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Kendinizi tanımak lıtlyor muıunuz! 

Kendi kablllyetlnl:I, kendi varlı!lınızı, ken· 

dl huıuılyetlerlnlzl tanımanın ve bunları iyi 

yolda kullanmanın 11rrını 6!1renmek lstlyot"Sa· 
ıu:ını7 bu "ıt.-h ı okuvunuz ı:'I 7'i K,. 

~CekOslovak Istiklili Ne Olacak ? 
' h Londra ve Paris Kabineleri 

Çekollovakya orJıuunJan bir köıe: Ağır topçular 
atıf talimi yapıyorlar 

Son Sö.zlerini Söyliye·cekler 
İngiliz Kabinesi 
ve Fransa Meclisi 
Bugün Görüşecekler 

Fransada 
Bir Milli 
Kabine 
Kurulacak 
Paris, 21 (Hususi) - Başvekil M. 

İ ki Nevi 
Hiikumet 
Telakkisi 

~~~~~~ 

• Londra, 21 (Hususi) - Orta ~vrupa meselesi, hilh~ssa 
Çekoslovakyanın istiklali meselesi, Ingiliz ve ~ransız kabın~
lerini büyük bir ehemmiyetle meşgul etmektedır. Fransa Harı
ciye Nazın B. Pol Bonkur, yarın Fransa Mebusan Meclisinde 
harici siyaset hakkında vereceği uzun izahat arasında Çekoslo
vakyanın istiklali mevzuuna da geniş ehemmiyette temas ede
cektir. İngiliz kabinesi de yarın toplanarak harici siyaset mese
lelerini tetkik edecek ve Almanyanın genişleme siyaseti etra
fında hararetli münakaşalar yapılacaktır. Başvekil Chamber
Iain, hu kabine toplantısında harici siyaset hakkında uzun iza-

Blum bugün müd"faa işlerile meş -
gul olmuş ve bu işle alakadar mü
essese sahiplerile temas etmiştir. Ya 
rın Fransız hükümeti mebusan mec
lisine,' harp zamanında seferber -
liğe .ıit mühim bir kanun layihası 

verecektir. Layihada, harp zamanın 
da bütün sivil ve askeri otoriteler 
birleştirilmekte ve endüstri seferber 
liğinin nasıl yapılacağı, hava akın -
larına karşı seferberligin na -
sıl tatbik edileceği anlatılmak • 
tadır. Layiha, sırf harp zaman -
larına mahsus olacak ve dahili işler
le herhangi suretle teması bulunmı
yacakti'r. Bıı layihadan maksat, harp 
zamanu.da herkesin, her şeyin mü
dafaaya <iştirak etmesi, ve bir kim
senin harbi istismar edecek vaziyet 
almamasıdır. Baıveldl B. Blum ha-
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~hmet Emin YALMAN 

Eski moda,_ menfi, köhne, 
geri bükumetçilik fC>yle 

lturulmuttu: Bir tarafta bir bü
k\lmet -yardı ki ne dütünse kera. 
met. ne vansa .ieabetli ve mü
Siler bekler erdi. Bun ar da elle
linde mikroskop olduğu halde 
kusur ararlardı. Bunlara bakı
lınca hükiimet ne yapsa berbat, 
bozuk, kuıurlu ..• 

Bu iptidai siyasi oyun içindeki 
t'oUer hiç değişmeden devam eder, 
iiderdi. Bir taraftan hükumet ku
•Urlarını örtmeyi ve her şeyi pem- ı 
be görmeyi ve göstermeyi kendi he-
8abına bir nüfuz ve otorite işi sayar
dı. Diğer taraftan da muhalif rolü
bii alanlar, beyaza kara demeyi, hü
kurnetin en faydalı hareketinin bo
tUk bir tarafını keşfetmeyi iş edi
birlerdi. Yani iki taraf ta hem ken
dini, hem de halkı aldatırdı. !kisinin 
de tuttuğu yol, umumi menfaat ve 
ltık:işaf bakımından menfi ve zarar
~ bir yoldu. 

Hatagda 
Mefsedet 
Devam 
Ediyor! 

Antakya, 21 (Ht}Susl) - BilAn 
çayının ta:ıması dola~ zarar 
görenlere verilmek üzere halktan ' 
iane volııvlA hin Snrh•I! llrıunnıfan 
radan ancak 300llr0Sl da,ğıtılınıştır. 
Paranın diğer muhlm kısmı "İtti
hadı Anasır,, cemiyeUne teslim e
dilmiştir. bütün tahsildarlara "İt
tihadı Anasır,, cemiyetine girmi
yen mülk sahiplerinin vergilerinin 
defaten tahsil edilmesi ve paralan 
olmıyanların da mallannın hncze
dilmek suretile tahsil edilmesi em
redilmiştir. Hasan Cebbare bu is
lerde müstemleke memurlarının 
gözüne girmlye devam etmektedir. 
Memurlara olur olmaz emirler ver 
mekte ve bunlar, delege tarafın
dan hoş görillmektedir. 

Menemencioğlu Geliyor 
Ankara; 21 (Tan muhabirin -

den) - Hatay seçim nizamna
mesinde yapılacak değişiklikler 
iç1n Cenevreye giden Hariciye Ve 
kaleli umumi kAtibi Numan Me
nemcncfoğlunun riyasetindeki he
yet çarşamba günü İsviçreden ay
;rılacaktır. 

B una karşı müspet, ileri, uya
nık hükumetçiliğin şöyle e- PO 1 

'aslan vardır: Bonkur 
Anka raya 

l - Dünyada faydası olup ta bu
tla karşı mahzuru olmıyan hareket 
)oktur. Hükumet, faydayı üstün gör
~iiğü işlerde mahzurun mesuliyeti
tli tizerine alır ve vaziyetlerin icabı
tla uygun hareketlerin arkasını kes
~ı. 

-
Gelecek 
Ankara, 21 (Tan rnuhabirinden)-

hat verecektir. . 
lngiliz Avam Kamarasının bugünkü toplantısında muhalıf 

lideri Miralay Atle, Batvekile fU suali ıordu: "Harici ıiyaaet 
hakkında ne zaman izahat vereceksiniz?,, Bqvekil B. Cham
berlain belki perfembe günü bu hususta Kamarada beyanatta 
'bulunabileceğini söyledi. Çekoslovakyanın istiklalini korumak 
hususunda kabinenin ne fikirde olduğu hakkındaki suale ceva
ben Bqvekil sadece •öyle dedi: "Bu mevzu hakkında ,imdi
den bir fey aöylemek muvafık değildir. 

Times bugün neşrettiği makalede, 
ı r n a ... v a ft A Almanyan!n el<<?~~~]~ b8;l_t•~~~n .C: 

ziyette olduğunu söyledikten sonra 
"Şaht'ın teknik yardımile Çekoslo
vakyayı zorluk çekmeden tamamile 
tecrit mümkündur.,, diyor. Finansi-
yal News gazetesi ise, Ingilterenin 

- • ı'- ,.. ; ••hf\-·A n.~t- -:•tsı•."\.rn.---..ı-- - •• •..,.1 
bu liı.yihBfı takdim etmektedir. 

Diğer taraftan birçok siyasi müp
hi tler yakında milli bir kabine kuru 
lacağını anlatıyorlar. 

Bir milli hükumet luuulpuuını 
hararetle iıtiyen Franıa 

Baıvekili B. Blum 

Bu müşahitlcre göre, geçen per
şembe günü Leon Blum'un parlamen 

(Devamı 1 O uncuda) 
buna karşı kati bir siyaset takip e
derek infirat ve ademi müdahale si
yasetini bırakması lazım geldiğini ı

anlatıyor ve: "Hadiseler o kadar teh 1 mu l likeli bir surette cereyan ediyor ki 

Piren ede 
Alman 
Ordusu Bir Hatanın Tamiri 

ispanyada son harp vaziyetine ait 
bir kroki 

hayırhah bitaraflıkla kolay ve rahat 
bir hattı hareket takibine imkan yok 
tur.,, diyor. 
Siya~ i mahafil, Çekoslovakyaya 

karşı bir Alman hareketi vuku bul
madığı için muhafazakarlar partisi 
ikiye ayrılmaktan kurtulmuştur. Bu 
mahafile göre Ingilterenin siyaseti 
şu esaslara dayanıyor: 

1 - Çekoslovakya bahsinde Al
manyayı Alman - Çek hududunun 
hafifçe tashihi ile tatmin etmek. 
Ve Siidet Almanlara muhtariyet te· 
min etmek. 

