımının rin iş unsurları hep Avusturyalı, Çek 

Y • e ve Almanlardı. 
Puvan azıyeff Bu Haftaki Maçı Guete sayfalarmda, dlvar ilin • Ancak Umumi Harpten sonradır 

Sovyetler Mal Alacak 
Sovyet Ticaret Ajanlığı piyasa

mızdan Uıraç olunan muhtelif mal
lanmız hakkında alakadar tüccar

larda' istatistik malumat istemi~. 
Bilhassa piyasalardaki tütün, pa
muk, afyon, yapak, tiftik hareketle

riyle fiyat temevvüçleri hahkkında 

istenilen bu malı'.imatın 1938 - 1939 

senelerine ait olması talep edilmiş
tir. 

lnglttere Palamut Ahyor 
Ingiltere için Izmirden mübayaa 

edilmekte bulunan Valekalerden bat 
ka Gelibolu ve Ça?\Akkale mıntaka
larından da ham palamut toplatıl
maktadır. Ingilterede deri sanayii 

Prae 
Madrfd 
Varşova 

Budapeştı 

BQkreıı 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholnı 
Moskova . 

1.0825 
1.H 

Tacll edilmemı, 
5.93 

23.8450 
24.9875 

09050 
2.9075 

34.82 
30.5875 
.23.9025 

ESHAM VE TARV11.A1 

TQrk borcu II ı>e1ln 
Ergani 
Şark merkez ecza 
Bomontt 

19.575 
20.-

2.50 
8.-

için Türkiye palamutlan tercih edil
diğinden her hafta muhtelif miktar
da siparişler almmaktadl?'. 

Milli küme ınaçlaruun iki hafta- Matbuat takımı bundan evvel Pe- dlaumn~.da, cUnleree ıu kelimeleri oku- ki otelcilik sanatı nasyonalize edildi. 
kl .. 1 Her memlek t t l · · · l 1 sım geçiren up erin yaptıklan ra mütekaitlerile yapmış olduğu ma- u • • e 0 e cısını ve ote lerde Ç PlY ASALAR ı 

müsabakalarda aldzklan fena puvan- k betmiştl ön.. .. d k' Şehır Tıyatrosunda: Bir Muha- çalışan elemanları kendi aralarından --------
IHRACATı 

çı ay . umuz e ı pazar sip ar ,,, ti 
lara n~· .... an va"'y tle . -ırnd .... b . T anıyor. seç . ..-..· ... e rı §U r-- e- gunu u maçın revanşınm yıne ak- B 
dir: Fenerbahçe ild galibiyet. Fena sim stadında yapılacağı söylenmek· "u illnı okuyan ~lr dostum: • ~ug~n, otellerde çalışacak otel 
puvanı biç Yok. Be§iktq üç maçta tedir. - Yahu, demiıtı, bu Şehir Ti • katıplen, otel muhasebecileri, ote _ 
iki galibiyet elde etmif. Bir d~!a yatrosunun itibarı ne kadar kını _ lin teknik işçileri, otel katlarında 
mağlup olmuş, iki ftına puvan aı.. Güne,li lutbolcüler hangi mıt: Bu işsiz bolluğunda, bu kadar müşterilerle temas edecek müstah _ 
mrştır. Ankaragücü bir galibiyet, bir lılüplere ~recelJer? ilin ettiiJ halde, hali bir aıuhuiıt emin, otel mutfağın ve kilerin iş. 
mağlubiyet bir beraberlikle üç fena Güne bulamadı!" letecek JZarSOnl.:ır hAn .. +-ı .. ;ı;ı. 

· 1 birinci f~tıbol ~. o~- Bir kaç gün evvel, "*ehir Tiyat- mekteplerinden yetiştirilir ve her 
puvanı. vardır. . cularmm varlye ı daha bugun içın rosu" ismbıin yaalbqına tisttiste ko. memlekette bir değil bir çok otelci • 

Dernırspor bir beraberlikle bır fe- belli olmamakla bera;ber bunlardan nulmuı ~ noktanın önünde şu ke • lik mektepleri vardır. 
na puva~ almqtır. !1te~ bir Rebil, Hakkı ve Muradın Vefay3 , limeleri •kumuttum: Her meslek o mesleğe uygun is-
beraıberlik, bir galibiyetle 'bir fena 111 .. -.ır y uf G 1 t .._ "-Yüz Karası!" tidat ve tenıayüllere .sahip olan un -
p rd ı: - .._, us un a a asaraya, Jvrn-

• uvanı va ır. himin Be lktaşa R dın F bah- Şimdi önümde duran gazetedeki surlara muhtaçtır. Otelcilik mektep-
Doğanspor bir beraberltk, bir . ş ' •. .. ener illnda ise, şu kelimeler yazılı: lerine kabul edilebilmek için aşağıda 

mağlubiyet, üç fena punn aJbu~ çeye lntısap edeceklen soylenmekte- "Ş~hir Tiyatrosunda: Korkunç yazdığım vasıflar ve istidatlara sa-
tır. dir. Gece!" bip olan gençleri tercihan alırlar. 

Vefanın iki mağlubiyetile dört fe- Güneı klübünün eski merkez mu- Görüyorsunuz ya? Biçare Şehir 1 - İlk ve orta derecedeki mek-

Dün Gelen 

Buğdaylar Satddı 
Almanyaya Mazı 

ihraç Edilyor 
Dün muhtelif limanlardan 201 ton Almanya için piyasamızdan topla-

buğday gelmiştir. Yumnpklarm .ki? 
wu !i aA g M ır....w.aa.... nan mazilerin yüklenmesine baş-
5,12,5 - 5~ ten çuvallı yem Kar- - - s -r----r-- __ ,_,, 
palar 4,15, Anadolu ~ arpa önü alınacaktır. Mazı fiyatları yük-
4,13,5, çavdar 3,34 - 3,36J san mısır sekliğini muhafaza etmektedir. Be-
4,15, beyaz mısır 4,04, kuşyemi çu- yaz malların kilosu 20 - 25 arasm
vallı 5,32 - S,33, susam 20, keçi Jdl- ela, çivit mallannm kilosu ise 25 -
ları 52, yemeklik zeytinyağları 45 26 kunış arasında satılmaktadır. De
kuruştan toptan satılmıştır. Dün pi- ri sanayiinde kullanılan muılardan 
yasamıza 26 bin kilo zeytinyağ 165 
bin kilo un, altı bin kilo beyaz peynfr 
getirilmiştir. 

Almanyada ayrıca muhtelif ilaçlara 
katılmak suretiyle spesiyaliteler ya

pılmaktadır. 
na puvanı vardır. Şu vaziyete göre haclmi ve milll atletlerimizden Me- Tiyatrosu, bu ilanların birincisinde teplerden gelecek gençlerin (tarih, 
Feneri>ahçe en bafta gelmektedir. lih İstanbul İş Bankasırnda çalış _ bozuk g:den hesaplarının altından coğrafya, hesap) derslerinden çok i- Züccaciye Tüccarları 

GalGtaanıy miiralıabe makta idi. Vazifesi İsparta ı, Banka- kalkabilecek bir muhasebeciye ihti • yi derecede not almış olması. . dün sebze haline ilk turfanda sakı~ 

Turfanda Sakızkabağı 
Akdeniz turfanda rnıntakamızdan 

ımıa akledilın. t' V kendisi b yacını, ikin~isinde, bu iktidarda bir 2 - İsim ve adetleri kolayca hı- kabağı getirilmiş ve kilosu toptan Toplanıyor 
iN eti -1- n ıs ır. e u- .. ~ fo,_...170r .. 

1 
İs - vatandaş bulamamaktan mütevellit fız ve tahattur etmek istidadını gös- 60 - 70 kuruş arasında satılmıştır. Kaput bezi ve pamuk ipliği narbı 

Galatuaııav nriir..a..-be he-ti o-· gunü' erde partaya hareket edece!c- hicabını, ürilncUsünde ise, son gec::e- termesi. Dün getiril~n kırmızı domatesler 
J ... .T- r >" kaldırıldıktan sonra piyasamızda .bu-

nümüzdeki cumartesı lilnü fevkala- · lerde uğradığı akibetl itiraf ediyor! 3 - Yabancı dilleri süratle öğ • 50 - 60 kuruştan, ilk turfanda taze 1 
de bir toplantı yapacaktır. Galatasaray birinci futbol takımı Bu gidişle, Şehir Tiyatromuzun renmeğe ist·dat ve kabiliyeti olması. &sulya kilosu SO - 60 kuruştan sa- ~ e gelen vaziyeti tetkik etmek ü-

Bu toplantıda birçok kararlar ve- Azasından Ekrem Ankarada vazife yakında göreceğimiz dördüncü Hanı 4 - Milli his ve şuurları ve ka _ tılmıştır. zere şehrimize geleli Iktısat VekileU 
rileceği, milll kümeye lttirak mese- aldığı için Galatasaray klübünden da §()yle olacak: rakterlerinin kuvvetli olması. Susam .Saflılan tetkik heyeti reisi Şevket Süreyya 
lesinin de gö~fiilerek bir karat'& yrılnuık mecburiyetinde kalacaktır. "Şehir Tiyatrosunda "klis büro- 5 - Şir bedeni ve uzvi arızası Bu sene susam mıntakalanndan şehrimizde ipek kadın çorapları me-
bajl~aca~ söylenmektedir, Kendisinin Ankarada yine Galatsa- su"; yahut "Son perde!" olmaması ve sıhhati mükemmel bu- bilhassa Antalya, Fethiye havalisin- selesini de tetkik ettikten sonra bu· 

Mılli küme maçlatma 6-lat..ara- ray klübünde oynryacağı söylen- lunması. de susam ekilişi çok iyidir. Mahsu. giın ötedenberi bir tröst vlziyetinde 
ynı tıtirak etmemesi luuUllUD,da. \za- 1'\ektedir. Otele gelen misafirlerin türlü lün görünüşü de çok ümitlidir. Mev- bulundutu şikAyet edilen züccaciye 
hat vermek üzere Galatasaray klübil Dak+ı·lo Aranıyor türlü işleri vardır. Türlü türlü emir- sim itibariyle taban imalAtı azaldığın 
bafkanı Sedat Ziya An:karaya git • Ço6an llelunet latanbalda ler verirler. Gümrüklerden eşyala • dan ve stok bitmek üzere olduğun- işini tetkike bqlıyacaktır. Bu mün•· 
miştir. Aı*arada Avrupa pmpiyonasma Dosya tanzim eder, eski ve rını, seyahat acentelerinden biletle - dan yeni mahsule kadar fiyatların sebetle züccaciye .tüccarlan Ticaret 

Y 
• ı.:_L_r • • buırbk kampmda çahpn milll ~- yeni yazıyı bilip makinede siı· rini aldırmak isterler. Eşyastnın na- düşmesi tabii görülmektedir. Dün Odasına çağrılmıştır. Tüccarların ay· 

MI nıuıcımenmıs :ret talninmıDıdan "'~ban Mehmet, ratli yazar erkek bır' dakt.ı'lo sıl bir tarifeye tibi tutulacaıırını sorar susam satışları kil 20 k yv & osu uruştan rı ayrı şikityetleri tetkik ve tesbit e-
Eaki futbolculardan SüleymanS... aUevl bazı ifleri dolayuile İstanbula aranıyor. Şimdilik aylığı 20 li- Gideceği yere kadar hangi vasıtalar- yapılmıştır. dilecektir. 

yeli Arif Soydan, Vefalı Hayri Ra-, gelmiftir. Çoban, 31 martta Anka- radır. Mufassal adresleri ve dan istifade edeceğini öğı-enmek ls - ==========================:::::ı 
gıp, İstanbulaporlu Saminin hakem- rada taP\lH&k seçmelere girmiye- kendilerini tanıttıracak vesaik- ter. 
lik ehliyetnameleri Genel Direktör- cek, millt IÜJ'el taJanumı:ıa İstanbul- le birlikte posta kutusu lstan- Görülüyor ki bu tarzda yetiştiril-
liikten latanbula gönderilmiftir. ldan iltihak edecektir. bul 476 ya mektupla müracaat. mi§ otelciler beynelmilel münasebet 

...,=====--.=ı==z::ıı:::=:ca-====*=====--==============ıı= ••••••••••••• leri kolaylaıtırırlar. Misafil'leri mem 

lstanb•I Telefon M8dlrllğl•dea : 
Muhtelif eb'atda 13 kalem kurfunlu kara ve 1 kalem denizaltı kab

losu kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılınıştır. Muhammen bedel 
(83461.40) muvakkat teuünat (5423.07) Ura olup eksiltmesi 2/ S/939 
salı günü saat 15 de Müdürlük binuında yapılacaktır. istekliler, mu
vakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanuni vesaiki muh
tevi kapalı zarflarımD o gün saat 14 - •kadar Komisyona vermelidir
ler. Şartnamesi (209) kurut mukabilinde her gün Levazım Amirliği-
mizden alınabtllr. (1741) 

lstanbul İkinci lflh Mem~lugun- nun ederler, ve milletleri hakkında 
dan: Müllis Vasil Andıs Oğl1l ve iyi i tibalar toplatırlar. 
Şeriki Komandid Şirketi .namına Buraya kadar verdiğim izahat 
Vasil Andıs Oğlu alacakhlanna tek- Özipek Palas oteli sahibinin bir otel
lif ettiği Konkurdatoyu takip etti- c~.lik .. m.~ktebi istemekle neleri dü _ 
jinden alacaklılarım 11/ 4/ 939 Salı şunduğü kolaylıkla anlaşılır. GRIPI NEZLEYi 
günü saat 11 de Dairede hazır bu- İstanbul otelciler cemiyetinin ' Ye bütin ağnları derhal tetlrlr. 
lunmalan İdare Kararile illn olu- maddi ve manevi iştirsJdyle iyi or. _______________ .:._ ______ _:_: __ _ 

nur. (16341) ganize edilmiş bir Otelcilik, tercü - Suttanahmet: Bölge Sanğat Okulu Satınalma 
manlık, garsonluk, aşçılık, limonata- Komisyonu __ _ .... _Is ____________ cılık şubelerini ihtiva eden mek- Nevi Mik 

- -
ı tanbul Beşinci İcra Memurlu- tan Mu.B. Eksiltme T.G.S. l1k teminat Şekli 
jundan: Mahcuz olup satılmasına !:~t:;~is edilmesi çok istifadeli ola- L. K. L. K. 

·MEVROZiN 
Baı. Di§, Neıle, Grip, Romatizma:, 
Mevralll, lurıklık ve 1t1t111 einlcm•ıll derhal keser. 
- tcab111da , ... 3 kap alıHblllr. -

karar verilen 6800 adet renkli bor-
dürlü çininin birinci açık arttırma- Maarif Vekilliği milfettişlerinden 
sı 3/4/ 939 tarihine müsadü pazar- Hilmi Yolaç 

teli günü saat 10 da ve kıymetinin 
% 75 ini bulmadığı takdirde ikinci FR 
arttırması 7/41939 tarihine müsadif ANSIZCANIZI 
cuma günü aynı saatte tstanbulda ı İlerletmek için: 

Pr. Mazhar Özevren'ln 
Postahane arkasında Elkitip hanın- Tilrklyede ilk defa yazılan orijinal 
da yapılacağından talip olanlann eııslz bir eserini; 

mezkCır gün ve saatte mahallinde <Dlctionnalre des Galhcısmes) ı 
hazır bulıınmalın llAıı ol1IDUI'. ı Mwıtaka alacaksınız. 

(l8M8) 1 .. B.1.lml-··İ•nlo•li•pilılll-•HIİateİlltİI, •'°lllıliKmrşlıı. I 

-Ceket ve pantalon 150 A. 16,85 10/ 4/ 939 pazartesı 189 56 açık 
ı saat 14 • 

m ~bul Bölge sanğat okulu parasız yatılı talebesi için hariçte gi· 
ek uzere pantalon ve ceketten ibaret elbise yaptınlacaktır. Miktar 

ve tahmin bedeli ylikarda gösterilmiştir. Eksiltme Cajaloğlunda ~· 
sek mektepler Muhasebeciliği binasında toplanacak komisyonda yapı· 
laeaktır. Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun istediği şartla
n haiz olmalan ve Ticaret odasının belges1" ıtapmaJan lizımdır. ı... 
tekliler belli gun" ve saatte .. .. r-.t!' sozu geçen ıaulllsebecilikte bulunmaları 

~~!arethane namına girecekler vekAletnameyi ibraz etmeleri ge
. Şartnameyt görmek istlyenler mektebe bqvurmalan ilAıı 

olunur. (1980) 



RESiM GALERiSİ YE 

Bu ~ergiyi ve galeriyi gez
tas1 dıkten sonra insanın ka -
Sa~da bir iki sual beliriyor: 
{ıeç~ b izde nasıl bir tekamül 
içiıı Yor? Sanatı yükseltmek 
l'e tneınlekette alınan hima -
!lat~birlerı kiıfi midir? Halle sa
ltac1.: alakadar mıdır? Halkı ala -
dır? r etrnek için neler yapmalı -

S anat bizde nasıl bir tekamül 
lıJt, Jeç~riyor? Resim, heykeltraş
rıtı b ebıyat, umum güzel sanatla
&(>,,. Ulundukları devirle ve inkişaf 
L -.rırıeri · ·· "k JJir 

1
• nı yaptığı muhitle buyu 

tlıitı a akaları vardır. Mesela res -
€e"i ~Urni tekamülünü gözden 
a· l l'dı~irn · . 
ı~ 6 ız zaman h er de,·rın re-

iı'ıaritabloları, heykeltıraş ve mi -
l'iıutı cereyanları bize cemiyetle .. 
da b· içtirnat tek~mülü hakkında 
hit ır fikir verir Cemiyet ve mu-

satı t . 
)'ete a a tesir eder sanat cemi -
ııL tesir ed ' .. b·ı b·r "4.Siy er. Bu muteka ı ı 

On V • 
h ., e reaksıyondur. 
~Ord ·· .. 

daM
1 

uncu a ırdaki Mısır ve Gel-." erı 
~tl n rnezar taşlarındaki, ma-
lal't C!rfndekı ve duvar dekorasyon

~cJ.ı~~aki şekilleri bize mübalağa 
l'esfın ış insan tipleri gösterir. Bu 
>et t lerdc Mısır sana tinde ga -

ab.. · l'ac1. 11 olarak realizmden zı-
Olq~ suniliğin ve hayalin hiıkim 
h n ~nu anlarız. Dördüncü ve 
tıısı cı asırdaki Yunan sanatinde 
~ b r sanatinden müteessir olmak . 
l'act eraber bu resimlerde daha zi
d~ste l'ruva harplerini, Somerik 
~tıg~Iarı görüriiz. Bu devirler 
~il~aıtı harpler, ve yüksek şairin 
de"rin~devri olduğu için, sannt da 
~lııt en ?nÜlhem olmuştur. U .. 
li ÇQ~sırıar Yunan sanati mitolo -
~11 Sevesi içinde kalmıştır. Ro -
~lt111~nati Yunan samıtinin tesiri 
~l'le ~ Olduğu için mitolojik eser 
~~lar eraber, Romadaki din kav
~e g ~nın tesirlerini de bu eserler
~ahiorütiiz. Mevzuların çoğu dini 
'llıaı:ettedtr. Bütün sanatkArların 

?tıenbaı İncil hikayeleridir. 

Bedri' Rahminin bir tablosu 

Zühtünün bir biistü 

H fristiyan medeniyetinin te -
){amülü, bu tesirini kliısik 

sanatta tamamiyle göstermiştir. 
Büvük kiliselerin, mabetlerin, sa -
ra;ların duvarları hep havariyun 
şekilleriyle süslenmiştir. Merye~ 

müşterek mevzu, ve sanatka-ana, . 
ra en kuvvetli heyecan veren ıl -

ham menbaıdır. 

12 inci ve 13 üncü asırdaki Rö 

ans din mücadelelerinden kur-ncs , . 
tulmuş, sulh devrinde yaşa~:an ı~

l rın günlük hayatını gosterır. san a . . .
1 

. 
Bu resimlerde tabiate aıt çızgı. erı 

.. .. sanatkarın artık yalnız In -gorur, 
ilden değil, tabiatten ilhanı aldı-

;ını kaydederiz. On dördü~cü . ~n 
beşinci asırda garp m~denıyetı~ın 
haşmet devrini yaşadıgı . bu devır-

1 d P
ortrelerin daha zıyade kral 

eıı e, h 
Iarın resimlerine, ve snrayın aş-

metini tasvir eden sahnelere tah -
sis edildiğini görürüz. 

On yedinci asırda sanat~n da -

h . ade realizme yaklaştıgını, ha-a zıy . 
t ve cemiyetin içindekı karak-

ya ın · d · - • · romant'ız • 
1 · aksettır ıgını, ter en k. . . 

. b c:Jangıcını on se ızıncı ve 
mın a)' · . 
on dokuzuncu asırda. ~~~~tı~. ~.a

. de reaı\·zme gıttıgını goru - . ha zıya • 
.. S t rea izme doğru teka -

ruz. ana . t' h 
.. 1 ettiği nisbette, ccmıye ın a-

mu uhunu hissini daha kuv
yatını, r • . b-

k ettirmşitir. Bu resım ta vetle a s . 
Sırlara devırlere ayırır -

ı~arını a • _ 
k bunlar üzerinde yapacagımız 

sa .. d' l bize devirler, insan, tipler, 
etu er k .. k 
karakterler hakkı.nda ço mu em-
mel malumat verır. 

t Cemivetle olan bu a -

Sana ın .1 

lii.kasını tesbit ettik.te~. ~~~~ 
b. d ki sanatin tekamulunu 

ra ız e b .. 1 
. ' k mümkün olur. Ben . oy e 

çızme . . . d' 
b

. tüd yapmadığım ıçın, şım ı -
ır e . . 1 d meydnna getırı en eser-ye ka ar . . 

. t kip ettiği seyri çızemıyece-
lerın a .. d "ğ" 
,.. Yalnız bu sergide gor u um 
ısım· rd aldığun intiba şudur 
eserle en . 

,_..ı sanatkfır daha zıyade 
ki, bıLUe 

TAN 

J kinci suali de sanatı ve sa-
natkarları himaye mesele -

sidir. Sanatkarı, kendini himaye 
edenin propagandacısı mevkiine 
indiren himayeden tiksinirim. Sa
rayların, kralların, kiliselerin sa -
natkfın himayesine aldığı devir -
lerde, onları birer köle gibi ken -
di mevzularını işleyen dülgerler 
haline getirmesi, sanate ve sanat -
kara karşı gösterilen hürmetsiz -
!iğin en çirkinidir. 

Bugünkü devirde, bilhassa bizde sa 
natkiırın kendi teşebbüsile muvaf. 
fak olması da pek güçtür. Bu hima 
yeyi bir sadaka nevinden değil teş
vik mahiyetinde bir müzaheretten 
ileriye götürmemek liizım. Halk 
demiyeceğim, çunkü içtimai ve ik
tısadi seviyemiz halkın bu tablo -
lara para vermesini temin edecek 
vaz:yette değildir, fakat orta ve 
zengin sınıfın da bu tabloları ge • 
lip alacağını bcklemiyelim. Evine 
seksen liraya bir abajur alır da, 
yirmi liraya bir tablo almaz. Sa -
nak zevki ve duygusu bu tekamüle 
varmamıştır. 

Halk sanatla, sanatktırla altı -
kadar değildir, sanatkar onunla 
alakadar olmadığı gibi. Cemiyetle 
sanatkar arasındaki bu mütekabil 
aksiyon ve reaksiyon olmadıkça, 
halkın alakasını beklemek te lü -
zumsuz olur. Halkı sanatla alaka
dar etmek için, sanatkarın ilham 
menbaını içinde yaşadığı muhite 
çevirmesi, sanatı halka yaklaştır
ması lazımdır. Sanat sanat için -
dir diyenler, halkın alakasını ne 
diye bekliyorlar? 

Bu son haftalar İstanbuldaki 
bu sanat hareketlerinin, bu 

sahadaki tekamülü göstermesi iti
bariyle sevinçle karşılayacağımız 
hadiselerdir. Hele on altı sanat -
karın, sırf sanat aşkiyle katlandık
ları fedakarlıklar., Taksimdeki o 
küçük galeri, mana ve kıymet iti. 
bariyle ne kadar büyüktür. Bu yük 
sek a~kın karşısında benim duy -
duklanm, saygı ve takdir gibi iki 
küçük kelimenin içine girmekle 
ne cılız bir hal alı;orlar .. Muvaf
fakıyetlerini temenni ile belki his 
lerimin samimiyetini daha iyi ifa
de edebilirim. 

ffemelin me,hur köprüsü ve Me • • 
1'11eli,. l!erli lıadınlanndan bırı 

Şarka Doğru Yeni Bir 
Akının Arif esinde 

Çekoslovakyanın parçalanması 
üzerinden daha bir hafta geçmeden 
Almanya, hudutlarında yeni bir 
de3işiklik daha yapıverdi: Memeli 
işgal etti. Lituanya hükumeti bu va
ziyeti tanımıya mecburoldu. Bu 
suretiyle biribiri peşinden sırala

nıp giden emrivakilere bir yenisi 
daha ilave edildi. Memel Cihan 
Harbinden evvel Almanya hududu
nun şimali garbi ucunu teşkil edi
yordu. Niyemen nehrinin Meme! is
mini alarak Kurisches Haff' ta Bal
tık Denizine kavuştuğu yerde 2440 
kilometre murabai genişliğinde bir 
saha kaplıyan bu aı-azi hemen bizim 
Çatalca kazamız kadardır. Almanya 
burasını Versay muahedesinin 99 
uncu maddesile itilaf Devletlerine 
terketmi ti. Memelland denilen bu 
memlekete onlar 'istedikleri idare 
şeklini verebileceklerdi. Bu nraı:ide 
150.000 nüfus vardı, bunun 40.000 i 
Memel şehrinde yaşıyor, bunun da 
30.000 kadarını Almanlar teşkil e
diyordu.Geri kalanlar Lituanyalı idi. 

M emel'in hinterlandında Rusya 
Çarlığının dağılması ü

zerine kurulmuş küçük bir Cümhu
riyet vardı: Lituanya. Memel Litu. 
anyaya mı bırakılacak yoksa orada 
da Danzig'de olduğu gibi serbest bir 
şehir hükumeti mi kurulacak, bu 
meseleyi ltilaf Devletleri çabuk 
kestirip htamadılar. Memeli üç sene 
kendi işgalleri altında bulundurdu
lar. Bu iş Fransızlara bırakılmıştı. 
Bu aralık başka güçliıkler başgös
termi~-ti. Cenup hudutları yüzün
den Lituatıyalılarla Polonyalıların 

arası açılmıştı . Vilna Lituanyalıla

rın tarihi payitahtları idi. Bolşevik
ler de buralardan çekilirlerken im-

i zaladıkları niga muahedesile orası
nı Lituanyaya bırakmışlardı . Hal
buki Polonya işi güriiltüye getir
miş, bir emrivnki yaparak Vilna'ya 
girmiş ve Lituanyalıları Kovno'ya 
çekilmiye mecbur etmişti. 

O tarihlerde Paris konferansında 
büyük bir Polonya yaratmak zihni
yeti hitkimdi. Şark hudutlarında 

kuvvetli hır Polonya bulunursa Al
manya artık kımıldanamnz deni
yordu. Böylece Meme) işi ancak 
1923 te Sefirler Konseyind:? görü
şülmüş, bu nrazinin Lituanyaya bı
rakılmasına, fakat limandan Polon
yalıların serbestçe istifade edebil
melerinin teminine karar verilmiş
ti. Lituanyalılar ise Memelde Po
lonyaya hiç bir imtiyaz vermek is
temiyorlar ve kuvvetli bir Polon
yanın bir gün başlarına bir bela 
çıkarmasından korkuyorlardı. Ni
hayet Lituanyalılar dn l'olonyalı
lar gfüi yaptılar, günürı birinde 
Memele girerek oradan Fransızları 
çıkardılar. Jtiliıf çılar bu emrivakii 
de hazmettiler. Cihan Harbinden ye 
ni çıkılmıştı. Kimse yeni bir müca
deleyi göze aldıracak halde değildi. 
Bu cihetle iş Milletler Cemiyetinin 
şu veya bu komisyonuna havale e
dildi: Müzakereler, miinakaşalar ... 
Nihayet 1924 te bir şekil bulundu: 
Meme! Lituanyaya bırakılacak , fa
kat orada ahalisinin an'anevi hak
larına ve kültürlerine uygun bir 
muhtariyet idaresi kurulacalttı. Va 

.......................... 
i yazan : ~, ~:~ilt) siyaseti daha o zam.an 
İ ş aın.1tt1• u üncü Haçlılar devrın-

f 
Faik Sabri Duran ::ı ~~1.~ ~akat zaman ne ~ak-

ş .. l ~"'}>etini kaybeden Toton ova Yehğ· . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • ••---.... \'e onları ·~ halkın başına geçıyor 

Dl!NlZI 

M emelin haritası 

liyi Lituanya Cümhurreisi tayin e
decek, kabfney.i. t il edecek olan 
beş azadan mürekkep Direktuvar 
ise, Memellilerin seçecekleri bir di
yet meclisine karşı mesul olacaktı. 
Diyetin itimadını kaybeden Direk
tu\·ar hemen düşecekti. 