2 - Fransanm Ren hududunu 
hima~·eye devam etmek ve Çek me 
selesi yiiziinden bir harp çıkmama
sını temin etmek. 

3 - İngiltere. italya ile anlaş -

Kolumbiya gazetecilik 
mektebi dekanı diyor ki: 

"Türkiyeyi Münakaıa Hürriyetinden 

Mahrum Memleketler Sırasında Göster

diğimiz için Çok Mahcup Vaziyetteyiz." 
HO O \\ M il. 1 il . .. 

1 ~ AL 
(l f 

COLLIMBIA U N J V E R S 1 T Y. 
2 - Gaye, umumun iyiliğidir ve 

~:tnleket hesabına muvaffakıyettir. 
h.1ğe.r taraftan da her insan işinde 
"~al ve kusur normaldir. Hüku
~t; ihmalleri, kusurları, hataları 
tı'Çbir zaman benimsemez. Tenkit 
ltereden gelirse gelsin, hoş görür. 
l;ı endi kusurlarını itiraf etmeyi, or
\> ~a koymayı, ve düzeltmeyi, mu
~ffakıyete varmak, halkın sevgisini 
l'i ıanmak ve müspet manada oto
~ ~ sahibi olmak için en verimli ve 

Eski Fransız hariciye nazırı Delbo _ Londra, 21 (Hususi) - Alman as-
kerlerinin Fransa ile ispanyanın Pi-

mak bahsinde nikbindir. Anlaşma 
sonunda Mussolini Almanyaya 
karşı daha fazla serbest hareket im 
kanım bulacaktır. 

tt\imi yol sayar. 

sun memleketimizi ziyareti tekarrür 
etmişti. Fakat, Fransız kabinesin -
deki son değişiklik dolayısile bu se 
yahat gecikmiştir. Fransız hariciye 
nazırının Ankarayı ziyaretinden sar 
fınazar edilmiş değildir. Bugün Fran 
sız hariciye nezaretini işgal etmek -
te olan B. Pol Bonkur'un Ankarayı 
ziyareti kararlaşmış bulunmaktadır. 
Bu seyahat şu yakınlaı:da vuku bu
lacaktır, fakat henüz tarihi kati ola 
rak belli değildir. 

t1 
3 

- Mürakabe ve tenkit, inkişa
b tı devamlı enerji kaynaklandır. 
~~nları muattal bırakan, bunların 
ct.ııı metinden kaçan, istibdat yoluyla 
~ a fazla verim temin edileceğini 
~~n. hükumetler; ancak ve ancak Kahire, 21 <Hususi) - Bugün bu
l'tıı •kı ve samimi bir kanaatin te- rada 65. memleketin 300 kadar dele
\·et\ edebileceği istikrara, sevgiye gesini~şij.rakile bir cüzam kongresi 
ltıa Saygıya hiçbir zaman kavuşa- açıldı. Kral, kongre azasına bir ak
k!~ 2:lar. Mutaassıp taraftarlaruı her şam ~iyafeti verdi. Anlaşıldığına gö-
lıı<ı e körükörüne inanmaları veya re.,4:> ünyada cüzamlıların sa-

Dünyada Oç Milyon 

Cüzam Hastası Var 

\ıı t\ır görünmeleri, bir kuvv~t teş,, vtsı l.:.u adardır. Hastalık Pa-
~ et ~ i~i ~ 

rnez. • .. - .l(ik a . ve Afr!kanın Tropi-
(Devamı 10 uncu ~ -.ı l"·~~Jta a salgın halindedir. 

, \ ... ...,, . . 
F4(; ~ )"' ,,,.., . 

~ ~ 

rene hududunda görünüp görünme
dikleri meselesi bugün Avam Kama
rasında konuşulmuş, hükumet buna 
dair bir şey bilmediğini söylemiştir. 
Daily Heraldın aldığı haberlere gö -
re, Alman askerleri bu hudut üzerin
deki stratejik mevkileri işgal etmiş
lerdir. Alman askerleri bilhassa İrun 
etrafındaki ve Pirene dağlarının gar-
bindeki yerlere tamamile yerleşmiş 
bulunuyorlar. Alman askerleri kendi
lerini gizlemiye lüzum görmemekte 
ve ünüormalarla dolaşmaktadırlar. 

Hadise Fransada çok derin tesir yap
mıştır. Fransız mahafili, Alman or
dusu teknisyenlerinin asi tayyare ka
rargahlarını, radyolarını, bütün kara 
ve demiryollarını idare ettiklerini te
yit ediyorlar. 

Öğrenildiğine göre Dün Fransa Baş 
vekalet dairesinde Başvekil, Hariciye 
ve müdafaa nazırları arasında yapı
lan görüşmelerde. Fransa için hayati 
bir mahiyet alan İspanya işi, bilhassa 

(Devamı JO 1ı1ncuda) 

-
4 - İngiltere, Jt"'ranconun yakında 
muvaffak olacağına emindir. Mu -
vaffakıyeti miitcakip yabancı gö
nüllliler derhal çekileceklerdir. İn
giltere ile Franco arasında bunun 

(Devamı 10 uncuda) 

Merkez Bankası 

Umum Müdürü 

istifa Etti 
Ankara, 21 (A.A.) - Hususi su

rette haber aldığımıza göre, Cüm

Kolumbiya Universitesinin müıtakil gazetesinin bize gönderilen 
ıon nüshcuının ilk ıayl.cuının bQf ta~alı 

huriyet Merkez Bankası umum Nevyorktn Kolumbiya Üniversitesi 
müdürü B. Salihattin Çam, sıhhi Gazetecilik Fakültesi Dekanı B. Ac
sebeplerden dolayı istifa etmiştir. kerman, dünyadan münakaşa hürri
Bu istifa hükumetçe kabul edilerek yetinin kalkmasına dair mühim bir 
yerine Ziraat Bankası umum mü- rapor neşretmiştir. Biz de bunun baş. 
dürü B. Kemal z,im ve Ziraat Ban lıca kısımlarını birkaç hafta evvel 
kası umum miidilrlilğüne Merkez sütunlarımıza geçirmiştik. 
Bankası miidür muavini Bay Nus- Gazetecilik Fakültesi Dekanı, dün
ret Mithatın tayinleri tasvip olur.a- yanın birçok memleketlerinde müna
ralı: yüksek tasdike arzolunmuştur. kaşa hürriyetinin yerine şiddet ve taz 

yik usullorinin geçmesini, bu asra 
mahsus bir kara veba salgını diye kar 
şılıyordu. Salgına uğrıyan memleket
leri gösterir bir de harita neşretmiş
ti. Yalnız bir hafa eseri olarak bu 
haritada Türkiye, karaya bovanmış
tı. Yani kara veba salgınına uğramış, 
münakaşa hürriyetinden mahrum 
kalmış memleketler sırasında göste-
rilmişti. ( A rk~<n 1 O uncuda ı 
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No. 7 Yazan : M. SIFIR Kız Enstitüleri • 

Pantikyan, teliş içinde 
şu haberi getirdi: "Bu 
akşameviniaravaca2ız.,, 

10PRAIC. BAYRAMINDAN RESIMl.ER : 
Tesis Edilecek 

, Ankara, 21 (Tan muhabirinden'
Maarif Vekaleti kız sanat enstitüferi
nin sayısını artırmağa karar vermiş
tir. Onilmilzdelti ders yılı başında 

üç vilayetimizde daha üç kız sanat 
enstitüsü açılması kararlaştırılmıştır. 

Enstitülerin nerelerde açılacağı şu 
günlerde tespit edilecektir. 

Ş imdiki Itızılay hamam ar
ka kapısının bulunduğu 

dar sokakta ufak bir kahve idi. 
İstanbul tarafında çalışan arkadaş 
larla buluşmak üzere hergün mu
ayyen saatlerde buraya uğra~ım. 
Bir gün yine bu kahvede iken; Pan
tikyan Efendi büyük bir telaş ile 
geldi. Kahve kapısından eliyle işa
ret e<ierek beni dışan çağırdı. Be
nim bu saatte, burada bulunduğu 
ıtlu eliyle koymuş gfüi bilmesine 
ve buraya kadar gelmesine hay
ret ettim. Doğrusu biraz da çekin
dim. Beni bir kenara çekti. Ve eği
lerek kulağıma d~ ki: 

- Tam üç saattir, seni '1T1YO

rum. Uğramadığım yerin ve'sorma 
dığım tek bir adamın kalmadı. 