M emelin Lituanya için büyük 
ehemiyeli vardı: Memleke

tin yegane limanı orası idi: lhraca
tın % 80 i oradan geçiyordu. Fnkat 
Memel Polonynlılar için de Mü
himdi: Niemen nehri akıntılarına 
bırakılarak indirilen odun ve ke-
resteler orada rahatça gemilere 
yüklenebilecekti. Iyi ama Lituan
yalılar kendilerine oynanan oyunu 
unutamıyorlardı: iki hı.ikumet a
rasındaki gerginlik senelerce sür
dü: Lituanya hudutlarını Polonya
ya karşı sımsıkı kııpamıştı: :\e pos
ta, ne telgraf, ne yolcu .. hiç bir mü
nasebeti kabul etı:niyor, nehirden 
gemi geçirmek değil ya havad::ın 

kuş bile uçurtmuyordu. Nihayet 
Polonyalılar dayanamadılar: 1938 
de bir ültimatom verdiler: Hudut-
ları derhal açmazsanız ordularımız 
hemen yuriıyccek dedıler. Bu taz
yik karşısında Lituanya kapılan aç
mış ve böylece Polonya Memel li
manından istifadeye başlamıştı. 

F akat Memel etrafındaki güç
lükler bundan ibaret değil

di. Şehir halkının bı.iyük bir ekseri
yeti Almandı. Almanyaüa Naziler 
kuvvetlendikçe Memelli Almanlar 
arasında da yeni yeni arzular beli
riyordu. Orada da bir Nazi teşkilatı 
kurulmuştu. Bunlar açıktan açığa 

Almanya ile birleşmek istiyorlardı. 
1935 te Lituanyanın Meme! Nazile
rine karşı aldığı şidetli tedbırler işi 
daha ziyade kızdırmıştı. Gün geç
miyordu ki Almanya lehine bir nü
mayiş yapılmasın. Lituanyalıların 

.Memelde kurdukları kurtuluş abi
desini kirletmek, oraya gamalı haç 
bayrağını çekmek yahut &bıdeyi 
yıkmıya teşebüs etmek gibi hadise
ler sık sık tekrarlanıyordu. Araya 
din meseleleri de karışıyordu. Litu
anya katolikti, halbuki Memelli
lerin ekserisi protestandı. Hasılı Li
tuanyalı gibi görünen bu vücudün 
kafası Almandı. 

M emel şehrini 1252 de Töton 
Şövalyelerinden Poppo von 

Ostern kurmuştu. Almanların 

Drang nach Osten - (Şarka doğru 

sürük· ı · · ~a ovalarına kadar uy ordu 
.Baltık kıyıla~ı 'l'ötonlardan sonra 
rniyetlerj Mern tla gelen Hansa c: 
yiitrnüşlerdi. F: daha ziyade bu
saran Lituanyal 1 "t §ebrin etrafını 
r•-- 1 aı- l 1 -.n:rmenlcri rahat "~ Polonya ı ar 
Memel XVII incı bıı-altrnıyorlardı. 
1 11 asırc:ı 1 k sveç i erin eline d .. a bir ara ı 
defa da Çar ordula uşlll.Uş, bir kaç 
d·ı . . rı taraı te ı mıştı. ıtıdan zap c ihan Harbinde Çarı it 

ca Lituanyalılar di~ ~~lm
memleketierl 'gibi iStlkIAiı Cl" :naltık 
ettiler ve memleketi lşgaıı:~i ilan 
da bulunduran Alına 

1 
alt..ırı_ 

d .. d"l n arc1 yar ım gor u er, fakat b an 
dım Lituanyayı Alrnanya:S ~<ll"
Iıyacak şekilde idi: Bir L ağ_ 

K ılı - k itu-anya ra gı urulmuş ve b 
nun başına bir Alman prensi geuu
rilm.işti. Mağlupp Almanya 1919 :
askerlerini geri çekince bu krallı: 
yıkıldı, yerini Lituanya Cümhuri
yetine bıraktı. Fakat bugünki:. du_ 
ruma göre acnba Lituanya CünıhurJ 
yeti Alman tazyikine ne kadar da
yanabilecek, yoksa o da ağabeysi 
Çekoslovakyanın akıbetine mi uğ
rıyacak.. Almanlar Memeli işgal 
ettikleri gün Litunnyaya bir mua
hede imzalattırdılar ve bu küçük 
hükumeti iı.deta avuçları içine aldı
lar, Işte bunun içindir ki Polonya 
şimalden de Almanlarla çevriliyo
r um diye telaşa düşüyor... · 

B ugünlerde hudutlar boyuna 
değişiyor ... Hudutlar içlerin

deki insan kütlelerile kuvvetleri a
rasındaki muvazeneye bağlı bulu
r.ur . .Muvazene bozulunca hudutla
rın da yerinden oynaması kadar ta
bii bir hadise olamaz. Hele Lituan
ya ve Polonya gibi hiç arızası bu
lunmıyan memleketlerde bu met ve 
t>ezir hareketi daha kolay ve daha 
hızlı yayılır. Bu ovalarda asırlar
danbcri Alınan ve Rus tazyikleri 
kah o tarafa kah bu tarafn doğru 

çalkandı durdu. Bu akınların orta
sında bulunmak bahtsızlığına dil· 
şen Polonyalılar hem germenleştir
me hem Ruslaştırma cereyanlarına 
karşı senelerce şiddetli bir muka
vemet gösterdiler ama, bu mukave
meti onlara ne hudutları ne hüku
metleri temin edebildi. Onlar bu 
kuvvetı yalnız milliyet hislcrindeki 
('anlılıkta bulabildiler. Bir Chopin' 
in tezalliım ve feryatlanndaki, bir 
Mikiyewicz'in heyecanlı şiirlerinde
ki birlik şuuru, vatanın parçalan
nuş bulunduğu kara günlerde ken
dini daha büyük bir kuvvetle gös
tE>.rmiş değil mi idi? }$:arpatlnrdan 
Baltık kıyılarına kadar uzanan bu 

• nihyetsiz düzlükler ön~nde bugiin· 
lerde. yeni bir da\ga . knbarmış he
men şarka doğru yiikleniverec~k gl 
bi görünüyor. Bu selin ilk darbele
rile karşılaşacak olan Polonya or· 
duları çok ağır b~r Y.fikün altına gir· 
mi bulunuyorlar: Avrupanın :nu· 
kadderatını onların mukaveme• 
kabiliyetleri tayin edecek. 

• 
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TARiHTEN YAPRAKLAR: 

Siyavüş Pş. T rbesi 
•• 
U çüııcil Mundm ........._ 

Koc:a Sln .... ın Eseri Olan damat ,UZ.1 81yavilf Pqa 
kansı Faana 1111tamn mlhr1 içiA 
200 bin altın verecek ~ ~ 
bir adamdı. ServeUnJn çolunu 
Dahi Sinamn emrinde lilzel bina
lara sarf.aniftir. 

Binası, Ku besi ve Çlnleri 
ber Çöküyor o İltanbul ft ttlkOdudald .. 

raylanııduı 8~ 
medrelellndm ve ~ 
ki .kasrından bafka Mllalmdı .... 
dWnden daha en.ı çocutlan için 
Eyupte bir de türbe J&plumlfb. 
F.c:el çok leVdili ,.maluma elin
den alınıfb. Binam Pimb. Qa. 
lara yaptıracajı türbede ıanatl • 
Din ve dehaslDUl bütan bdntJnl 
ve inceliklerini ~ W.. 
dl. 

il B 

İ§te Eyüpteki türbe öksüz ka • 
lan baba §ellmti, büyüt servet ve 
Sinanın sanatile JUiru1arak mey· 
dana gelmlftlr. 

Şımdi19 kadar bir çok Şark ve 
Garp bilginleri; sokak yüzünde 
P8fUWl olum tarihini gösteren 
kitabedeki H. 1011 yıhna dayana
rak turbeyi mimar Dnuda 1af • 
tınyorlardı. 

Bunlar tiırbenbı Slyavüt PaP
nın vefatından sonra yapıldJİınl 
zannettildert için hataya dilf!DÜŞ. 
lerdi. Türbeyi H. 998 de aıen mı. 
mar Sinana yaptramazlarclı ya ... 
Halbuki Sinan SAi'ye dilde tttfr. 
dili kitabında bu türbe1i Jlpb
juu da töylilyoı 

lbr 
Yazan:•-

im Hakkı Konyalı 

Şimdi çinicilik, yapıcılık " ttp 
itibariyle erlfilmez bir sanat .... 
rl olan dlrbeyl garelhn. 

Türbe Eyüp camUne p!erken 
sola rastlıyan Sokuııu Mehmet 
P8ftl,lürbe ve medresesinin tam 
karpımdadır. 

ıeıı 

bir ıaz tenekesi kanıyan kalblml
• bir ok daha saplıyor. Bu pla 
teneke, narin bir kadın 1analmda 
çıban yarası atbt menzaranın be
cWlllfnl bozuyor. İpek ve pamuk 
mahfazalar içinde Mklanımya ll-
1* olan bu eter, tşte böyle boy· 
ratça tahrip edllmfştlr. 

unyor. 
Duvarlan kuptan, çitlerde glr

dlllmlz kapanın uAmı, solunu ve 
n.tünü 1aran panolarda, Türk ~t
nJeiliğinin en mütekimU önıekle
rlni görüyoruz. 

Kadın gözünün renkleri daha 
iyi ayırdığına ve tanıdıjına Jnaıı. 
clığım için, bu gibl tetklklertmd8 
beraber bulunan refikam, çhler
dekl renkleri f6yle teabit etti: 

Şimdi bu Dıuhtefem anıdın llO

lunda yus bruı ıi.bl duran pi8 
tahta perdelerin an11ncl•n türbe
nin havlusuna ~ Türbe 
Din .kapııı oniiııdeyiz. Ölü elifi 11-
bi sırıtan dön mermer ..--. 
turu kaburga kaalifr liW poriil.. 
Jerle mermerleri zavana ile birbi
rine keneWyen üt kemer pia
muze çarpıyor. Burma türbenhı 

methalidir. Kıymetli ıutwı batlık· 
larının ve yay libi prilmif iç 
kemeriDı tlltünde yüluelen reva • 
km zarif kubbeli çoktua lÖIUDÜf 
ve yok olmllftur. 

Bile kapıyı açan türbedar O.. 
man ve Hilmi Baylare sordum: 

- Kapnın anahtar clelijin1 mu
Ufua etmek için çalulmıf, dedl
ı.r. Hiç mAnuı obnıyan bu eeYa
lll eWredMle,ım ..._ ..,..._ 

Yefil, mor, mavi, ldremlt 'ft 

Jmnklapnalanndan ve Jaklafnıa
laruıdan dolan delliı blr ıNtnk. IOllra tetkildmiıe dev•ın ecjiyo • 

nas. Kapınm o.tibıdekl mermere 
dnrtnin JD8f)ıur hattatı Haaarm 
Jmlemiyle "Allah diyor ki: Her
k• helik olacaktır. Baki ancak 
Alleh'tll'. Onun hikmetinden IO • 

rulınaz. Hepimia ona doneceğis.,ı 
anlamına pJmı -iyet y.zılm•t ve 
kezıJmıfbr. 

TOrbenia lç1D4e t .. kilçilk ıa
hltte, alta bo.yGk IMl'bt vuda'. 
Serpuşlantıdan öltendllhn!ze 16-
re, küçüklerden dördü erkek, biri 
kız, büyüklerden dördü erkek, lkl· 
at kadındır. Ahret yolculanna ka
patan mermer llhlt içinde Selquk 
tarzını andran ve üstlerinde kell
mei tevhidi kordeWıyan, çiçek ve 
hançer restmlerlni yaptan çok 
güzelleri ve sanat albilmlerlnde 
.,er alacakları vardır. LAhttlerin 

ihmalin ft kadir bllmnUIJn 
&Cll1 kalb-- •birli bir ok gibi 
burgularkm &kQmtızü Bevakm 
perifan Ç81'99Ve9IN• kapıya ln
dlriyorua. Türk oY'I'""* anatl
ne numUM ~ klıdar 
gGze1 olan kapının kt1tt ft llalb
yerlerlne f6pltlkta abnank Jro. 

• caman çlvller1e nuhJenen kOlll. 

1çeriyw glrlyoru. iman ahrete 
kalkan adem katarluuwı bu ilk 
tatuyonunda ubrevl bir korku du
JllClitm lllftll' ... Hiçte öyle deltL 
fimdi bis, baharı bütün renkleri
Je, çlçeklerlle matan bir bahçe
deyiz. Btzl yokluk ve ahret koku-
111 delil, çitlerdeki çiçeklerden, 
Welerden fıf)ann büyülü bir ıtır 

biç birisinde Glillertn adlan • 
ölüm tarihleri yoktur. Blnaena• 
Jeyh burada yatanlann hepltnl 
adlandırmıya imkAn bulamadım. 

GCln 
••• ••• Yman: Kerlllle Na* 
Zarfı a]dmı. Yuimedın evvel Gstibıil tekrar tü

J8nhpıma kaydedQDrdu. Bele lamlm ıayet açık ve 
rar okudum. TanımMıp blr 7aza kıtadaki adreaiml 
lrf barfJarla 7anl11Ufb. Pa1wı herbade "Erzurum" 
damguı vaıdı. Yırtıım. tglQdea bir zarf daha çıktı. 

Fakat o neT .. Bu urftaa '9llCJe her teJe benziyor
du. B1ll'UfUk, kirli; Jllanıp Aıum-. ve bu yüzden Qs. 

ttlndeki larmm mürekkeple P"'at b1r be telime 
tamami1e llUunk kaybolm11f.e 

Onu da ,.ırttım. W kat ~ qmea 1aaJNtlm 
blsbiltila artautD· ÇiiPkil JIDe kmma mtlnkkeple 
Janlmlt olan •tlrlar Mttaa bata ..._,., Wddrlne 
bulapmf, pell mi1fkGJMla tıllk tük IUHmem lltlJe 
biliyoftla. 

KAi* a,dınbla tuttum; POme ~ o. 
)mmak, yahut okunaD)ardua Wr ,., anlamak hüla 
hriclnM idi. Yahııa ellerim UtnllıeJ• batl•mıpa. ~ 
Uba bu ,..,ı tanıyacaktım. Dikkatle blr daha -.. 
tuba ıö• ,..urd1m. Ok1ldulmD' bitim a•ım.ı. 
fUD1arda lbu'etU: 

• • • • • • • • . . . . ..._.__. . ··~ .... . .......................... 
tamir • • • : : llPJncllr • • • • : • ~ 
lln en bü:yBk • : • • bot • : 1 : : 76dn. 
den • • • • Jlbm a.a • • : : bqQnalı Wlf· 
lerdl • • • • ,., • : : ftltd • • • Dd-
mizin btrleflllll bir • • : : : • klrdılm rabıta
yı • : : blr,..na •••••• 
ol~.~ • : : • • ...,.,....,Jtla • : 
niçin • • • ; : .ıbet 11na • • • lanJaa • .. ...._. • • • • o'---.. 
her - gibi • • • • • U9ll& • • • • ,..,_ 

r'J L a • • • -n. ..... 
• ·•Jawac1&an • • • • • .,.__,, •• . . . . .. . ,,. 

nd mi? 
TEFRiKA No. 1 ~,.. 

blr,on::: her.:::: analar.:: ı. 
vıcdanın • • • • merhamette delil • • • • • 
SOD bir çare • : • • • eler • • • bekli,. 

aH- , d • ce.-. . . . . . en. . . . . 
İatanbal • • • • • • • • • 918. 

imza •••• " 
Muhayyelem tarumar olmuştu. UIUldayan kulak· 

laruna feryada benzlyen aesler aluedlyor ve ıölsll
mün altında kanayan bir yerin wıcıdıltm d~ 
dum. 

Artık tereddflt edememlm. Bu mektup "Ondan" 
dı. l'akat niçin İstanbulda ve bir eene ettel yuıklıll 
halde ben buab ve lrzurumdan alıyordum. Bir PJ• 
l\'t arfederek posta çadınna atttlm. Posta memuru 
latlJOk bir torbanın a1zını kapamakla meflUİdil. Be
Dl t6ri1nce derhal dolruldu. Mektubu uuttım: 

- Bwıuıı minim nelr? 
- Menin beJlm.T .. 
-Bu mektup poltaJ& Brturumdan ftrl1mlt.. T• 

as. 8'lal blr IU'f.. Ya lçlnden çıbna ne denin!. 
u JaaJe Nt! •. 
........ kqıtlan a1dl: ..mu, ~: 
- lalenm•ı JaJud ta rlltubetll blr ,..ele 4ann., 

ol•ü ... 
- llaltm.. l'abt pı bir kılnlı an1nmı1 tarlhUI 
- Ha&.. Janht atı1wı elemek .. 
- C8llllD tarDa J8ll)ıf abJ!r mıT .. Bu nwktubaa ,._ 

mJm•stle elline delmesi arUında tam bir 1111e tam 

Polta mmıma clilfOndl. Katma g6zilnll OJMtb. 
Sardım: 

- Ondan ~ PGlta1a vudllJ ~ ecm.e 

19. 3. 93t 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Belediyeden Bir Dilek • 
Tavuk ihracı Doğru 

tJt. Bu pırlanta değerindeki eser
ler, 1mhllb ~ ... 
tmdada 1r'9riak )Azamdır. 

TllHdelll ......... --
4(1pn0f, bunlardan 7lrml 6çCl de 
param parça olmuftlu'. Bunlar 
henill elden çıkınamlf ve qınl • 
maın1fken yerlerine konmaae, 
IOllra De kadar dövtlmek kir et...... 

P"ATi'mn 
DEVAMLI TATBIKl 

ILB 

Şlfayt 

Daha fecBnl hablr wreylm: 
Kubbeyi tu1ıan lektz qa:ttan biri
li d8 ukatlammftır. 30 ... eY • 

ft1 tilrbentn tamirine baflanmıfb. 
Her nedenle yanm kalmıftar. O 
vakit kurulan lakeleleı h'11 ayak· 
ta durmaktadır. AlAJredar~ 
çok eeri müdahaleı.rilll lltl7onaa. 

GEBE BAYANLARA: 
Kabızlık, gebeler için bit zehlrdlr. Kabız çekea pbelerin Dmnda, 
hüeeyreler kusurlu ve zayıf dolmflar • 
Kusurlu ve ayıt hGcQnJede besleDm ~ da cbmalı w bb
,..ı zayıf olur. 
Mfamlan bir adet xıssnmA hapı "1tarak bfln,.tzl llehlrlenmebıa 

• Juırtanna. Her hADede bulunur. ,. 

bubınameı mı!. 
- Çocuk munn beJtm! .. Ba lm1tln harlclnffıllr .. 
BalınP ~ latl,Ot'Clum. l'abt zavallı adfl. 

aun ne gl1nahı vudıT MecbuNn ~ dWtlm. 
Dallm w atnlrU tdlm, Bu mada ,.mma bir _. 
auJdu. Bakam, JOlcla benden bJem lstl79A mülie 
.-.. GU1eret •llm •erdi " IOl'du: 

- Blr denUnb mi var Balı\k BeyT .. 
Demek arhk ismimi bDlyordu. LA:tayt g6rGnmek 

istedim:: 
-Ha,ı.! .• 
- lnktn ne lflzmn var azizim .. Aldıllnız mettup. 

ta pliba bir tarih liatuı varT .. 
- ı ı r •••• 
- Hayret etmeyiniz. .. Yalnız, tarihin pek lilzwn. 

la oldupnu itiraf edin 19ter •• 
- Benimle latiha mı ediJOl'IUDUZ!. 
- Allal. 
- O halde ne elemek lltlyonunm?. 
- Bir kaç atın evvel aramurcla bu bahis ~ 

bir münakap olmllf'U.. Tabii batlrhJOl'IUDUZ.. 
- Bvet.ı .. 
- O zaman bana tarih aımınm pek lilzuinnz bir 

f111 oldutunu 1Öylemlft1nlz.. Şhiıdt görilyonunuz ya, 
kı~ vermedlltnlz l»lr kaç rlkam lhıtrlerinlzl na-
111 alt Git etti! ... Bu vakayı dı tarUıı1e kaydedecell& 

GönlOmdekl nlhayetltl 1mya nam- ,cıtmaktm 
hndtmı ıl•madua: 

- Yedqlnlı )'emek, lvtlllnll • lçla de tar1b atar 

- luuma ,anı ... 
Bu ... bilik lmmaaMllm ,...ne lmnUfll'* 

8dfnhden ~ 'Pl lll~ kMmele IDMbUI" 
okluk. Zaten pvw maıta ele J-oamdaa upJda .. .... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
"' kllltlua d&ktQChn hatlratam ileri de hb' • 

lmJan olllll ne anlar! Vtkla ben blmlan k111118 • 
......,.~ l'llrat....ı..ki 1...,orum, 
bul bir maa ifade etllnl .. 

8tmdl harbi bir tarafa bırallarak tam yedi Mile .. 

..ıı. dön.IJormn. O zaman on tekti Japnda bir 
Jm1ell talebell idim. 

Bebek kOJUAda ba,il:t bir yahmıs vardı. Babam 
mulltellf Avrupa memleketlerincle seflrlikle dolaf
mlfy fakat psıç 18flDda bir kalp illetfııe mflptelA o
larak tekaGde 1evlreclllmt,ıt. 

Annem, babamm Rusyada .eftr iken tnlp a1dıll 
blr Bu lmıJdı. Blr tcnebl :taclmını nlkAbl•chlı tçla 
biltibı aile tiabama dtıpnan Jresdmff, hlttl lDt ... 
manllr dupn bile durm11flardı. LAldn mınenln. 
milalilman o1mua bir derece hkldetlerini J&tıfbrma-
18 hizmet etmlftL 

Fakat annem _.bet yqaınaJ& ahflltl old,ıu lçln 
çok PÇDıeclen bu mutauaıp hayattan sıkılmaya bat' 
~ Babamın bir çok ı,tllklerlne nim• aralaa 
rında &ittikçe artan bir lmtiuçmzhJr bq ~ 
du. Nihayet blr gQn lld JqUıda olan beni ve kencll
ainl bir çıJcm l1b1 MVen babamı terkederek memı.. 
ketine diudil. 

Bentin bqQnlere aklım 91'11dJor .. Ukta babam 
oldulunu kıyu ettillm bir erkelin beni aöilfiDe 
butırarak liladılw bayal meyal hatırlanm.. 

Babam annemin yoklutuna tahammül ec1em1J9Nk 
oıaurı pefbae dÜfmilttD. Fakat 199 Jralmq bulwıUJOI"" 
du. Zira annem lldv gitmez orada wlenmiftl. 

Pek milteemr ve bitik clönen babam uzun bil' 
~ICllll'a lô&1erinl hapta ebedl7m bpech; 

Ben, 1 otunn bQyat halam'D hima,_mde 
bily(1meye batlamıftım. Km BadlJ9 miltevwrtmdl. 
l'akat çok lJi bir kalbi vardı. Çocuk 7aflll"anbld 
allVlerinl bmlnn illet •valbJI pek zaJJf ft .. 
..... bınttıiı halde, bltiha 7aramuhklarmlS 
p JUID8I' ft OUl rabD pkalarum hat pordl. 

KlqOt Juılvnm ,eztınfl baJnmdaa baırama P 
rllıdOk. Çb]rfl acatp tütam ltlr lracbndı. B• .
mn .mtuftr b'bol eaa., Balarka,Bndeld nlnd9 
emektar arap bdmtle otarmda. Oma da Nivlrl 
adanda ....... lazı ftl'dl. 
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5i1BULBAA Sı\lJI K HôKAY E 
Vakon Tarının En Esrarla Çehresi; 129 

BuJgar Dostlarımızı Gönderdik 
Kuzum Baba, Gittiklerine inandım, ~sat Paşa, Bana, 

----
ç 1 

N G !a~~!r~s 1Balık~ A p u c ~ 
•<»~_,,,,,. 

mi, Ahrete mi, Diye Sord~ 4rnma Memleketlerine 
F 

1 

de de ifası müşkül bir işti. Hele 

Gideceğim köy kırk kilomet
re mesafedeydi. Kıştı. Koy

deki bahçe sahıbinin ağaçlarını 
ben yetiştirmiştim. Fakat ağaçlar 
onundu. Ona mandalin portakal 
göndermesini rica etmiştim. Eşe 
dosta gönderecektim. Vapurun uğ
ramasuıa i,ki gün kalaya kadur 
bekledim. Galiba parayı gönder - . 
miyecegunı sandı ki, yemişleri 

göndermedi. Parayı bulup yaya 
olarak köy yolunu tuttum. 

akat yalnız bırak~adım. Üç şartları pek ağırdı. O zaman le;." 
bu • arkadaş nöbetle evde kadlıy;r, tanbulda, düşman devletlerden b.ı-

agalara dalkavukluk ediyor UA. ·ne ait istihbaratı idare eden hır 
\'e l:hr gece, eşkıyalık hayatımda ~~tın evine girilecek, bütün evrak 
il Yoldaşlar arasında kullanışım ve ,.esaiki ele geçirilecekti. Kısa-
l e §<ıhret kazandığım kısa ve ka- ca siyasi hırsızlık .y~pıl~caktı. U· bi7 bıçakla odalarına girdim. Mim Sıfırın verdiği butun ızahatı 
~~un de renkl~ri atmış, ş.akak- d' !edikten sonra sordum: 
hı ZOnklamıştı. üçü de Şakıre ve ı~ Olur mu bu? .. dedim. Evr:ık 
~§taka sığınıyor, intikam almak- ve vesikalar çalınac~k, fakat ça-
le . Vaı geçtiklerini, memleket • }anların hüviyetlerinı meydana çı-
ba ~e gideceklerini, hayatlarının karacak ortada hiç bir eser ve de-
O gı~lanınasını yalvarıyorlardı. lil bırakılmıyacak. Burasını, k~v~ı-
. iece, nıukaveleyi Bulgar besa- yamadım doğrusu. Y.a . eve gırclı-:::.1~ akdettik. Eşyalarını eve . ge- ~. . zaman ev sahıbı olan zat-
.. ~tık p b er gımız • . . . .. 

\'' · asaportlarını birer ır la karşılaşır ve ıçımızden hırı vu-
11~ ~ttirdik. On gün içinde a:n rulursa, ne olacak? .. 
b· Uçunü de yolcu ettik. Ara an 
~ı: hayli zaman geçmiş ve Esat 
tt. ll'§a. Vali vekilliğinden çekilmiş
d . Bır gün koprü üzerinde tesa -
~ etıniştiın. Mutat nezaketi~le 
d Ve hatır sorduktan sonra, bır
~bire bir şey hatırlamış gibi ba-

8allanuş ve: 
iç·- !fani sana suikast yapmak 

~~ ~e~en bir kaç Bulgarda.n bah
lıa ~n. Ne oldu onlar. Bır da
~ 0.1ş hakkında bir şey söyleme-

tlll bana l>· • 
llıe 1

Yetek dikkatli dikkatli. Y~~
tltıa baıtrnıştı. Ben de, emrı ~.ıla
~ Yaptığırn o işten dolayı yure
~ d.~ kalan ukdeyi o gün doğru
~.~~lernekle çözüp atmıştım. 
~ ~0niine kadar, hikayeyi. k~sa
Çolt8ôylerniş ve affını dilemıştım: 
\>e • teıniı yürekli, merhametlı 
bit llıce hisli bir insan olan Paşa, 
~'}lık söıümü kesmiş. kıza~~n 
~ u YilzUme çev.irnıişti ve ıtı-
~bir tavırla: . 

' l<ıııurn Sadık Baba. Gittık
l'u l(je inandım. Fakat, şunu doğ
l'et. Yle. Memlekete mi yoksa, ah-
~ ini? .. 

~ rniş, verdiğim teminat ü.zeri
t~ ~ar§ılıklı bir hayli gülüşmüş -

• 

~ lat ~aşadan en son ~ldı~m 
~ Vazifenin de ehemmıyetı ve 
~ bıraktığı çok tatlı hatırası 
)ttf Yle, hafızamda kıymetli bir 
~\'e okuyucularıma da hikaye 
~ e)c değeri vardır. Paşanın va
btr "ekaletinden ayrıldığından 
~~ta, on gün kadar evveline 
"~Uf eden bir gündü. Mutadı 
~e.lt 8 raporumu vermek, yeni 
il~ ta alnıak üzere makamına 
'itim. Çok meşguldü. Kar~
~ lessiıce bekliyordum. Bır 
Ott başını kaldırdı. üzüntülü 

~aile· ....... . 
~? ~letthn mi sizi Sadık Ba· 
bL ~bahat sizde ıeslenmeliydi-~ e~ • 

lıt· asırn. 
'hQ ~atiyle yüksek terbiy~~ 
~- tlezaıcet ve tevazuunu gos.: 
~ti. Raporumu alıp masası ~
~ e koYınuş, muhataplarını .bu
~~~etı tesirli gözlerini gözlerıme 
~i Ve: 

~ ~ Siıe, demişti. Çok mühim >,, ~if e veriyorum. Fakat bunu 
~~ değil, Mim Sıfır Bey ve ar-

"-~ile yapacaksınız .. Ke~disi: 
~~~ eden emir ve dırektiflen 
~ .. • Sizi~ de yardım edeceği
~! 80

Ylerdim. Hemen şimdi birle
'~ Görüşup işe başlayınız el • 
~:::· Bu vazüenin her haldt! bab' ası lazımdır. Yalnız teşeb • 
stı lllUhaJckak muvaffakıyetle 
' eıeJ\ınesini temin için lüzum
~:tılganlıkların şayanı arzu ol
~ iı.nı bilhassa söylemek ıste • 
~ ; 1i sessizce ve zeka kuvvetiy
lı ~1~l>ılrnalıdır. Daha fazla izaha
t~ 'tll Sıfır size verecektir.Muvaf-
l.t~etinizi bekliyorum. 
~1 1tll Sıfın mücadelenin başlan
~<lanberi tanıyordum. O da 
~ ~ "e benim gibi arkadaşlara, 

<ita Ve korkunç devrin karan
~~'llerinde, yolumuzu· ışıklan
\1 §'. hepimiz içın göz, kulak ol

b bır arkadaştı. Bir saat sonra 
t\~Ydık. Verilen vazife ger • 

ehemmiyetli ve o d~ 

M uhatabım tatlı tatlı güldü 
ve soğukkanlılıkla: 

_ Ne olacak, dedi. Vurulan ~~
kadaş ölecek ve gömülecek tabu. 