Bu zatın yerlerimi ve adamları
mı bilip tanıdığını söylemesi, be
. · in a ~ bir darbe idi. Demek 

remeıclştik. 'Soğukkanlı!.ğımı el
den bırakmadım. Kendimi mümkün 
olduğu kadar güler yüzlü göstere
rek: 

- Zahmet etmişsiniz, vah vah 
dedim. Zahmetinize müteessir ol
dum. Fakat beni ne diye bu kadar 
aradınız, bunu anhyabilir miyim? 

- Evindeki misafiri bu gece ak 
şanı karanlığı basar basmaz bat
ka bir yere nakletmeni söylemek 
için bafkasına emniyet edemedim ... 

Bu sözler bende buz gibi so
f\ık bir duı tesiri yaptı. Doğrusu 
itidal ve ihtiyanm biraz elimden 
giW ve titredim. Fakat çabuk ken 
dimi topladım: 

- Hayırdır inşallah. dedim. Ne 
misaı;...i bu Mösyö Pantikyan? Be
nim böyle birşeyden katiyen ha-
berim yok. . 

- (Gülerek) Belki yanlıı ta ola
bilir amma, bana kalırsa doğru
dur. Ne derstn, söyliyeyim İni?. 

- (Ciddiyetle) Hay hay! 
- O halde sözlerbni dikkat ile 

dinle! Bu salwah tl'sküdarh terzi M. 
Jnımandanlığa müracaat etti Be
fiktaşlı Fuat (x) Beyin senin evin
de saklı bulunduğunu haber ver
DÜI·· Bu gece evini arayacajız. Bu 
lursak seni de, Ftat Beyi de tevkif 
edecejiz.Haydivaldtgeçirme!Ştm 

diden tedbir al Fakat çok dikkatli 
ve tedbirli hareket et. 

Bu dostça tavsiye ve ihbann kar 
psında artık iP inkira <H tevile 
lüzum görmedim. SükUtu tercih ve 
gösterdiği bu insanlık ve yardım
dan dolayı teşekkür ettim. Elini sı-
karak ayrıldım. . ~ . 

1 ngilizlere verilen haber dol 
ru idi. Fuat Beyı yirmi gün 

evvel Ankaradan Karanıürsel yo
luyla İstanbula gelirken; bir motör 
de Yunanlılar tarafından şüphe ü
zerine tevkif edilmiş, !zmite götü
rülmüştü. Yunanlılar kendisini sı
kı surette anyorlardı. Hel" tarafa 
ağ kurmuşlardı. Fakat lzmitte bu
lunan Yunan zabitleri arasında Fu 
at Beyin hakiki hüviyet ve ~~i
yetini tanıyan bulunmad~ğı ıçın, 
Fuat Bey, aradıklan Fuadin ken
disi olmadığını zannettirmeye mu
vaffak olmuştu. Bununla beraber. 

1 - Toorali: bayramını kuthyan koyliller, bir arada yemek yiyorlar. !-Geçit resmi
ne iştirak eden soa sistem si mat makineleri 

DahHlye Veklllmiz 
Ankarada 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)-
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Bay Şükrü Kaya bu sabah h
tanbuldan geldi, istasyonda bir çok 
zevat tarafından karşılandı. 

* Viyanada bulunan Iktısat Ve· 

--------·------------------------------- kili Şakir Kesebir de çarşamba gü • 

BELEDİYEDE : 

Zehirli Gaze 
Karşı Temizlik 
Kursu Açılıyor 
Harp zamanında, zehirli gaz teh

zabitW, 'tahkikatı derinleştirmek likesine karşı mücadele için temiz -
maksadile kendisini hapsetmişler- lik amelesinden de istifade ed!lecek
di. Fuat Bey hapisten kaçmak yo- tir. Sokaklarda biriken zehirli gaz -

+_,___ ların nasıl temizlenecegını~· · a--'--lunu bulmUf ve .unanbula gelmiş- ---:1"'" 
tL öğretmek üzere bir kurs açılacaktır. 

Bu esnada gizli hizmetler grupu Bunun için viliyet seferberlik mü -
na İngiliz Robenson tarafından şu dürlüğü bir program hazırlamakta -
jurnal verilmiş: tadır. Bu kursa itfaiye efradı da işti-

Fuat Bulgaristan yoliyle Trakya rak edecektir 
ya geçecekmiş. Orada bulunan Yu Beykoz ve Bakırköyde birer te -
nan kıtalannı işgal ile Anadoluya mizlik evi açılacaktır. Projeleri ha
geçirilmelerine maru olmak için zırlanmaktadır, Diğer kamlarda da 
bir teşkilat yapmak vazifesile An birer temizlik evi açı.ılcaktır. Temiz 
karadan İstanbula gelmiş. Sirkeci- lik amelesi bu evleı-de yatıp kalka -
de bir otelde çetesi için adam kay- caklardır. 
derliyormuş. Hayat Uculuğu isi• 

Fevzi Robenson jurnalinde bu Hayatı ucuzlaMlak mücadesi için 
malumatı Beşiktaşlı bir sporcudan Avrupadan getirtilen mütehassıs Ja
aldıjını söylüyormuş. Mehmet Ali '"kop Lorens belediye ve ticaret odası 
Bey bize haber veriyordu. Meseleyi na müracaat ederek bazı maddeler 
ehemmiyetle Merkez kumandanı hakkında malumat istemiştir. Bele -
Esat Beye bildirdik. A~ca da ;:Fu.,.·-.ı~l!'~ m~u1t1ac liı7.1m -'"""' ...... 1-11.. 

temkin ile hareket etmesini rica et sı etrafındaki projeler de mütehas -
tik. sısa bildirilmiştir. Sütçüler Cemiye

1 ki gün sonra Mehmet Ali 
buna dair ikinci ve müsta

cel işaretli bir rapor gönderdi. Fu
at Beyin Karamürselde tutulduğu, 
İzmitte sorgu esnasında hüviyeti
ni sakladığı ve Yunanlıları aldat
mak suretile hapishaneden kaçtı
ğı ve lstanbula geldiği, İstan-

bul Yunan askeri heyeti t81'afın

dan da anlaşılmış, bizzat General 
Puano ile Miralay Kondilis büyük 

bir ehemmiyet ve alaka ile bu işle 
uğrapyor~ Yunan tetki18tm
dan başka aynca patrikhanedeki 
Mavri Mira cemiyetine mensup ha 
fiye teşekkülleri. faaliyete ge-
çirilmiş. Yunaııhlann müracaatı 

üıerine İngiliz gizli hizmetler gru
pu da bunu araştırmaya kanşmış. 
Yunanlılar Fuat Beyin bulunduğu 
yeri haber veren ve tutulmasını ko 
lay !aştıran adama yüzbin drahmi 
vadetmişler. Bunun üzerine iş aç 
ve haris casuslar için yağlı bir lok 
ma manzarasını alnuş. 

ti tarafından bu mevzu üzerinde vü
cude getirilen rapor da belediy..ve 
gelmiştir. 

Ccunilere Bedava Su 
Kırkçeşme sularının kesilmesi 00.. 

layısile belediye ile evkaf arasında 
çıkan ihtilafı devlet şurası bir fekle 
bağlamıştır: Camilerden Kırkçeşme 
suyu kesilecek, buna mukabil, bele
diye, evkafa bedava terkos suyu ve
recektir. Camie kadar olan tesisatı 
belediye, cami içindeki tesisatı da ev 
kaf yaptıracaktır. 

ÜNİVERSiTEDE: 

Profesör Pittarcl'ın 
Konferansı 

Ankaraya giden maruf dil Alimi 
profesör Pittard, bir hafta sonra şeb 
rimize dönecek ve konferanslarını 

vermeğe başlıyacaktır. 

*Hukuk fakiiltesi talebeleri, ''Hu 
Jruk gecesi" nin 1 nisanda Maksim
de verilmesini kararlaştırmışlardır. 

Toprak 
Bayramı 
Toprak bayramı, dU11 

1 

j ı 
Yeşllkllyde ; 1 

Halkalı Ziraat Mektebinde kutlanmı,. 
br. M.....,mde, batta belediye rets mu 
avlnl Rauf olmak üzere birçok davet· 
111er kllylDler hazır bulunmu,ıardır. 