_ Ya tutulursa'!. 
_ Söylemeğe lüzum var mı? .. 

Z ahiri kutarmak için hiç şüp-
ev 'b' hk k ki bir hırsız gı ı ma e-be yo • . . 

1 en'lecek Onun ıçın tutu -meye v · 
ak vurulmıyacak, vurmağa mıyac , . d 

b .lllllmıyacak şekillerde te -
mec ur dik 
bir alacağız, çok kurnaz ve -
katli davranacağız Sadık Baba. 

Dişlerimle kemirdiğim dudakla-

rımın arasından: v • 

_ Çok güç ve şartlan agır bır 

iş sb·~·.. fırlamıctı, Mim Sıfır da, 
ozu .,. v 1 ~ 

işin güçlüğünü, şartların agır ıgı-

k bul etmekle beraber teşeb -
nı a ak b' çok ma-
b .. ü kolay laştırac ır 

us ı mevcut ol-lı'.imat ve vasıta ann . 
diij'unU .Oyluyor, birer bıntr sa-

yıp döküyordu ve: . . . 
ı t diyordu. Gıreceğimız - şe, .. 

. d h'li taksimatını gosteren 
evın a ı 1 bır· kroki var elimiz-ükemme 
ın nra evin iç ve dış kapılari
de. So esaikin bulunduğu 
le evrak ve v . 

da anahtarlan var cebı -
~anın Bahçıvan ile sofracı kızın 
mizde. 'ld' 
da yardımlan temin edı ı. v 

B ikisinin bize yapacagı - u 
ardım ne? •• 

Y S" li eyim Sadık Baba. Bah-
- oy y d'ğ'iki · sahibinin pek sev ı ı çıvan, ev . ak 

büyük ve azgın köpeğı o şanı 

den uzaklaştıracak. ev ., 
_ Ya sofracı kız ... 

Ona verdiğimiz vazife çok 
- . tli O da daimi surette 

ehemmıye · ' b 1 
L-ı.. • vaziyetinde evde u un-

ve ucaÇı bol · uruian iki neferi o akşam ıç-
~ ve biraz da cilveyle sarhog 

edip sızdıracak. .. 
Hakikat kızın işi mühim. Fa

- kı tek başına iki neferi 
kat bu zuşturup sızdırabilecek 
acaba uy ., 
Dll • •• k d "' alacak _ yanına bir ar a aıı 

ta~ Güzel. Fakat, ya. gireceğimiz 
kızlar neferlerı uyutama -

akşam, t t bahçıvan köpekleri 
mış, yahu aı'se Olur değil mi? 

amamış .. 
çıkar. etleri düşünmek lazım. 
B~~abii. Bu vaziyette i§i erte

. geceye bırakµ-ız. 
11 'ğne ile kuyu kaz-

ı erçekten ı 
ş, g .. tu" Sonra yanın-kadar guç · ' 

rnak. . olduğu halde kullan-
da si18hm sahibinin göz göre a
ınamak, ev lara hedef olmak, 
tacağı kurşdun ölmek bir şey değil 
. . sonun a k "l 
ışın }ıırsız diye gomülme , o -
de bele . .. karasiyle mah-. koca bır yuz 
ıneyıp üriinJnek çok acı ve acık-
kemede s -
h bir şeydi dogrusu. 

J..ıklarıınız bitmiş, her H ~lü tedbirler .alınmıştı. 
1'l beraber, evın bulun

Mim Sıfır ta son tetkiklerimizi 
duğu so~ vazifeleri taksim ve 
Ce !apDllŞ Üt. Mim Sıfırla ben 
,ayın ·~ik. Erzincanlı Şakir 
eve ııı al karm neferlerin yat-ib '-im e 7·• 
her ~ pısını tutacaktı. Müş -
tığı oda ~l Mustafa ve Derviş 
tak, '?51'1a:rl,. dışında bekliyecek, 
efendiler, gelecek her hangi bir 

bariçt~ önliyecelderdi. İki de o
tehlikoı:-.1 • 

tomobil emrimizdeydi. 
Nihayet eve girilecek geceyi de 

kararlaştırmıştık. O gün öğleden 
sonra bütün arkadaşlar toplanmış, 
yapılacak iş üzerinde bir daha 
görü~müştük. Mim Sıfırın, orta -
daki zorlukları birer birer kal -
dırmak, hele evin içinde bir kaza
ya uğramamak için daha gündüz
den şeytancasına aldığı tedbırler, 
gi .. dürdüğü muvaffakıyetli işler, 
çok hoşuma gitmişti. İşin kolayca 
başarılacağına bende de kanaat 
hasıl olmuştu. Akşama doğru bu
lunduğumuz yere gelen güzelce, 
şık giyinmiş bir kız, ev sahibinin 
yatak odasında bulundurduğu ku
çük düdüklerle, iki tabancanın 
mermilerini ve neferlere ait tü -
feklerin onar bağ fişeklerini ge -
tirmiş, köpeklerin gece on buçuk
ta evden uzaklaştırılacağını müj
delemişti. Fişeklerin yerine evvel
den hazırlanmış, barutları çıka

rılıp yerine kül konulmuş ben -
zerleri verilmişti. Neferlere çeki
lecek gece ziyafeti için lazım l)lan 
içkiler, mezeler, konserveler gön
derilmişti. 

G ece saat tam birdi. Evdeki 
bütün ışıklar sönmüş, ka -

pıda mendil sallıyan (Evdoksiya} 
nın sevimli yüzü görünmüştü. Ar
kadaşlar yerlerini almışlardı. Er
zincanlı Şakir, Mim Sıfır ve ben 
gireceğimiz evin muntazam ve 
mis gibi kokan bahçesindeydik. 

(Devamı var) 

Kunduramın ökçesindeki nalın 
bir çivisi düşmüştü. Yürüdükçe, 
çılıng! Ding! Çılıng! eden nal rak
kas gibi fikirlerime tempo tutu -
yordu. Acaba yürüyüşümu duyan
lar olaydı,nalın çıngırtısını, yürü
yüşümün kaidesi sanarak, kendi pa
pucumu, kanunu hilkat ve irfan 
diye, kendi tepeme dar külilh et
meğe kalkışmazlarmıydı? Ayağım 

mı başımda, başım mı ayağımda 

olduğunu şaşırdım. Her neyse, dü
şüne düşüne yol alıyordum. Na -
lım da çıngırdıyordu. Böylece 40 
kilometre yürüdüm. Köye vardım. 
Parayı verdim. Yemişlerin ertesi 
ğünü bir eşeğe yükletilerek şehire 
gönderilmesini temin ettim. Gü • 
neş batarken dönüş yolunu tuta
rak köyden ayrıldım. 
Ayın on beşiydi. Ay gündüzden 

bambaşka bir alem yaratacaktı. 

Ben yola çıktıktan az sonra göğe, 
koskocaman ve tostoparlak bir ay 
fırladı. Bütün kainat nur kesildi. 
Vadilerdeki koyu ormanlıkların 
arasından, dağlar göğeı karşı bir
biri ardınca apak yükseliyorlar, 
ve başlarına Oriyonu, tllkeri za
tülkürsiyi taç ediniyorlardı. 

OREMIYE KARŞI 
Milzmhı böbrek iltihabının en 

büyük tehlikesi, böbreklerin iyi 
işlememesinden dolayı ürenin id
rarla çıkamıyarak kan içiJıde bi
rikmesidir. Bu da vücudün zehir
lenmesi demek olur. Halbuki böb
rekte iltihap olunca, onların ~ı
karmadıiı şeyler yalnız üreden 
ibaret kalmaz. Kanın içindeki asit 
lirik ille ıene az çok zehirli baıtka 
maddeler de çıkmazlar, kanda bi
rikirler. Bunların kanda ne kadar 
birikti.İtlerini en iyi haber verecek 
§t'Y, tabii, kan tahlilidir. Ondan 
dolayı, müzmin böbrek iltihabw
da hekim kan tahliline lüzum gös
terince, onu yaptırmakta tereddüt 
etmemelidir. 

PERHiZ 

Bununla beraber, kanda lire 
miktarı tahlilde fazlaca ıörünıin
ce de birdenbire teliı eımek hiç 
doğru olmaz. Çünkü böbrekte ilti
hap olmadan bile kanda lire nis
beti artabilir. Meseli çok et yi
yenlerin böbrekleri sa&lam olduğu 
halde kanları tahlil edilince, fa~
la üre bulu.nur. 

Kanda lire asit ürik ile öteki 
maddelerin birikmesine karşı per
hiz albüminli &•daları hesaplı ye
mekle olur. Bunlardan büı»bütün 
sakınarak yalnız süt içmek li:nm 
olması da mümkündür. Fakat onu 
ancak hekim tayin eder. Pek te 
ilerlemiş böbrek iltihabında gün
de 30 ıram albüminli ııda yeme
ğe izin vardır. Bunun için de ye
diğimiz yemeklerdeki albümin nis
betini hatırlamak faydasız olmaz: 

Yüzde 18 den Z5 ırama kad:ır 
albüminli olanlar: Et, balık, pey
nirler, mercimek, kuru bezelye, 
fasulye. - Yüzde 8 den 12 "ra
ma kadar: Ekmek, makarna, yu
murta (Beherinde 10 ıram), yağ
lı yemişler, mesela kestane. 
- Pirinçte yüzde 7 ıram. - dört 
gramdan daha az: Süt, patates, ta
ze sebzeler, tereyağ, taze yemiş
ler, bal, reçel, şeker ... 

Bu nisbetleri hatırlayınca, her 
gün 30 ıram albümini geçmemek 
şartiyle yemekleri arzuya ıöre ter
tip etmek mümkün olur. Biraz et
le, bol yeşil sebze, patates, pirinç 

ve tatlılarla taze yemişler imana 
haylice değişik ııda temin edebi
lirler. 

Mesela iştahları az ve zaten is
tirahat halinde bulunanlara: liiin
de 30 gıam etle 200 &ram pata
tes, lOU gram pirinçten pilav \'e 
tatlı yahut yemiş yetişir, t'ak:ıt 
müzmin böbrek iltihabına tutulan
lardan çoğunun iştahı ziyade olur. 
O zaman &ünde 80 hatta 120 ııraın 
et yahut o kadar balık veya iki, 
üç yumurta yemekle kanda üre
nin fazlalaşrnadıiı tecrübe ile an
laşılmıştır. 

Yemeklere tuz katmak meselesi 
karışıktır. Yakın zamana ıelinccye 
kadar, müzmin böbrek iltihabı de
nilince, hemen tuzsuz yemek lii
zumu hatıra ıelircli. Halbuki ~im
cli biliniyor ki, pek ehemmiyetsiz 
bir böbrek iltihabında yemekleri 
tuzsuz yeyince kanda lire nisbeti 
ziyadeleşir de, biraz tuzlu yeyin
ce, o nisbet azalır. Şu halde böb
rek iltihabı ilerlemiş olup zaten 
bundan dolayı, kanda üre birikin
ce; büsbütün tuzsuz )emek kan
daki üreyi bir miktar daha arttı
rır. 

Onun için müzmin böbrek ilti
habından dolayı vücutta - tuzun 
birikmiş olduiuna delalet eden -
şişler bulunmayınca yemekleri 
tuzlu yemekte mahzUl' yoktur. He
le insan uzunca bir zamandanberi 
tuzsuz yediii halde, kanda f!renin 
çoğaldığını ıösteren alametler, 
kay, ishal, büyük halsizlik olua
ca, yemekleri tuzlu yemekte te • 
reddüt etmemelidir. Lüzumunda 
hekim vücudün içerisine tuzlu ~u 
ile prınıa bile yapar. 

Oremiye karşı perhizde, içile
cek suyun miktarını anltmağa 
hiç lüzum yoktur. 

Müzmin böbrek iltihabında tu
zun da, suyun da azaltılmasına 
lüzum ıörülebilir; fdltat bu hasta
lıtın başka bir şeklinde .... 

• Ankarada Bay Habip - Sizi yakın-
dan muayene eden hekimlerin her biri 
başka bir teşhis koydukları halde, be
nim bu kadar uzaktan koyacatun teı
hise nasıl lnanabillrslnh? 

Ağaçlar dalJarını ve yapraklan
nı kara kara dansözler gibi savu
ra savura yamaçlardan koşup yo
lumun iki tarafında irkiliyorlar 
ve bir şeyler fısıldıyorlardı. Gali
ba benim geçip gitmemi bekliyor
lardı. Doymarnı istemiyorlar mıy
dı ne? Fakat hazan susmaıaa ge
cikiyorlar, bazan da söylemekte 
acele ediyorlardı. Haspalann söy
diklerine kulak misafiri olayım 
dedim. İşittim, fakat anlamadım. 
Ateş böcekleri geceyi sanki toplu 
iğnelerile deliyorlardı. Fakat bir
denbire ay tutulmağa başladı. 
Hatta biraz sonra büsbütün tutul
muş bulundu. Kainat zindan oldu. 

B ütün canlı ve cansız olanlar
da büyük bir korku ve 

uyanıklık vanlı. Arkamda, önüm

de, dört tarafımda soltlı'orlar, ve 
karanlıkta seçemediğim, hareket
ler tarafından yapılma çıtırdılar 

ve pıtırdılar, hatta bazan da gü
rültüler oluyordu. 

Etrafımda benimle beraber yü

rüyen adımları duyuyordum. Çi
men üzerine basılan adımlar ka

dar sessiz ve yumuşaktılar. lçim

den "Issız yerlerin ruhunu duyu

yorum,, dedim. İnsanlar bazan 

yalnızlıktan hoşlanırlar. Fakat 
burada yalnızlığı değil, kalabalıgı 
duyuyordum. Issız yerlerın meçhul 
ruhu çakal ve yabankedısi şekline 
bürünmuş, yanıbaşlarımda dört 
ayak üzerinde yurüyorlardı. 

Kara çalıların artlarından kı -
vılcımlar uçuyordu. Bunlar vah
şi hayvanların karanlıkta parlt -
yan gözleriydi. Benimle kendile
ri arasında on on be~ metrelik bir 
mesafe muhafaza ediyorlardı. Fa
kat birdenbıre hem bir kedi mi -
yavlayışına hem de bir arslan 
kükreyişine benziyen devasa bır 
nara, dağı taşı inletti. 

B u, yanımıza yana~ bir 
parstı. Etrafımda ~nimle 

beraber yürt.iyen bi.ıtt.in hayvan -
lar yanıma koştular. Korkuyor -
lardı. Benim de ödiım patladı. E
limdeki sopanın ucuna beyaz men
dilimi bağladım. Köylülerden 
duymuştum. Kurt alayına rastla
yınca, bellerindeki kuşağı çozüp, 
arkalarına kuyruk gibi uzatıyor -
larmış. Kurtlar, bu yeni çeşit iki 
ayaklı uzun kuyruklu hayvanın ne 
olduğunu bir türlü kestiremiyor -
lar. Yılan desek ont.indeki iki a
yağı fazla, kertenkele desek, ar
dında iki ayağı eksik diye diye 
avı elden kaçırıyorlarmış. Benim 
kuşağım yoktu. 