POLİSTE: 

Milli Müdafaa 
Vekilinin Köşkü 
Tamamen Yandı 
Erenköyünde Şaşkınbakkalda, Ka 

rakol sokağında Yalı kenarı denilen 
mahalde, Milli Müdafaa Vekili Ge -
neral Kazını Ozalpa ait 16 odalı bü-

Evveli, Ziraat Mektebi mUdUrD Veh 
bl, ııotıraOm ehemrAlyetlnl anlatan bil' 
nutuk allylemlftlr. Bunu, aon aınıf ta· 
lebealnden Mehmet Ermanın sözleri 
takip etml9tlr. Ge1'19 brtebe, mllyonlar 
ca hayatın hep toprak uouruna feda ' 
edildlOlnl anlatmıt. toprakların itlen· 
meal için kurulmuı ve kurulacak sla 
temlertn bizi bealemek 1çln oldulunu, 
bu ltlb•rla topf'aöı takdla etmek ı. · 
zımgeldljilnl alSylemiplr. 

•· yük köşkten dün, saat 15 te yangın 

1 

çıkmıştır. Bina, bodrum katı müs~ 
na. eşyatlariıe birlikte tamamen yan 

1 
mıştır. Ateş, boyanmakta olan köş • 
kün kaplamalarındaki budakların 

yakılması esnasında çık.mıştır. Yan-

Ziraat oduı reisinin teıekkürllnden 
nnra, bir geçit resmi yapılmı9tır. Ge- 1/ 

9lt resmine ba6cılfr, çlftçller alet ve 1 

hayvanlarlle ziraat talebeel de son als 
tem ziraat makineleri ile lftlrak et· 1 

mlflerdlf', clavetlller yemeOe alıkotıu· ı 
!arak merulme nihayet verilmlttlr. 

MÜ'l'EFERRtK : 

Tam 170 inci Defa 
-.. ---... - y~ ~ 

Kendisine "Kan kralı" adını takan 
Ismail Hakkı K.anverenden, evvelki 
gün bir basta içi,ıı yeniden 700 gram 
kan alınmıştır. Ismail Hakkı, 6 sene 
içinde 170 kişiye, 85 kilo 985 gram 
kan vermiştir. 

Nevruz Kutlandı 
Dün beharm başlangıcı addedilen 

neıvruzdu. Nevruz lranlılann bay -
ram olarak kutladıkları bir gündür. 
Bu münasebetle şehrimizdeki Iran
lılar bir merasim yapmışlar, Iran 
konsolosu, bir resmi kabul tertip 
etmiştir. 

Arazi Tahriri Bitiyor 

gın, itfaiyeye geç haber verilmiştir. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Eroin Paketini Yuffu 
Sabıkalı Muhittin, Usküdarda şüp 

heli vaziyette dolaşırken ya)talan -
mış, bu sırada elindeki eroin pake -
tini yutmuştur. Muhittin hastaneye 
kaldınlarak yuttuğu eroin çıkan! -
mıştır. Safer isminde biri ele Tahta
kalede eroin çekerken yakalanmış -
tır. * Kurtuluş hattında çalışan 164 
numaralı tramvay, Harbiyede yol -
rfon .,,lr,..,..ıatı'I' V<>tnuan Ari., v,. hil...t. 

ralanmışlardır. * Emniyet ikincl şube müdür muavini 
Cevat öney Fatih Emniyet Amirliğine, Fa
tih Emniyet Amiri Tahsin Kaçakçılık büro 
su şefliğine, Emniyet kaçakçılık bürosu şe
fi Tahir Zülfikaroğlu beşinci şube müdür 
muavinliğine, btrinct şube muavini AlAattin 
altıncı şube müdür muavinliğine tayin edil 
mi~lerdir. 

DENİZ ve LiMAN : 

Yeni Su Gemileri 

Denize indirildi 
Almanyaya ısmarlanan üç yüzer 

tonluk, iki su gemisi, bu hafta de • 
nize indirilecektir. Bunlar, bir bu • 
çuk ay sonra limanımızda olacaklar
dır. 

nO Ankaraya gelm1f olacaktır. 

Türkiye • Suriye 
Hudut Komisyonu 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden)
Bu ayın 24 ünde Halepte toplanacak 
olan Türkiye - Suriye daimi hudut 
komisyonuna iştirak edecek olan be 
yetimiz bu akşamki Toros ekspresi· 
le hareket etti. Heyetimiz, emniyet 
umum müdür muavini Izzet, umwn 
müdürlük daire reislerinden Arif ve 
veterinler müdürü Sabriden mürek
keptir. 

Prf. Pikard'm Konfetıuıslan 
Ankara, 21 (A.A.) - Bugün Ankara18 

gelen Cenev Üniversitesi profesörlerin• 
den Öen Pikard, yarından itibaren salı, çal' 
şamba, perşembe, cuma ve cumartesi 8Üll"" 
lerl Ankara Halkevinde saat 16 da konfe 
ranslarını verecektir. Fakülte ve yüksek 
okullar talebesi ile profesörleri ve tarih col 
rafya öğretmenleri bu kenferanslarda ha• 
zır bulunacaklardır. Hariçten arzu edenler 
de konferansları takip edebileceklerdir. 

Ankaradan 

Kısa Haberler : 
* latanbul gllmrllk batmlldDrlOOUncı. 

mDdllrler arasında değlımeler olacaıctll'• * Yunan sefirinin refikası bugDn llU• 
radan iakenderlyeye hareket etti. 

kataPfrlMYft ~~~ıM\\lr,~"1.ı~~l"ll'~• 
zırlıyor. 

MEMLEKETTE: 

Ballkesirin Yeni 
YilCiyet Bütçesi 

Balıkesir, 21 (A.A.) - 48 gündell'" 
beri çalışmkata bulunan vilayet u
mumi meclisi işlerini bitirmiştir. Ye
ni yılın varidat bütçesi 1.557 .222 lit9 
olarak kabul edilmiştir. Buna gör9f 
178640 lira dahiliye, 50237 lira ınar 
rif, 314806 lira nafıa, 40576 lira 0-
raat ve baytar, 128097 lira sıhhat•• 
hastane, 392060 lira da muhtelif !Dil 
raflar tahsisatııia tefrik ~il'· 

Gilverende Kanii Ka~GI 
Istanbul viliyeti dahilinde geçen 

senedenberi devam eden arazi tahri
ri ip neticelenmek üzeredir. Maliye 
Vekileti, tahrir işinin mayıs ayı so
nundan evvel bitirilmesini viliyete 
bildirmiştir. Bunun için tahrir ko -
misyonlan yeni postalarla kuvvet -
lendirilmiştir. * Kızının rahatsızlığı üzerine Vi
yanaya giden Iktısat Vekili B. Şakir 
Kesebir bu sabah şehrimize dönecek 
tir. 

Liman idaresi, vapurlara su ver -
me işini tanzim için esaslı tedbirler 
almaktadır. Kireçli su, vapur kazan
larını tahrip ettiği için, talfiye edil 
miş su temin etmek üzere tesisat ya
pılacaktır. Liman idaresi, bu tesisatı 
Mumhane antreposunun karşısında
ki arsaya kuracaktır. 

Erzurum, TAN - Aşkalenin GGl
veren köyünde iki çocuk oynarkelJ 
kavgaya başlamışlar, akraba}arlO'° 
dan Nuh, Şerif, İsmail. Sabri, tbrr 
hhn ve Zeynel de kavgaya iştirak et
mişler, biribirlerini bıçak, taş ve ,r 
pa ile yaralamışlardır. Yaralan ~ 
fiftir. Hepsi yakalanmıştır. 

B u mühim mektubu da der
hal ve aynen Esat Beye ver 

elik... Bir taraftan da Fuat Beyin 
kardeşinin otlu ve faaliyet arka-

ANKARAOA AGAÇ IAYRAMI : 

* Hendek, (TAN) - Pota 
bentler köyünden Halil oğlu Must'{ 
fa ismindeki hasta muayene ed 
üzere hük<imet doktorluğuna ge 
mişse de buna meydan kalmada!l 
müştiir. Cesedinde tesemmüm a1A 
metleri görüldüğünden otopsi ya daşım Yusuf Bey vasıtasile kendi

sine haber veriyorduk. 
Esat Bey beni çağırdı. Fuat Bey 

İstanbuldan ayrılıncaya kadar ken 
disini erimde saklamamı münasip 
gördü. O günden itibaren Fuat 
Bey Uıküdarda Nuhkuyuau.ndaki e 
vimde saklı bulunuyordu. 

mıştır. 

TAKViM ve 

22 Mart 1938 
SAL 1 

a Unoil ay: QUn: 81 
Arabi: 1357 

M uhaM'em: 20 
80net= 8,02 Ölle: 
lldttcll: 1&,48 - Aktam: 
Yıttaı : 11,&I - lmalk: 

YURTf A HA VA V A.ZIY6 
Yurdun Kocaeli. ıı:ıe. Orta ve cerıoal. 

nadllu mıntakalarıııda bava kapaJ.ı. 
nuntakalarda bulutlu ıeçmli, 
Karadeniz kıyılarında cenubi, diğer 
katarda şimall istikametten orta JıcU 
emıJJUr. 

Dün. İltnbulda hava ekseriyetle tıd 

(X) pıuat Be7 tsllrlm federU70numm A
beden terbiyesi kUl-

Pantikyan Efendinin ikazı üzeri
ne hemen Yusuf Beyi ve birkaç ar 
kadaşı alarak Haydarpaşa yoliyle 
Selimiyeye geçtim. Uygun diğer 
bir yer buluncaya kadar Fuat Be
ye Selimiyede Duvardibi civann
da oturan akrabamdan fbrahim Be 
yin evinde bir oda hazırladım. Ben 
bu işle uğraşırken Yusuf Beyle di 
ğer arkadqlar evimin karşısında
ki arazi ve mezarlıklarla clvarla
nnd.a bir tarama yaptılar. Kimse 
bulunmadığına k8Jlaat getirerek ·ba 
na haber verdiler. Akpm Fuat 
Beyin yeni yere nakli esnasında 
vukuuna ihtimal olan müdahale 
ve teşebbüslere karşı icap ed n ted· 
birleri de aldılar. 

ı 6 mcıcfa1 
Aakda htıkeftnla bamWJiı ~ laapamı gniel geçmiştir. Bu reUmde, ftayreW""B 

Af\c dikme faaliyetini aörüyoruz. 

ıeçmit. rüzglr fimali 1&rkiden sa 
ile 8 metre ~a esmiştir. Saat 14 te 
metıiıe 785,6 milimetre ldi. Hararet 
1 '1 ,8 ve en az ıs.e santigrat olarak k 
mistir. 
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Çin • Japon Muharebesi 
Halleclilemiyen 

Baş Mesele 

Ömer Rıza DOCRUL 

ç·!':=::;:k:::.~~.~.~~~~;-.:. Japonlar Yeni Çin 
l>ayı en çok meşgul eden meseledir. K ti • K d 

Hindistanda 
Yeni Kargaşalıklar 

t'ı~~.:ı:;:;: ;:.=·:ç:ir·:~.:u~; uvve erı arşısın a 
1 ~:tdiler ve aradaki muahedelerin hü- M f f k Ol ı 

Londra, 21 (A.A.) -

Bombay' dan bildirildiğine 

göre, Allahabad'da vazi

yet büsbütün vahimletmit

tir. Son günlerde kanlı çar

pıtmalar olmuf, 7 kiti öl

müt ve 43 kişi de yaralan

mıftı. Dün yeniden çarprf
mal~r olmuş ve ölülerin sa
y111 14 e çıkmıttır. Bini~ 
ce kiti dağlara kaçmakta· 1 

dır. Bütün mağazalar ka
panınıttı;, Mühim İngiliz 

h~~ler_ine göre hareket edeceklerini uva a amıyor ar 
•ldırdıler, fakat bu teminatın ta-
~anııanması için İngilterenin de va- Nevyork, 19 (Hususi) - Hankov - karşı yapılan taarruzu takviye için 
~•Yetini sarih bir surette anlatması dan Çin umumi karargB.hının bildir- Sarı nehri geçmiştir. Japonlar bu 
terckleşiyor. Çünkü İngiltere, vazi- diğine göre, Şantug vilayeti dahilin- şehirde geçen cumartesi günü 200 
tetini apaçık anlatmadıkça bu temi- deki Japon taarruzu, Tientsin - Pu- ölü vermişlerdir. Sarı nehri şimal -
~t eksik kalır ve Fransa ile Sovyet kov demiryolu ile büyük kanalın bir- den geçen bazı Japon müfrezeleri ta 
•tliği de bu teminatı yerine getir- leştiği noktaya kadar inkişaf etmiş,' mamen imha edilmiştir. Japonlar, 
:~k hususunda müşkül bir vaziyete ve bu havalide Çinlilerin çok keskin Şangtung'un cenup cephesinde Lin-
ıışebilirler. bir mukavemetile karşılaşmıştır. Ta- yi'deki Çin kuvvetlerine karşı yap -
\taziyet gayet sarihtir. Çekoslo- arruzun başlangıcında cenahlara çe- tıklan taarruzda büyük bir zayiat 

;~Ya bir taarruza uğradığı ·takdirde kilen mühim Çin kıtalan birdenbire vererek geri çekilmeğe mecbur ol -
~ansa, Almanya ile harbe girişmeyi büyük bir enerji ile Japon ordusunun muşlardır. Halen Tsingpu demiryo -
:0ıe almıştır. Sovyet birliğinin Çe- gerilerine taarruza başlamışlardır. lu boylarında çok şiddetli müharebe 
, osıovakya yüzünden de, geçenlerde Çin taarruzu süratle ilerlemekte ve ler vuku bulmaktadır. 
~lahiyetli Sovyet ricalinin dedikleri Japon kuvvetlerini ihata etmektedir. Diğer taraftan Japon makamatı 
~hi, bir koridor icat ederek Çekoslo- Diğer taraftan Tengşien şehrinde Çinlilerin taarruzlarını kabul etmek 
•ltyanın yardımına koştuğunu kabul de şiddetli muharebeler vardır. Son le beraber bu haberleri baştanbaşa 
:Clinı, fakat böyle bir vaziyet kar- sistem harp vasıtalarile mücehhez nakzeden haber vermekte ve Japon
\' llıdn İtalyanın da harbe katıştığı Çin askeri kıtalan, taarruza geçerek 1arın ilerlediklerini bildirmektedir -
~ ..... Fr~~saya .. karşı va~yet aldığı daha garpte bulunan Tsining şehri- ler. Bu haberlere inanmak lazım ge
\' -~edıhrse, şuphe yok ki, Fransanm ne kadar ilerlemişlerdir, Japon kuv- lirse Japonlar, Hançuang şehrini iş
~~•Yeti müşkülleşir. Bu güçlüğü an- vetleri, Çin ordusunun bu kuvvetli gal etmişlerdir. 
~ İngilterenin işe müdahalesi ber- tazyiki karşısında Şuşiyen civanna Japonların yeni kararlan 

af eder. kadar geri çekilmişler ve Çingtao'dan Şanghaydan bildirildiğine göre, Ja 
~ı\eaba İngı1tere, bu şekilde müda- mühim miktarda takviye kıtalan al- ponlar, Çin hadilinde Japonların iş-
~ edecek mi? Ve Çekoslovakyanın mışlardır. gali altındaki mmtakalarda bütün ec 

~ llkıali ve bütünlüğü yüzünden ko- Çin Ajansı, Şansideki Japon ileri nebi gemilerinin hususi bir müsaade 
~tak bir muharebede Fransa ile o- hareketi hakkındaki haberleri tekzip almadan servis yapmalarını yasak 
ltı onıuza hareket edecek mi? ediyor. Bu vilayet dahilindeki Çin kı etmiştir. 
)oksa böyle bir muharebede Fran- talan eski yerlerinde durmaktadır - Bu haber Şanghay deniz mahfille 
.h taarruza uğramamış sayayark lar. rinde büyük bir endişe uyandırllll§r 
'taraf kalacak mı? Buna mukabil buradaki Japon kı- tır. Bu emre muhalif gemiler, zap -

1
llUtün bu noktalann biri d~ anla- talan tamamen tecrit edilmiş halde- tedilerek hamuleleri müsadere olu -
llıaınış bulunuyor. Çünkü Ingilte- dirler. Çangtso'dan gelen bir rapora nacaktır. 