İşte ondan dolayı mendilimi so
panın ucune bağladım. Ve sanki 
sopa, alnımdan bir metre yükse
ğe fırlıyan bir boynuzmuş gibi, 
onu alnıma tuttum. Bu sayım su
yum yok yollu bir teslim hayra -
ğıydı. Hayvanlar beni, mutlaka 
İngiliz armasındakı ünikorn mito
lojik'e, yani tek boynuzlu bir kü
heylana benzetirler diyordum. Ağ
zıındaki sigarayı da duman ve kı-

Ot 

\rılcını .__ k surette lçiyor
duın ~;'vurtaca . . w _ 

d . 4~t JWıı Siva gıbı agzım 
an kızıı el üsküriiyor-

dunı. Yıldı~anlar p ordum, 
Topuğunıd~ gibi ~oşuy aldı-
nyordunı. !lala zıller ç 

Ayı, kurt h ed' · 
sırtlan ak ' ~---. yabank ısı, 

. , ç al ve ....__ duma· 
na katıştıra kat -n, tozu 

ıtttt- bur ce-maat koşuyordUk • cwn • 
fontene de taş ç~~pa da, ~
ra sıra böğürtüler l't.ı~orduk. Sı
rıltılar, havlayışıa'r allıt-ıııar, hı· 
miyavlayışlar, kükr~y· 1~llyuşl.3r, 1§ et-luyordu. Bando :mızıka duyu· 

t~dı. 

N e var ki, ~nsan on it 
bir taşı, bir kilornetr 11.aıUk 

ye taşıyabiliyordu. Fakat one ı:;te
metreye taşıyamıyordu. Yoruı lo.. 
yordu. Ben de gitgide aşırı stır:ı: 
t~ ko~kmaktan yoruluyordunı. 
Çiftlenn yanayakıla birbirlerine 
soz verışıp, ebediyetlere kadar 
muteber olacak kagıtlar imzala _ 
şıp antlaşmalannın cinneti mu _ 
vakkatesi gibi, korku da galiba 
gelgeç bir deliliktir. Cesaret te 
galiba, korkunun ilk evladı ve 
göz ağrısıdır. Ben artık korkmak
tan wandım. Kaplan mısın, yılan 
mısın, nesin, beni paralıyasın var
sa, paralamazsan hatırım kalır 

dedim. Ve bir kayaya yangeldim. 
Demincek, annemin aksiıtu gibi 
fitil fitil burnumdan gelen siga
ranın yerine, l:tu sefer, şôyle bir 
keyiflisini rahat rahat tellendir -
diın. 

Bütün hayvanlar, yanıma so -
kuldular ve durdular.1 Birbirleri
ne bakınıyorlardı ve hiç bir şey 
yapmıyorlardı, düşündüm: 

Ayın tutulması, bu hayvanlara 
göre, gayri tabii bir hadiseydi. 
Fena halde korkmuşlardı. Kendı
leri gibi canlı bir hayvanın kun -
dura nalını çıngırdata çıngırdata 
yürüdı.igiınu duyup gorunce yanı
ma cokulmuşlardı. Müşterek fe
lilket karşısında, kaplan yırtıhcı
lığını, kurt kurtluğunu, çakal ça
kallığını unutmuştu. 

Acaba insanın gönlündeki vah
şi cereyanlar haddi kusvaya va
rınca, insan da kendi yarattığı fe· 
laketin büyi.ıklüğt.inden korkacak, 
ve korksundan dolayı cesaretle -
nip, aklını başına toplıyacak mı 
diye düşündüm. 

Kalktım, yürüdüm. Hayvanlar 
da, beraber yurüyorlar. Fakat bu 
sefer beni de kendileri gibi canlı 
saymalan hoşuma gidiyordu. Heı 
beraber yüruyorduk. Ağaçlıklar 
altından geçiyor, açıklıkları aşı -
yorduk. Ne var ki, tutulan ay, ya 
vaş yavaş kurtulmağa başladı. 

Hayvanlar da tek tük yanımdan 
ayrılıyorlardı. Artık köy varoşla
rının birine yaklaşıyordum. Koy 
uyuyordu. 

Bir mandalin bahçesinin ağaç
ları arasına daldım. Nihayet, ni
kabını üst başından biısbtitün si
len ay, bütün ışığiyle, gcikten tan 
olarak parladı. Bembeyaz çiçekli 
mandalin ağaçlan tepelerinden 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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Almanya Polonyada 
Zulümden ŞikCiyet Ediyor 

~hmet Ağaoğlu işin 
lçyüzünü Anlatıyor 

Belediye Kooperatifinin 
Hesaplarına Bakılacak 

(BaŞl 1 incide) 

duktan sonra Bekin Londraya yapa
cağı seyahatten bahsederek baskala
rının Lehistanı bu yoldan ayırmak i
cin teşvik ettiklerini anlatıyor ve 
m akalesine şu suretle nihayet veri
yor: "Biz Lehistanda vukubulan Al
man aleyhtarı nümayişlere karşı sü
kut ettik. Çünkü bunları gelip geçici 
sanıyoruz." 

... Mir,alay Beck 
Londraya gidiyor 

l\firalay Bek salıya Londrada bu
lunacaktır. Fakat Loncirada revaç 
bulan şayialara göre Lehistan hali -
hazırda Almanya ile gizli milzake -
relerde bulunmaktadır. 

Varşova hükumeti Bekin Londra 
seyahatinden bir müddet sonra, Po
lonya ile A\manya arasında Dan~lg 
meselesi hakkında dostane bir anlaş
ma hasıl olduğunu bildirecek bir va
ziyete gelecektir. 

Polonya ile Sovyetler Birliği a -
rasında Moskovada 19 şubatta imza 
edilen ticaret itilafnamesi, dün tat • 
bik mevkiine konmuştur. 

ceğini söylemiştir. (Başı 1 incide) 
36 mebusun takriri tesblt etmek mümkün olamamış. Bu 

Hükumet fırkasına müzaheret e- nun üzerine hükumet, Büyük Mil -

d"n 36 b b ··n bir takrir ver- let Meclisine müracaat ederek bu ze-
'" me us ugu 1 • t . . . . . 

mişlerdir. Bu mebuslar içinde es.n va ın teşrıı masunıyetlerının kaldı -

h . . Ed eski rıazır Çur- rılmasını istemiş. Ve Büyük Millet 
arıcıye nazırı en, 

çil, Amiral Roger Keyes bulunma)c- ~eclis i de o zaman, bu husustaki ta-
tadır. Bunlar Lord HaJ.ifax tarafın- kıbatm devre sonuna bırakılmasına 
dan geçenlerde söylen.en nutuk dai- karar vermiş. 
resinde hareketin İngiltereyi her Şimdi ise, Şakir Kesebir mebus 
tehlikeden koruyacağını anlatmak- seçilmediği için . muhakeme edilecek 

ta ve İngiltere hfiku~e!inin en vasi miş. 
mikyasta milli bir hükumet olması- Ağaoğlunun •öyledikleri 
nı istemektedir. 

Rusya - /ngiltere müncuebatı 
En son haberlere göre Rusyadan 

bir ticaret heyeti yakında Londraya 
gidecektir. 

Ingiltere deniz aşırı ticar~t neza
reti siyasi müsteşarı Hudsonun :\!os
kovadaki ikameti sırasında enternas 
yonal siyaset hakkında yapılan dost
ra noktainazar teatisi her iki taraf 
hükumetlerinin karşılıklı olarak go
rüşmeierini anlatmak imkanını ver
miş ve sulhün tarsini sahasınd:ı mev_ 
cut mutabakat noktaları tenevvtir et
miştir. 

Dün, bu husustaki malumatına 

müracaat etmek üzere Ağaoğlu Ah
medi bulduk. 

Bu meselede adı geçen Ahmet 
Ağaoğlu, son derece müteessir gö • 
rünüyordu; evvela: 

"- Benim, dedi, yetmiş senelik 
ömrümde kazandığım en büyük ser
vet, alnımın temizliğidir. İçinde. ona 
leke sürmek hevesini sezeceğim her 
harekete ağır mukabelede bulunmak 
tabii hakkımdır. Bu yaşımdan son
ra, hayatın karşıma, uğrunda ölü -
nebilecek bundan daha şerefli, bun
dan daha temiz bir kavga çıkarabile-

Fikirlerimi üç nokta üzerinde topla
dım: 

1 - İnkılap yapanlarda kanaati 
nefs lüzumu. 

2 - .l\Iürakabenin gittikçe gev -
şemesi, ve binnetice suiistimallerin 
avdet etmesi ihtimali. 

3 - Hakiki fırkanın ademi mev
cudiyeti. 

RaP.orumu yazdım. Bir suretini 
de İsm;t Paşaya takdim ettim. İki üç 
gün sonra, raporumu o zamanki ka
lemi mahsus müdürü Necmettin Sa
hir vasıtasiyle alan Başvekil beni 
Başvekalete davet etti. Kendileriyle 
orada çok uzun bir musahabe yap -
tık 

Gazi ise, on on beş gün sonra, bü. 
yük bir toplantı tertip etti. Yaveri 
Muzaffer beye, benim yazımı getirip 
o mecliste okumasını emretti. Bunun 
üzerine o mecliste bulunanların ba
zılarını lşareten: 

"- işte bu gibilere yer verenler 
sizler ve akrabalarınızdır! demiştir. 

Tabiatiyle bunun üzerine, bir hu
sumet halesiyle muhat oldum. Bu 
hadise üçüncü devrenin arefesinde 
oluyordu. 

Belediye Kooperatifi kongresi dün 
saat 14 te kooperatif lokantasının 

üst katında, belediye zat işleri mü
dürü Samihin riyasetinde toplanmış
tır. 

2025 azasl olan kooperatif kongre
si çok kalabalık olmuştur. 

dığım söyledi. 
Bundan sonra kooperatifin hesaP 

raporu okundu. Bu sırada aza<W~ 
belediye muamelat müdürü Zübtll 
rapora itiraz ederek, kooperatiften 
almış olduğu borç parayt tamaı~e!l 
ödediği halde isminin. borcunu ode
memiş olanlarla birlikte gazetelere 
iutikal etmesine kooperatifin ses çı· 
karmamasından. muamelfıtının bO· 

l - . ık - ı''e zuk o dugu manasının ç tıgm 

binaenaleyh bu raporların kabuhıne 
imkan olmadığını ileri sürdü. Bunll11 

1 • tet· üzerine kooperatü muame atrn1 t 
kik etmek üzere üç kişilik bir heye 
teşkili ileri sürüldü. 

• d b' çol< Bu esnada bazı azalar a. ır 

. l t kl"t edilir ortakların ımza arının a ı 

kooperatiften para c;eklldi~i haklc~~ 
da vaki olan şikayetlerin de tetkik1 

istediler. 
Bunun üzerine belediye muha.se~e 

müdür muavini Hüsnü. belediye rrııt· 
fettişlcrinden Kamil ve. Os~and~~ 
mürekkep bir heyet teskıl edılere~ 

.. ıert 
gün sonra tekrar toplanmak ~ . "' 

. ild' ~"' kıı;tlJJ' kongereye nihayet ver ı. uc , 
heyet kooperatifin muamelat ve beS 

ır· 
batını tetkik ederek bir rapor haı Avrupayı tehdit eden tecavüz teh

likesi günün en mühim meselesi ol- Büyük Britanya hükılmetinin sa-
mağa devam ediyor. Iahiyettar miiınessili ile Sovyet hüku 

ceğigi umamam. 
İçine adımın da karıştırıldığı 

meseleye gelince, bu hususta hesa
bını vermekten çekineceğim hiç bir 

Mebuslar komişyonculuktıan 
men'edildüer 

Kongre açıldıktan, katipliklere Be. 
yoğlu maarif memuru Adil ile Emin
önü kazası maarif memuru Etem se
çildikten sonra idare heyetinin rapo
ru okundu. Raporda son yolsuzluk 
ve suiıstimal iddialarına temas edil~ 
meden kooperatifin son bir senelik 
faaliyeti ve muvaffakıyeti hakkında 
izahat veriliyordu. Rapor okunduk
tan sonra azalardan bazıları tarafınr
dan itiraz edilerek kooperatiflerin 
tesisi sebeplerinin. azasına en ucuz 
fiyatla gıda maddeleri ve eşya sat
maktan ibaret olduğu, bunun if,.-in de 
kooperatifin, bu gibi maddeleri elde 
etmek için mutavassıtları bertaraf 
ederek menşelere müracaat etmesi 
lazım geldiği halbuki belediye koo
pera tifinln bu kaideye riayet etmi
yerek azalarına dağıttığı maddeleri, 
hatta ikinci ve üçüncü mutavassıt

lardan aldığı ve bu vaziyetten dolayı 
azasının hiç bir istifade temin etme
diği ileri sürüldü. 

}ayıp 15 gün sonraki kongreye ve
receklerdir. 

1 
T hl'l · · tezahürleri meti azası arasında tesis olunan şah-

e 1 <enın yenı • S B" ··k B ·t 
et" kt b ka.rcr alınan sı temas ovyet - uyu rı anya noze çarpma a ve una .,.. .. . . · · lh 

1 edb
. 1 · pek f 1 munasebetlerının tarsınıne ve su veya a ınacak t ır erın az a 

geciktiği teessürler uyandırnıakta- meselesinin halli için enternasyonal 
dır. İngı'lterenin amele fırkası erk.i- teşriki mesaiye hiç şüphesiz hadim 

nı, hükumeti biraz dah2 kararlı ha-
reket için teşvik ediyor. Fakat İngil
tere hükumeti, kabine dahilinde baş 
gösteren ihtilaflar yüzünden ileri a
dımlar atamıyor ve kati bir neticeye 
doğru yürüyemiyor. Bununla ber:ı
iber Mister Chamberlain bugün Avam 
Kamarasında sorulan suallere cevap 
vermiş ve tecavüze karşı müşterek 
ibir hareket temini için yapılan mti
şnverelcrin devam ettiğini söylemiş
tir. Amele lideri Green Wood, bu 
müşqverelerin mahiyeti hakkında su
aller sormll§ ve hükumetin merakı 
tatmin için bir şeyler söylemesi 19.-
7.Jtn geldiğini anlatmıştır. Sonra ya
pılan müzakerelerin hedefi ne oldu
gunu tasrih etmek icap ettiğini söy
liyerek "Bunlardan maksat askeri 
'bir ittifak mıdır, mütekabil yardım 
mıdır, müşterek deklarasyon mudur, 
yahut sulhcü bir cephe midir? M<>
rak içindeyiz.Anlamak istiyoruz,, de
miş, 1\lisler Chamberlain, oyunun 
devamı sırasında bütün kozları açı
ğa vurmanın doğru olmıyacağını, o
nun için hükumetin kati bir fikir e
dinmesine kadar meclisin sabretme-

olacaktır. 