. Çekoslovakya istiklaline karşı va- göre, Çinliler Lingfeng'i geri almışlar Diğer taraftan, Şanghay gümrük -
~etini henüz tayin etmemiştir. Japonlar, Pinkyao yakınında mühim leri ve bilhassa diğer bir çok nokta -
h bir bozgunluğa uğramış bulunmak - 1 d d 1 1 1 · 'l"'-" h~ 1 ld • 'lltirnal ki, bu vaziyet bu hafta i- t dır ar a ev et er e ıtı ou. ~sı o ugu-
de anlaşılacak ve İngiltere kabine- a · na dair neşredilen haberler mübala-
çarşaınba günü toplantısını yap- Yeni Japon telefatı ğahdır. Ingiliz - Japon görüşmeleri 

\ ~Cllıl)e gunu ~Vam kamarasında "Ri .. ("';" tohn,....~o""li""*" rol.-:-~ bir cnndni hn~;nnf-;nAoiH ... ""'= 

anatta bulunacaktır. Bu yüzden AVUSTURYA: FRANSA~ 
\it ter Chamberlain, dün bu mesele 
'ıt~tnda sorulan suallere cevaben 
\ \tz söz söyliyecek vaziyette bu-
~llladığını söylemiş ve daha sonra 

1• Yakında fngilterenin harici siya-
14İ izah edeceğini ilave etmiştir. 

.<\ vrupa sulhünün mukadderatı, 
nasıl bir taraftan Çekoslo

hnın mukadderatına bağlı ise, 

Cenevreye 
Gönderilen 
Alman Notası 

Altın Meselesi 
Paris, 21 (A.A.) - Salahiyettar 

mahfiller, son günlerde dolaşan ba
zı şayialar hilafına olarak, Fransa 
mil.li bankası altın ihtiyatının yakın
da yeni bir revaluasyonun mevzuu
bahsolmadığını bildirmektedir. 

'ı ı_ 
MACARiSTAN: 

Müfrit Bir 
Sağ Parti 
Kuruldu 
Budapeşte, 21 (A.A.) - Küçük 

çiftçiler partisine mensup altı me -
bus "milli köylü ve işçi partisi,, a -
dında yeni bir müfrit sağ cenah te
şekkülü kurmuşlardır. Küçük çütçi
ler partisi muhalefetin en büyük par 
tisi idi. Şefi Tibor Ekhard son ay -
lar zarfında hükumete yaklaştı ve 
nasyonal sosyalist aleyhtarı bir mü
cadele tertibine çalıştı. Yeni parti, 
bir zirai ıslahat, bankalara ve kar -
tellere karşı şiddetli tedbirler iste -
mekte, Daranyi hükumetine meydan 
okumaktadır. 

Tıpkı Naziler Gibi 
Budapeşte, 21 (A.A.) - Budapeş-

tede yapılan bir toolantıda. "M~vi 
ıd.'Sl<u,, 1ı:;m1 ~enıen muıru sag ce-

nah partisi, hükumetin silah endüs

trilerini devletleştirmesini, Yahudi -

!erin mühim ekonomik mevkilerden 

uzaklaştırılmasını, Küçük Antant 

memleketlerinde, Macar ekalliyetle

ri bulunan her tarafta plebisitler 

yapılmasını, mecburi askerlik hiz -

metinin kabulünü ve bolşevizmle 

mücadele edilmesini istemiştir. 

~~0slovakyanm mukadderatı da İn
l!etenin vaziyetine bağlıdır. 

Berlin, 21 (Hususi) - Almanya 
hükumeti bugün Milletler Cemiyeti 
sekreterliğine bir nota göndererek 
Avusturyanın müstakil bir devlet ol 
maktan çıkarak Almanyaya katıştı -
ğlm ve Milletler Cemiyetinde aza ()1 
maktan çıktığını bildirmiştir. 

AVRUPANIN SiYASi HARITASI: 

.u Yüzden bütün Avrupa İngilte-
12l "l w • t' k . .. acagı vazıye ı mera ve Mıs-

l Chanıberlain'in beyanatını sabır
ıJt içinde bekliyor. 

Utetler Cemiyeti : 

li a~eşistanm İtalya tarafından 
ı ılhakındanberi Habeşin Mil-
~t Ce · t' 1 • . ·ı· d k . mıye ı aza ıgı sıcı m en ay 
lıı Silınek için kolay kolay bir çare 

4 llaınadı . . Bu mesele hallolunma
~ hiç olmazsa dış görünüş bakı-

• ' ıtı.atı bu meseleye benziyen ikinci 
d·esc]e çıktı: O da Avusturyanın 

ı\ı 12li silmek! 

~anya hüki'.i:meti diin, Milletler 
• ~Y 'Yetine bir nota göndererek A vus 

~llın Almanyaya katıştığını ve 
,~l<il, hakimiyet sahibi bir mem-
~110lınaktan çıktığını bildirdi. Bu 
~ e Milletler Cemiyeti bir aza-
~ daha kaydini silmek meselesi 
llts l . 

Viyanadan gönderilen iki A vus -
turya piyade alayı dört gün misafir 
olmak üzere bugün Berline varmış
tır. 

Doktor Şaht ekonomik meseleleri 
görüşmek üzere Linz'e varmıştır. 
Şaht daha sonra Viyanaya gidecek
tir. 

Avusturya kraliyetçileri şefi Al -
bay Gustav Vulf'un Viyananın Al -
rnanlar tarafından işgali sırasında 
kra?~. ba.!rağı açtığı ve bi[ Alman 
zabıtırun uzerine ateş açmasını mü
teakip intihar ettiği tekzip edilmek· 
tedir. 

Daily Telegraph'ın Viyana muha -
birinin hudut harici çıkarılması için 
verilen emir Gestapo tarafından geri 
alınmıştır 

Hitlerin Ronıa Ziyareti 

takviye kıtaatı Allahaba
da gönderilmekedir. 

Londra, 21 (Hususi) -
Hindistanda vuku bulmak
ta olan yeni kargaşalıklar 1 

hakkında hükllmet o ha va
lide ciddi kararlar tatbik 
etmek dütüncesindedir. İn
giliz hükUnıeti Hindistanm 
sükôna çok muhtaç oldu
ğunu düşünüyor ve bu sü
kônu temin için bazı esas
lı fedakarlıklar yapmak is
tiyor. 

MEKSiKA: 

Petrol İşi 
Kargaşalık mı 
Doğuracak? 
Meksiko, 21 (A.A.) - B. Kardenas, 

memleketin mali faaliyetinde kanşık 
lıklann önüne geçmek üzere Maliye 
Nazırının icap eden tedbirleri tatbik 
etmesine karar vermiştir. 

İktısat Nazırı, mhli petrol idaresile 
birlikte, petrol istihsalatına ait faali
yeti kontrole memur edilmiştir. 

Mesai nazın, işbirliği tesisi maksa
dile, amele teşkilatile kontratlar ak
tedecek ve bu suretle her türlü iç
timai ihtilafın önüne geçecektir. 

Yüksek adalet divanı ile parlamen
to B. Kardenasa kati surette müza
herette bulunacaklarına dair teminat 
vermişlerdir. 

Petrol kumpanyalan, ameleye, is-

Cf6J1a~ileT:ızminatiuıriI;~-Üç ~;.tik 
yevmiyelerini vermiye mahkiım ol
muşlardır. 

LÜBNANDA: 

Y ~rd Kabine için 
Berut, 21 (A.A.) - Mebusan mec 

tisi sabık reisi Emir Halit Şahap ye
ni kabineyi teşkile memur edilmiş -
tir. 

ltkııl aşmış bulunuyor. Meselenın 
~ . .' Şekilleri bir hayli yorucudur. 

Roma, 21 (A.A.) - B. Hitlerin Ro
rnaya ziyaretine ait hazırlık1ar bü - A 

tün faaliyetiyle devam etmektedir. 
Şehirleri süslemek işine memur komi 
teler dış bakanı Kont Ciyanonun ida
resi altında çalışıyorlar. 

Avrupanın bugünkü siyasi va 4 - Küçük Antant devletleri a --------------

/ 1 FİLiSTiN : '~t:ıt J\lmanyanın Avusturya istik
it '-on çekmiye hakkı olup olma
~ ~un uzadıya düşünülecek ve en 
ı, et bir hukuki şekil bulunarak 
lltıı ha~arılacaktır. Fakat bu işin 
~ lllası da Habeş meselesinin hal 
'll~laylaştırmıyacaktır. Çünkü bu 
~. ll:vlaştıracak bir tek amil, İn
·~ ., 
111 

1 e Fransanın, İtalya ile an-
11 arı ve l\lilletler cemiyetini Ha
ı:. sicilinden silmek için teşvik 
tıdir 

lb • 
~ ltki bu işin de kolay kolay ba
~tı ·~·acnğı anlasılıvor. Hadisele -
tıı~İkkate değ~r tarafı, bir Afri

de 
1 

letin, Milletler Cemiyeti si
ı.1 tl kaydinin silinmesi için çalı
~ı dsırnda bir Avrupalı milletin 

e silinmesidir. 

ziyetini gösteren şu haritayı üs- olan Yugoslavya, Çekoslovakya 
tündeki numaralardan takip e- ve Romanya müttefiktirler. Yu-
delim: goslavyanm İtalya ile anlaşma-

1 - Milletler Cemiyetinde a· sı, Romanyanın Almanya ile mü 
za olan milletler siyah olarak nasebetlerini düzeltmesi ittifa-
gösterilmiştir. Bunlar İngiltere, kı zafa uğratmıştır. 
Fransa, Çekoslovakya, Rusya, 5 - Balkan Antantını Yugos- j 

H K Romanya, Yugoslavya, Bulga - lavya Romany T'" k' y azer ıyısında ' a, ur ıye ve u 
ristan, Yunanistan ve Türkiye • nanistan teşkil ediyor. Antant 

S dir. kuvvetlidir. 
ert Bir Fırtına 2 - Lehistan ile Almanya 10 6 - Roma protokolünü imza 1 

BakA 21 (AA ) H senelik ademi tecavüz paktile lıyan devletler İtalya, Avus _ 

d 
u, · · - azer biribirlerine bağlıdırlar. turya ve Macaristandır. Bunu 

enizinde Ap•eron yarımada- 3 L h' t F 
T - e ıs an ve ransa müt- istihbari mahiyette bir ittifak 

sım tiddetli bir kasırga altüst tefiktirler. Yeni Lehistanı, Fran saymak mümkündür. 
ehnİftİr. Moletovnet neft fab- sa yaratmış sayılır. Fakat Fran 7 - Bu numara Fransa, Rusya ı 
rikası mühim hasara uğramı~ / I sanın Lehistandaki niifuzu son ve Çekoslovakya arasındaki it-
t B d 64 l k yıllarda bir hayli zayıfladı. tifak ı t ı 
ır. ura a petro uyusu. ,~~!!!!!!~!!i!!~~~!!!!!!!~~~i!!!!!i!!!!!i!J!!ii~~~ı~a~n~a!i!!!!!ır~.!!!!!!~i!!!!i!!!!~!!i!!!!~~' 

nu su basmıştır. - =l 

RUSYA: 
Camii Ömerin 

imamı Öldürüldü 
Kudüs, 21 (A.A.)-Arap ve Yahu

di gazetelerine Riyad'dan bildirildi: 

ğine göre, Suudi hükıimeti Filistin

de, Suriye ve Lübnanda propaganda. 

büroları açacaktır. 

Kudüs, 21 (A.A.) - Ömer camiinin 

imamı Şeyh Arif Yunus Elhüseyin, 

şehrin eski mahallesinden Camie git

mek üzere geçerken meçhul bir kim

se tarafından dört el ateşle öldürül
müstür. 

3 

fi.EK 
Taştan Aslan 

[Yazan: B. FELEK] 
Gülhane parkının ortasındaki yo

lun sağında, yere konmuş bir aslan 
heykeli vardır. Bilmem dikkat etti
niz mi? Bir geyik yavrusu mu, kara
ca mı - iyi dikkat etmedim • hulasa 
daha zayıf bir hayvanı parçalıyor. 

Heykel fena yapılmamış. Aslanın 

bütün hırsı ve avının olanca maz
lfunluğu görünüyor. Lakin bu be~·kel 

ara sıra o kadar gülünç bale düşü
yor ki, haline acımamak kabil değil 

Dört, beş yaşında, kızlı, erkekli bir 
takım çocuklar asl~nın üstiine bini
yor, başına çıkıyor, kuyruğunu çeki
yor ve onun, ürpertici vaziyetine uy· 
mıyacak ne varsa ontf yapıyorlar. 

Gerçi aslanlıkla bir münasebetim, 
bir akrabalığım yok. Hat ti\ çoğumuz
da olduğu gibi gön\ünıü aslan yatağı 
da yapmış değilim. Aslan südüyle de 
başım hoş değildir. Gemi asJanlarına 
hiç tahammül edemem. 

Bütün bunlara rağmen o heykele 
pek acıyorum. 
Eğer aslanların heykeller üzerin

de bir kontrolü olsa idi, onu o halde 
bıraktırmıyacaklarından emin ola
bilirdik. 

Gerçi heykele çocnklann nmsallat 
oluşu onun yavrulara karşı müsama· 
hasile tevil edilebilir ama ceylanı pa· 
ralıyan, büyüdüğü zaman insanı te
pelemekte bir an tereddüt etmiyecek 
bir mahluka şefkat beklenmezdi. 

Teferrüatım iyice hatırlıyamıyo

rum. Bir masal vardır. 
Bir adamla bir aslan bir milzeyi 

geziyorlarmış. Müzede galiba bir tah 
lo varmış: Bir adam, bir aslanın a2-
zım açmış, yırtıyo~ 

Adam sormuş: 
- Bu resme ne dersiniz? 
Aslan cevap vermiş: 
- Bunu pizden biri yapsa idi, man 

zara tersin-. olurdu. 
Onun gib insan oğlunun yaptığı 

aslan heykt-.,;;ıe, insan yavruları bin
mesinin bir insan işi olmaktan başka 
ne kıymeti vardır? 
Romalıların zındıkları ve milcrfm. 

naı o.;,ıo.uıtııcı ~'C"\lll\UA1..:11 "l)u:nııuuu 

aslan bakıcısı A.ndrokles isminde biri
ni de yem diye bir aslana vermişler. 
Herife ilişmemiş. Yırtıcı hayvanın bu 
tab'ına aykın hareketinin sebebini 
araştırmışlar, meğer vaktile o adam 
bu aslana hastalığında bakmış imiş. 
Hayvanın ona karşı bir iyilik bilme 
hareketi imiş. Aslanlarla insanla. 
rm arasındaki münasebetleri mert
lik tarafından tahlil etsek, kah 
onun, kah ötekinin lehine hari
ci kısmetler bulabiliriz. Lakin ne ol
sa taştan heykelini yapıp üstüne ço
cuk bindirmeyi aslanlar hazmede
mez ve hele aslanlardan heykeltraş. 
çıksa idi, bu türlü heykeller yapmaz
dı. 

Osmanlı Bankası 
İmtiyazı İçin 

Ankara, 21 (Tan muhabirinden) ......:! 
Millet Meclisinde bugün askeri ve 
mülki tekaüt kanununun 48 inci mad 
desinin değiştirilmesine ait layiha ile 
diğer bazı layihaların müzakereleri 
yapıldı. Bu arada Osmanlı Bankası im 
tiyaz müddetinin uzatılması hakkın
daki kanuna ilave edilecek kanun la 
yihası da görüşüldü. Bu layiha müza
kere edilirken Maliye Vekili Fuat Ağ 
ralı, bir suale karşı şöyle dedi. 

"Osmanlı Bankası, mukavele mucibin
ce devlete iki buçuk milyon İngiliz lira
lık kredi açar. Bunun 1,250,000 lirası im 
tiyaz müddetinin hitamına kadar devam 
edecek olan hesabı caridir. Diğeri de, 
mukabilinde Türk lirası, verilmek sure
tiyle ve muvakkat namı ile açılan 
l.250.000 İngiliz liralık kredidir. 

Banka imtiyaznamesi bu madde mu
cibince 937 senesi mayısının 31 inden iti
baren her sene bu muvakkat kredinin 
250.000 lirası iade edilmek suretiyle 941 
senesine kadar kapatılması lazımdır. Hü. 
kmet elinde bu krediyi daha geniş tutmı
ya lüzum gördüğünden dolayı banka ile 
anlaşarak bunu dört sene geriye atmış
tır. Yapılan muamele budur.,. 
Meclis Çarşamba günü toplanarak 

müzakerelerine devam edecektir. 

İSKANDINAVYA: 
Hariciye Nazırları 

Toplanıyor 
Oslo, 21 (A.A.) - Isveç, Norveç 

ve Finlandiya hariciye nazırlarının 
konferansı Osloda 5 ve 6 nisanda top 
!anacaktır. 
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;M.ahl<emelercle 

Hukuk Fakültesinden 
de Bir Dosya Çalmışlar 
Sahte Diploma Suçluları, Kabahati 

Biribirlerinin Uzerine Atıyorlar 

Ankaranın 
Tombala 
Şampiyonu 

10DU_~UIM~ UCVUCL MOZUI -
Lote Şöne 
Şehrimize 
Geliyor 
İstanbul Belediyesi ıchir tiyatrosu halJ<lll 

mül..ik kultilrünc bır hizmet m dıl d 
yanın en güzel sesli an'atkarl:u-ınd n rn • 
hur Viyanalı muganniye "Lotc Şön 'yi 1'1 
ruz 3 temslJ Jçin İstanbula davet ctmıştlt· 
San'atkfır bugün şehrimize gelcockttr. 