F ransadaki laaliyet 
Diğer taraftan bugün Pariste M. 

Bonnet İngiltere sefiri Sir Eric 
Phipps'i kabul etmiş. daha sonra Jn
giltere sefiri M. Daladier ile görüş
müş ve Daladier'nin yarın radyo ile 
söyliyeceğı nutuk hakkında malumat 
almıştır. Daladier, Sinyor Mussolini
nin son nutkuna cevap verecektir. 0-
bür gün Italyanm 1935 muahedesini 
fesih için Frammya verdiği nota ne~
rolunacaktır. Anlaşılan bu nota Ital
ya hesabına hiç bir talebi ihtiva et
miyor. Yalnız 1935 muahedesinin ni
çin fesholunduğunu anlatıyor. 

İngiltere Erkanıharbiye Reisi Lord 
Gort Majino hattını ziyaret için 
Fransaya gitmiştir. 

M acariatan - Slovakya 

münasebatı 
Orta A vrupadan alınan haberlere 

göre Macaristan ile Slovakya arasın. 
daki bhtilaiların halli için Pcşteyc 

gelen heyet, bugün Bratislavaya ye
ni talimat almak üzere dönmüştür. 

Slovaklar müzakere:leri ilerletmeden 
evvel Macarlardan tazminat istemek 

sini istcmişt,ir. Mister Chamberlain, ted· 1 11.• h""k' t' Sl kl .. • ır er. J.•~acar u ume ı ova - a-
bu muşavereler sırasında alakadar M h d d t .. ttik 

rın ı acar u u una ecavuz e -
memleketlere neler yapacağını da I 

1 
. idd' d . 

l t h ""k" . . . erını ıa e ıyor. an a ıruş ve u umetın bu ıstişare- . . .. . 
lerde, istişare derecesini de aştığı:u Slovakya ~ılli Mudafaa Nez~r~tı 
ilave etmiştir Mister Chamberlain- 1932 den 193ö sınıfına kadar butun 
den, Lehistanın bir taarruza uğrama- tayyare ve hava müdafaa ı:abitlerile 
sr takdirinde İngilterenin ne yapa _ 1934 ten 1936 smıfına kadar hava 
cağı sorulmuş, Chambcrlain, hüku- sPrvisi efradını silah altına çaJırmış
metin ne yapacağtnı bildirmiş oldu- tır. Pilotlar, telsizler ve fotoğrafçı
ğunu anlattıktan sonra Meclisin bu larla motörlü kltaların efradı da ay. 
meseleler üzerinde bir müzakere ar- ni suretle silah altına davet edilmiş-

zusunda bulunduğunu, kendisinin de 
lbunu kabul ettiğini, fakat müzake -
renin tarihini henüz tayin edemiye-

tırnaklarına kadar ağardılar. A
yın nuru alemi gökten yaratıyor
du. Ağaçların üzerlerine karlar 
yağmış gibiydi. Fakat mis gibi ko
kan serin ve ılık bir kar. Çiçı;kler 
de, filvaki karlar gibi yerlere ya
ğıyorlardı Yeryüzünü ışıklarla ör
tüyorlardı. 

Rlizgfırm her esintisi, cennet 

lerdir. 

Belçikaya müdahale 
Brüksel, 28 (A.A.) - Belga Ajan

sı bildiriyor: 

Kolonya radyo istasyonu, Pazar 

günü Belçika'a hitaben neşrıyatta 

bulunarak Belçikalılara Alman olup 

olmadıklarını sormuştur. Bu şekilde 

bir hareket, Bclçikada tahammül e

dilmez bir müdahale mahiyetinde te

lakki edilmektedir. 

Bir tekzip 

Umumi intihabata takaddüm e-

nokta yoktur. Bildiğiniz gibi, bu şe- den bir beyanname ile Gazi, "Um -
ker inhisarı, takriben 1Q24 _ 1925 deler" namiyle prensipler vazede -

Jdare heyeti namına cevap veren 
Asım Süreyya filhakika belediye ko
operatifinin menşelere müracaat ede 
mediğini, bunun için imkan bulama-

Bütün azanın bu taplanl'ıya ge ( 
meleri için o ~in herekese ayrı a'f 
davetiye gönderilecektir. 

rek mebus olanlarm komisyonculuk, senelerinde kurulmuştur. Ben bu 
heyeti idare azalığı, ve saire gibi işşirketin ve alel(ımum her hangi bir 
lerde bulunmalarını menetti. Bitta

şirketin idare heyeti azası olmak i. 
bi biz de, bütün bu vazüelerden çeçin, hiç bir teşebbüs yapmadığım 

gibi, kimseye de ricada bulunmadım. kildik. Bu suretle, benim o şirket -
Şeker İnhisarı şirketinin idare heye- lerde kaldığım müddet, bir seneyi 

bile bulmadı. ti azalığma tayin edildiğimi gazete-

Büyük Bir Neşriyat 
Konqresi Hazarlamyor ... 

de okur okumaz hayret ettim. Fakat o bir sene içinde Rusyadan 
alman şeker meselesi vardır. 

(Başı 1 incide) 

idare meclisine girmek 
Şarkta şeker yoktu 

istememiştim Vilayatı şarkiyede halk son de -
O zaman Maliye Vekili olan Ha- rece muztarip bir haldeydi. Gerek 

san Sakanın yanına gittim. Kendisi- hükumete gelen haberler, gerek va
ne aynen şôyle söyledim: lilerin raporları vaziyeti çok feci şe-

Kongre, Ankara Sergievinde ya
pılacaktır. İlk neşriyat kongremizin, 
Cümhurreisi İsmet İnönünün huzut'
larile açıl~ağı zannedilmeıktedir. 
Vekiller ve bütün fikir adamlarile 
tabiler, muharrirler, gazeteciler, 
mecmuacrlar, matbaacılar, profesör 
ve muallimlerin mümessilleri kon
grede bulunacaklardı!'. Kongrecıe 

''- Benim şekeri. yemekten baş- kilde gösteriyordu. 
ka, şekerle hiç bir alaka ve münase- Oraya behmehal şeker yetiştir -
betim yoktu!" Beni ne diye buı-a:r•~•nıı ... ıe..tt;:.-,-ımııttbrem tnrllltıyaç nannı al -
tayin ettiniz?,, mıştı. her vilavetteki lise ve muallim mek

teplerini', bu mektepler meclisleri 
tarafından seçilmiş 3 er kişi, her vi
layetin ilk tedrisat müfettişlerini, 
mahalli maarif müdürleri tarafın
dan bunlar arasından seçilmiş bir 
kişi, ilk mektepleri, mahalli maarif 
müdürleri tarafından ilkmektep mu
allimleri arasından seçilecek ikişer 

mümessil temsil edeceklerdir. 

Cevaben dedi ki: Bunun üzerine Rusya ile anlaşıl-
"- Başvekilden sor!,, dı. Ruslar şekeri Kafkasya tarikiyle 
Başvekilin yanına gittim. Bana getirdikleri için. buradan sevkten 

şöyle dedi: daha ucuza mal oluyordu. Çünkü o 

"- İnhisarlar yapıyoruz. Mem -
lekete karşı bir takım mesuliyetler 
üzerimize alıyoruz. İtimat ettiğimiz 
fırka azaları bu mesuliyete bizimle 
beraber iştirak etmek vazifesiyle 
mükelleftirler. 

Mesele böyle mevzuu bahis o -
lunca bilatereddüt kabul ettim. Bu
rasını da ilave edeyim ki, o seneler
de bir zenginleşme ihtirası başlamış
tı. Biraz sonra yine beni Ajans şir

keti heyeti idare reisi tayin ettiler. 
Benimle beraber o heyette Falih 
Rıfkı Yakup Kadri, Siirt mebusu 
Mahmut Beyler bulunuyorlardı. Ay
ni zamanda "Hakimiyeti Milliye" 
gazetesi de benim elimdeydi. Bunun
la beraber, Ankara Hukuk mekte -
binde de "Hukuku Esasiye" profesö
rü id~m. Bütün bunlardım tabiatiyle 
elime külliyetli paralar geliyordu. 
Bu altı ay devam etti. Gördüm ki, 
benim benliğim değişmeğe başlıyor. 

Atatürke bir rapor verdim 

zaman, İstanbulda şekerin kilosu 70 
kuruştu . O zaman. benim heyeti i
dare azahğım esnasında. bu teşeb -
hüsün zarar veya fayda verdiğine 

dair hiç bir malumatım yoktur. 
Yalnız, aradan yıllar geçtikten 

sonra, ben 1930 senesinde. İstanbul Kongreye verilecek mevzular 

Üniversitesine profesör tayin edil - Kongreye arzcdilecek mevzular 
dim. O meyanda bir teftiş heyeti şunlardır: 
benden malumat istedi. 1 - Resmi ve hususi neşir teşek-

Ne gariptir ki,. bu Şakir Kesebir, küllerinin sermaye ve kuvvetlerini 
o zamandanberi kaç kere Vekil ol - azami verim temin ~tmek üzere tek
muştur. Niçin, bir suale muhatap ol. sif ederek işbirliği etmeleri yol
madı? Niçin bu iş bu kadar sürün - larmın araştırılması ve bu esasa gö
cemede bırakıldı da şimdi mevzuu re umumi bir neşriyat programı ha-
bahis oluyor zırlanması, 

Gazetelerde Teşkilatı Esasiye Ka- 2 _ Dilimize tercüme ettirilec'9k 
nunundan bahsediliyor. Halbuki eserlerin, klasikler dahil olarak en 
Teşkilatı Esasiye Kanunu bir mebu- lüzumlularınm ayrılmış · bir planda 
sun veya bir Vekilin malUmatına tesbit edilmesi ve bunların neşri için 
adliyenin müracaat etmesini menet- alakadarlar arasmda iş bölümü ya
miyor. Bunun için yani sırf malü - pılması, 

mat almak için masuniyeti teşriiye- 3 - Orta tahsil çağındaki gençlik 
nin refine lüzum yoktur. için yazdırılması veya tercümesi ıa-

Şeker ifi çok muğlak zım gelen eserlerin tesbiti ile bun-
ve karışık bir iştir larm neşri için bir program hazır _ 

Bu şeker işi, çok muğlak ve ka - lanmasn 

rışık bir iştir. Devlet Alpullu fahri- 4 - Bir çocuk edebiyatı kütüphn
kasma verdiği altı milyon liranın he. nesini vücude getirmek için icrası 
sabını gördü mü?,, lazım gelen işler. 

Sözlerini bitiren Ağaoğlu Ah - -

5 - Halk için yapılması lazrn'l 
len neşriyat için yıllara ayrılınlŞ b 
program vücude getirilmesi, 

6 - Yazma ve basma eski Jdtfl 
larrmızdan yeniden neşri icap edetl 
!erin tes biti, l~ 

7 - Ansiklopedi ve müracaat 1 
gatları vücude getirmek için yaP>

1 ·ele 
ması lazım gelen hazırlıklar ve ı 

~ - ıvıemıeıteu:e teıı.c v~ t.cı'\.~ 
yi teşvik edecek mükafatlar ~n.d ıl 
ve bunların hangi esaslar dahilıtl 
verileceğinin tesbiti, 

9 - Hususi nesriyata de"·let 
yapılan yardımın d;ha verimli ve e 
saslı bir yola konulması, . ıı 

10 - Okumayı teşvik ve nec;t1\ 
tanıtmak için yapılabilecek proP 

1 

ganda. 
11 - Neşriyatın satış ve dağıtt1 1 

işlerini tanzim için alınması faydrı 
olacak tedbirler. 

12 - Matbaalarnnızda ışın 

mini arttıracak ve kalitesini yiil<ı:: 
tecek tedbirler almak, d 

13 - Edebi mülkiyet hakklrıa. tı 
ir olan mevzuatımızın günün 111 c:ı 
yaçlarına göre tadili ıazım geleJ1 

betlerinin tesbiti, ıe 
14 - Kongreye iştirak edece!< 

rin kongrenin açılmasından en ~ 
on gün önceye kadar bu mevıııl~r 
alakadar olmak üzere yapacalt 

8 

yazılı teklifler. ,.1 
Kongre umumi heyet halinde 11

: 

lacak ve intihapla şu encümerı18' 
tefrik olunacaktır: uel' 

Basım. yayın ve satış işleri, d 
ler, edebi mülkiyet, gençlik ve \ 
cuk edebiyatı, mükafat. yardıtıl 8 
propaganda işleri, neşriyat P1:ogt' 
mı, tercüme işleri encümenlefl· '}' 

Kongrenin aktedileceği tarU; b~ 
hare Vekalet tarafından tesbıt 
Jecektir 

Hayalen para hesaplıyor; paralı 

olmak heyesine kapılıyordum. Bu 
hali ben, kendim ve arkadaşlarım, 
ve bütün muhitimiz için çok zararlı 
gördüm. Eskidenberi arkadaşım o
lan Hamdullah Suphiye müracaat 
ettim. Ve kendisine ıztıraplarımı. 

düşüncelerimi söyledim. Dedim ki: • - )i ' 

· · inhisarlar Umum Müdürlüğü ·· llCi~l~rı~~ 
uzaklıklarından geliyormuş gibıy

di. Di.ışünceleri yeryüziınun bili -
nen her günkü di.myasından çok 
daha bte bir aleme gôtürüyorlar
clı. İnsan "Yoksa başka ve daha 
güzel bir iı.lemin mi mahlüku -
yum,, diye şi.ıpheleniyordu. 

Ta bahçenin bağrından çiçeği 

tünek, ve yaprağı sakaf edinnıış 

olan bir kuşun yureği şarkile taş
tı. Yaradılışın o andakı güzellıği
ni butun hayatiyle ve şarkısiyle 

tamamlamaga uğraşıyordu. 

Belgrat, 28 (A.A.) - Yup.oslavya 
ayanından Gras"ın Alman ekalliyet! 
namına Almanyaya bir seyahat yap
tığına dair bazı ecnebi gazetelerinde 
çıkan haberler tamamiyle asılsızdır. 
Grassl, son günlerde Yugos1avya a
yan meclisinde yapılan bütç~ müza
kerelerine iştirak etmiş ve bütçenın 
kabulü lehinde rey vermiştir. Mu
maileyh şimdi Belgratta bulunmak

tadır. 

''- Bu hususa ait Gazi paşaya 
bir rapor yazmak istiyorum." 

O bana: 
"- Yazma, kendisiyle şifahen 

görüş!" dedi. 
O zamanlar mebuslar tarafından 

komisyonculuk yapmak hadisesi de 
her gün artmaktaydı. Başka karlı iş
lere girişenler de çoğalıyordu. Ve 
fazla kazanılan paraların tevlit et • 
tiği mesela barlar kapatılmak gibi 
bir takım hadiseler vaki oluyordu. 
Gazinin huzuruna çıktım. Ve bir sa
at kadar bütiin bunları anlattım. O 
sırada eski Şeriye Vekili Mustafa 
Fevzi, Gazinin z/?aretine geldiği i
çin, ben kalktım. Gazi bana, dedi ki: 

mede veda ederken, ayni mevzu et
rafında malUmat isteyen bir başka 

gazeteci kendisini ziyarete giriyor -
du. 

Üstad elimi sıkarken gülümse 
dl, ve: 

- Gördüni\z mii tatlı mevzuu? 
Dedi. 

Şekeri duyunca hepiniz üşüştü _ 
nüz! 

Ben de güliimsedim, ve: 
- Biz. dedim bermutat lakırdı 

sına yetişebildik üstat! 

·ııB 1 - Mnllt'ıba muvaıu, ısıKmacııgından uuıayı ı~uut.:dılen ve yerı ğı 
başkaca mubayaa edilmiş olan 48 adet Dekovil arabası ve tekerle 

a1J' farkı fiatın tahsilini tahminen müteahhit hesabına ve pazarlıkla 
tılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 liradır. rı' 
IJI - Pazarlık 13/4/ 939 tarihinde saat 14 de Kabataşta Le\'Bıı 

ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. . . JS' 
lV - Mallar her gün yukarda sözü geçen şubede görülebılit· , 

teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat pa.rB 
lariyle mezkur Kontlsyona gelmeleri. (2067) 

Kemanın üzerine, ateşli bir is
tekle çekilen yay, gibi, sesini uza
tıyor, yi.ıkseltiyordu. Türküsü, çi
çeğin çiçeği, kokunun kokusu, ışı
&tın ışığı oluyordu. O anda sesi bü
tün mandalin ağaçlarının, bütl'in 
muhitin sesiydi. Şarkısı her tarafı 
biirüdü. 

Almanya Arjantinle 

bir anlQ.fma yaptı 
Buenos - Aires, 28 (A.A.) - HU

kumet, Almanya ile 14 milyon Pi

astrlık bir mübadele itilafnamesi im
za etmiştir. Almanya, yataklı vagon
lar ve 64 lokomotü verecek, buna 
mukabil Arantinden 100.000 ton 
buğday, hububat ve yün alacaktır. 

- Söylediklerini yaz. Bir sureti
ni de İsmet paşaya ver! dedi. 

Düıündüklerimi iki nüsha 
olarak yazdım 

Ben, bu emri yerine getirdim. 

Menderes Taştı 
İzmir, 26 (A.A.) - Bayındıra tabi 

Hasköy ile Tokatbaşı mevkilerini 
coşkun yağmurlar tesirile taşan 
Menderesin suları istila etmiştir. 
Derhal açtınlan kanalın yardımiyle 
sul~r çekilmiş ve tehlike zail olmuş, 
v:.ıdı normal vaziyete dönmüştür. 
Nüfusça zayiat olmamıştır. 

I - 27 /2/939 tarihinde ihale !memiyen 2!50.000 metre düz btY'ııı 
kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. . ~ 

II - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminat 2906 Ut• 
kuruştur. ıA 

lll - Pazarlık 30 /3 /939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 0, 
de Kabataşta Levazım Şubesi Müdürlüğiındekl Alım KomisyorıLll' 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şı.ıbeden parasız alınabi~if· "" 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte mezküf 

misyona gelmeleri ilan olunur. (1701) 
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1 VEM US CAM KOLOMY ASI 1 
~ C"'· .. • • 1 ri bozul< olanların lialbine ferahhl< verir ve gönlünü açar. Ada çarnıaruu ... • hhl lioliuları VENÜS çam kolonyasında §! 
~ ıgerlerı zayıf ve sınır e mevcuddur. Deposu: Nureddin Evliyazade ecza, afat ve ıtriyat ti" latıf ve • 51 t t nbul B 
~ CQrethönesı • s a = 
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o;m u um Müdürlüğünden: 1 ~· BAKER Mapzalarmın ., 

an m 1 ak TÜRK y·cARET BA Sattığı kostüm ve parde-
'h iki Muhasip A ~niaşl~tmeleri revirlerinde istih- 1 N l<ASI A. s. aüler, emsalsiz bir uınu- ""d"" ı··ğ b g·ıı devlet orma . lı akt 

da ·:• mu ur u e a . ücretli iki ınuhnsıp a nnc ır. biçimdir. 
ın edılmek üzere ayda 175 lıra SAGLAM 
A - Şartlar şunlardır: _ addesi şartlarını haiz olmak. .,.. • ._......._ ~,.... .. sııusa«ıu«a ._, CIK 
l - Memurin kanununun 4 ncu m bulunmak. • u ~ 
2 

- Yüksek ticaret mektebinden mez~n besile devlet muhasebesi- Merkezi : A N K A R A 3 - Umumi muhasebe ve sanayi mu ase 

ile Vakıf bulunmnk. . lığından bnşka aynca ayda 1 

15 
8 . - Vazifeye alınacak. muhasıpler: a:adar ki, umum müdürlükçe 

ın lıra mesken bedeli verılec~kt~.. Ş bu bedel verllmiyecektlr. 
ahapcrindc ikametgah gösterıldığı zam:~ışma vaziyetleri ve kabiliyet

l ~ Muhasipler kıdem; kazandıkça ç emuru hakkındaki mevzuatın 
terı de nazan dikkate alınarak devl~t. :ek ve umum müdürlükçe tn
~bit ettiği müddette filen terfi ettirıl ak iktar üzerinden maaşları 
""1 Ve Ziraat Vekaletince tesbit olunac m 

arttırılacaktır. 1ı rakln 6/4/939 pazartesı 
g'"'l'~lip olanların aşağıdaki fıkrada ~:zı0rı::n umum müdürlüğe miı 
unu akşam snnt 17 ye kadar .Ankara 

tacaatıarı lazımdır. 
~ - Hüviyet cüzdanı, . 

1 1 
n 

3 - Orta ve yüksek tahsil dıp om:: ili zabıtasından alacağı iyi ha1 

- En son ikamet ettiği yerde ın a 
\>e tezıt· • 

4 ıye varakası. • t h neden alacağı umumı raporu. 

5 
- Tam teşekküllü resmı bir hası a a bulunduğu müessese veya 

t - llalcn çalıştığı ve evvelce ça ışmğ ıdşurum vesikası ve bonservisi. 
esıni b" • b l dan alaca ı . 1 

6 ır daıre varsa ura ar . k tanışmış zatların sarılı adres e-
. - Kendilerini tesviye edebılece 

tint bild' · 1n - 1-7 ınr muhtıra. "ktannı irat veya maaş o r«A 
.. - Gelirlerini ve en son kazanç ını (2030) 

goster· b" ~r ır not varakası. 

~ IRALIK DAİRE VE ~~~O-

l l . .. .. hanesi cad desı Selanık Ban-

k stanbulda A,rr Efendı Kutup 8 drum Katile Brinci 
as1 ka M kyan Hanın o 1 

İki . rtısında erc~me . l kt . Kapıcıya veyahut Tüccar 
l!jıııııı.., ncı ve Üçüncü Daıreler kıra ı ır. .. t. 

..... Ali Ihsan Necip Oğluya muracaa 

.........___====--=:==..:.~--~-::::::;:--;-:::;::;---~ .. G 1 Komutanhqı lstanbul 
~umrük Muhafaza ene 

Sata ı · dan· 
llQ ma Komısyonun.. r ; in satın alınacak Deutsche Werkc 

,... 1 - 60, 62, 63 sayılı motorle.
1 

ç
9 

det mai mahruk memesinin 30/ 
·••ark 10 • ·n pin ı e a 1 ğ 3 a adet hususı gacı ""t ahhidi nam ve hesabına pazarı ı 1939 Perşembe günü saat 14 de mu e 
l'apııncnktır. .,96 kuruf ve ilk teminatı "49,, 
ı 'l' "665 lira " 

li - nsınlannn tutarı ,, 
ra ''9 . 
3 5,, kuruştur. . ndadır Görülebilir. 

4 - Şartn.am~, c~~afı komıs_YO e ilk· teminat ma~buzıan ve ~anunt 
"es - lsteklılerın gun ve saatınd_ ithalat Gümrüğündeki komısyona 

ikalarile birlikte Galatada eskı (1691) 

~~----__:;..--------------------~~~~ 

A.nkara 
Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

KAMBİYO İŞLERİ 

ş 

Ve 

u B 

Bolu 

Bursa 
Eskişehir 

Gemlik 

Sair 

l E R 

lstanbul 
lzmit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçle Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük : TORKBANK • Şubefer : TiCARET 
Bankamızın lstanbul Şu.besinde tesis edilen 

"GECE KA A S 1 .. 
Çok mllaaid tartlarla ıaym mü,terilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak iizere gişelerimize müracaat olunma11. 

ucuz 
Hali hamda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şartlarla 

satılmaktadır. 

AMv.eci'YJ. -= 

aa.i1'1a. 

................... ___ _ 
.. ~~.~~~ l~NI ... 

zımlı kama,, hakkıııct. "'ılp na
olan 30 Mayıs 1931 ~ş 
1191 sayılı ihtira bera ~(1 ve 
fa mevkii fiile konrnS: bıı de
ahere devrüferaj veya le ~ 
leceğinden talip olanların ar ectl
tada İktısat hanında, a:aı..
Ferri'ye müracaatlan llAıı bez.ı 
nur. olu-

. . . ' ' 

" ,~'~E~D ·· t8tli zevk •. ·h~Vaşını ·. · 
Tane Kurut 

Sipahi 25 (Madent kutu) 50 

Sipahi 20 35 

Yaka 20 30 
• 

Çeıit 50 72,5 

Tane Kunıt 

Samsun 25 (Madent kutu) 45 

Samsun 20 30 

Salon 20 35 

Çeıft 100 145 • 
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ile Sabah • Öğle -Akşam sonra günde 3 de·fa muntazaman dişlerinizi flrçalayınız. 
,. 

GRiP siz, NEZLE SİZ, ÖKSÜRÜK SÜZ Bir kış V A L D A Pastilleri 
sayesinde kabildir. 

KAYIP: Üsküdar 3 ncü ortaokul· 

dan aldığım 81 numaralı tasdikna· 
meyi kaybettim. Eskisinin kıymeti 

Hakiki V A L D A ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mühim eczanede bulunur. 

*--------------------·-------

Bartı• Hattı Birinci Postası 
lstanbuldan Çarşamba günleri saat 18 de kalkan Bartın Hattı Bi

rinci postalan 4 Nisandan itibaren Salı günleri saat 18 de kalkacak 
ve Cuma gunü saat 10 da Istanbul'a döneceklerdir. .......................................... 

yener ve cildi yumufatır. 

Her yerde P O K E R 

Kaşe DERMAN, Tababetin son keşfidir. Her evde 
bulunmaSI zaruri olan DERMAN kaşelerini ecza· 

nelerden alanız. Lüzumunda günde 
1 • 3 kaıeye kadar ahnır. 

KOLINOS 
anı~pdk 

DIŞ MACUNU 

kullanınız 

lezzeti hoş 

dişleri inci 

gibi par

latan Koli-
traı bu;aklarını 

ısrarla isteyiniz. 

1
,Jo:.u uuH.) tıu ... .ıuu;> onıaı cu zevat seve seve kullauu uu. rupün muhte

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ viyau teksil edilm~ olduğundan uzun müddette ihtiya~nuı temin 

Karaciğer. böbrek, taş ve lmmlarıı 

dan mütevellıd sartcıbrınu dama 

sertlikleri ve şışmanlık şikayetlerı 

nizı U R J N A L ile geçirıni? 

URINAl 
Vücudda toplanan asid ürik vı 

oksalat gibi maddelerı eritir. kan 
temizler. lezzeti hoş, alınması ko 
nıydır. Yemeklerden sonra yarın 

bar dak su içerisinde ahnır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - t STANBtn. 

Sahibi ve Neşriyat Müdfirit Ralli L6tfft DÖRD0Nct.l Gazetecilik H 

Neşriyat T L. Ş. Basıldıtı yer TAN MathH SI 

eder. Büyük tüpü, 40, küçük tüpü 22,5 kuruştur. 

7Iliri .7i:.Fili .7z9ar~ 
OT0!\10 B1L ve MAKİNİST OKUL U 
Ta~sim - Stadyom. Telefon 42508 

ŞOFORLERE: Yeni ders devresi 10 ... 
nisan 939 pazartesi ,günü açılacaktır 
Tnhsil müddeti 3 aydır. Motör, Oto 
mobil ve Montaj derslerı 25, Direksi 
yon talimlerile beraber 50 liradır. 
Kayıd olacakların yer temini için 
şimdiden müracaat etmeleri lazım
dır. Anadoludan gelenlerin, tahsille
rini bitirinceye kadar okul ücretile 
beraber bütün masraflan 125 lirayı 

geçmez. Fazla malumat almak için 
program ve talimatnamemizi isteyiniz. 

-

Amatör vesikası alacaklar: Her zaman müracaat edebilirler. 

I' 

yoktur. Adil Gülen 

Büyük Fırsat ' 
Kıymetli ve Nadide Eşyalar 

Nisanın 2 nci Pazar günü açık arttırma ile satılacaktır. Maçka 
Kağıthane caddesinde 69 No. lu Gözem Apartmanın 2 numaralı 
dairesinde: 

Hayatta pek ender tesadüf olunan XIII den XVII asra ait Türk 
(Selçuk. Konya. !z.nik. Kütahya. Istanbul ve Çin) divar çinileri, Ma
cedonyen, Romen, Paleolok devirlerine ait Vazo, Kase ve Frağman 
halinde 100 lerce bizanten seramik. Ejipsiyen, GrPko - Romen, Ro
men E1enistik Bizans devirlerine ait Mermer ve Toprak heykeller, 
ve bu asırlara ait Kıymetli eşyayı evvelce görmeyi arzu edenler 31 
Mart Cuma ve 1 Nisan Cumartesi günü Mezkur Daireye sabah saat 
10 dan Aksam saat 5 !\C kadar ziyaret edebilirler . .......................................... 

Betonarme Köprü i nşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Muğla vilayeti dahilinde Muğla - Davas - Denizli yolu üzerin· 

deki Diphan muratlar ve akçay köprülerinin betonarme olarak yeni· 
den inşaatı (134.000) lira keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 14/ 4/ 939 tarihine müsadif cuma günü saat (16) da 
Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefetri diğer evrak (670) kuruş 
mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

' 4 - İsteklilerin ekailtme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 
ilo N'Jı_fıA Vı>lc.Alı:otinı:o miir.:arı:ıı:ıtJSL_hll aibi insasıtı vamıbileceklP.rine dair 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördüncü mddede bahsedilen vesika ile 
Ticaret odası vesikasını ve (7950) liralık muvakkat teminatlarını havi 
olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı 
zarflarını lkinci mddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komis
yon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. (1052) {1957) 

Dürıyarı.ın en oü.yü.A ra.~o fahri4ası o!tw. 

·plf/LCO 'nvn J!:..!J_a rı lıoz ulmaz 
yen1 TllOPiK model! ge/mı1tir 

• PHILCO • RADVOLARININ TÜAı< İVE UMUM MÜMESS İ LLİGİ 

.•HELiOS•MUESIESATI 
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