Bayan "Lote Şöne,, güzclllği, san' ti ~t11" 
salslz sesi ve zaratetlJc dilny nın her tart• 
fında bUyilk muvai!akıyet kazanmış bit 
san 'atkArdır. 

Dün ağır ceza mahkemesinde hu- miş. Refikama ait kolyeyi ve saireyi 
kuk fakültesi dekanlığının mühürle- çalmış. Bu arada kız kardeşime ait 
rini taklit eden, hukuk fakültesinden diplomayı da çalmış ve onu tahrif et

Paris büyük operasında opera korno n• 

----------------------------- de temsillere işUrl'lk ettiği zan an b ı tl rt 

dosya aşıran ve sahte mektep diplo- miştir. 

ması yapan iki genç hakkındaki mu- Bundan sonra, hukuk fakültesi de
hakemeye devam edildi. Suçlu yerin- kanlığından gelen cevap okundu. Bu 

Naşit jübilsi 
Bu Akşam 

de Hüseyin isminde bir gençle eski e- tezkerede Halil oğlu Yusuf Kenana Büyük halk sanatkarı Naşit için bu 
niştesi Bahaettin bulunuyorlardı. İki- ait ve içinde diplomalar bulunan bir gece Fransız tiyatrosunda bir jübile 
si de mevkuftu. İddia şu idi: dosyanın 1936 yılında fakülte kale- yapılacaktır. Naşidin sahne ve sanat 

Polis, Hüseyinin sahte diploma ha- minde kaybolduğu bildiriliyordu. İd- hayatının 35 inci yıldönümü münase-
zırladığını ve sattığını tesbit etmiş, diaya gör~, ~üseyin, ba~a üniversi- betile bir program hazırlanmıştır. 
evinde yaptığı araştırmada birçok te kasketı gıyerek fakultelere gider Ankara, (Tan muhabirinden)_ Bu Evvela, gündüz, saat 16,5 ta Emin-
sahte diplomalar da bulmuştur. Bun- ve buralardan dosya aşırır, içindeki sene, Ankarada aileler arasında tom- önü hal~evin~e bir merasim yaptla
lann arasında suçlu Bahaettinin kız diplomaları tahrif ederek satarmış. bala oyunu bir hastalık haline gelmiş cak! Naşıde bır sanat şahadetnamesi 
kardeşine ve hukuk fakültesi talebe- Bundan sonra, hukuk fakültesi tet tir. Resmini gönderdiğim küçük Um- verılecek ve :?aşına sanat tacı ta~ıla: 
ı;inden Yusuf Kenana ve Yedek su- kik memuru Sadrettin şahit olarak ran, haklı olarak Ankara tombala caktır. Bu m_unasebetle de bu degerlı 
bay mektebinde bulunan Ka·mı'le aı't dinlendi ve Yusuf Kenana ait dosya · k halk sanatkarının hayatı hakkında - şampıyonu unvanını azanmıştır. b' . . 
diplomalar vardır. Suçlular suçu bi- nın nasıl kaybolduğunu anlattı. Şa- Bu zeki yavru henüz altı yaşında- ır konferans venlecektır. 
ribirlcrine atfediyorlardı. Reis evve- hit Beyoğlu ikinci noteri daktilosu dır. Buna rağmen okumasını çok gü- Gece saat 20,5 ta Fransız tiyatro
la, ehlivukufun verdiği raporu oku- Bayan Muazzezden, kendisinden ve zel becerir, hatta daktilo ile süratle sunda Şehir Tiyatrosu tarafından 
du. Raporda tahrif edilen diplomalar Bayan Naimeden Hüseyinin tasdike- yazı bile yazar, fakat yaşının müsaa "Bir kavuk devrildi,, oynanacak, Na
üzcrindeki yazıların Babaettinin ya- dilmiş asıldan bir diploma aldığını desizliginden henüz mektebe gidemi- şit "Sürpik, Haçik,, piyesini temsil 

1 tt Yed k b edecek ve bir konser verilecektir. E-
zısına uymadığı, fakat Hüseyinin ya- an a ı. e su ay mektebinde Niğ yor. 

d l' İhsan d .. i şah d minönü halkevi temsil kolu tarafın-
zısına benzediği neticesine varılıyor- e ı a §OY e a ette bulun- Oyunculara tombala kartlarını da-
du. Hüseyin, ehlivukufun raporuna du: ğıtan küçük Umran, her birin- dan da Alayköşkünde aynca bin tem-
itiraz etti: - Hüseyin arkadaşlanmızdan Ka- deki numaraları ezbere biliyor sil verilecektir. 

~----------------------Yazılar benim değildir, yeniden milin diplomasını nasılsa eline geçir- ve çekilen numaralan çekerken daha 
huzurunuzda tetkik ettirilsin, dedi. miş ve üstüne kendi fotoğrafHe ismi- torbanın içinde iken söyluyor. Um-

Bahaettin kendisini müdafaa eder- nl yazarak tahrif etmiştir. Ben bunu ranla tombala oynamıya gelenler, 
ken şöyle dedi: Kamilden duydum. hep yenilerek dönüyorlar. 

- Hüseyinin kız kardeşi benim ka- Bundan sonra diploması çalınan 
nmdı. Zonguldakta oturuyorduk. Re Yusuf Kenan ve Yedek subay talebe- MÜDDEİUMUMİLİKTE: 
fikam vefat etti. Ben teessürümden sinden başka bir şahit daha dinlendi
Zonguldağa gidemedim. Ev kilitli i- ler. Muhakeme, gelmiyen şahitlerin 

ÖLÜM 
Sadrıesbak Şekip Paşa hafidi ve 

Arifi Paşa mahdumu Bay Mahya Şe
fik vefat etmiştir. 

Cenazesi 22 Mart salı günü saat 12 
de Bebekte Arifi Paşa yalısından kal
dırılarak Bebek camisinde öğle nama 

ÖLÜM 
Tayyare cemiyeti Laleli Harikze

degan apartmanları muhasebeciliğin
den mi.ıtekait Mehmet Kemal Alpe
ren vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün öğleyi müteakıp 

Cerrahpaşa camii ittisalinde~i 105 
numaralı hnnesinden knldınlarak, na 
mazı Koca Mustafapaşa cnmiişerifin
de kılındıktan sonra Merkezefendi 
aile kabristanına defnedilecektir. 

ÖLÜM 
Doktor Salih Baysanm annesi öğ

retmen Mazhar Özevrenin büyük ka
yınvalidesi doktor Ekrem Baysarun 
büyük annesi Bayan Nafia Baysan ve 
fat etmiştir. 

Bugün namazı Beşiktaşta Sinanpa
şa camiinde öğleyin kılındıktan son
ra Yahyacfcndide aile mezarlığına 

defnedilecektir. 

ÖLÜM - Selanikli merhum Hali
din oğlu Kazım Emin Tütün Şirketi 

büyük zamlnr yapılır ve tekmil yerler hıı.f• 
talnrca evvel satılır. 

İşte bu san'atktır P rlsin Pı al tiyatrostd' 
da Raynhard'ın rejisörlilğO altında oyn dıl' 
ve buyilk muvaf:fakıy t k ;andığı "Ştra 
un "YARASA., opercilni n'atktırlarım 
beraber oyniyacnktır. 

Martın 26 ncı Cumartesi ve 27 nci ptJ%fl 
günleri Şl'hır komcdı tiyatrosunda verıle • 
cck bu musnmcrclcrın bıletlcri şimciidel' 
satılmaktadır. 

Sincınacılığın, filmciliğin 

HARIKASI 

di. Hüseyin kilidi kırmış ve ve gir- çağırılması için talik edildL 

SAHTEKARLIK~ 

Dolandırıcılık 
Yaparken Suç 

-~u--·,s- tünde T utuıau 

HUKUK: 

Körkuyuya Düşüp 

Ölen Çocuk 
Müddeiumumilik, dün, feci bir ö

lüm tahkikatına el koymuştur. Ay
vansarayda Mollaaşkı mahallesinde 
Mumhane caddesinde boş bir arsada 

zını müteakıp Rumelihisflrındaki Feriköy camiinde kılındıktan sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrol.ıt 
medfeni mahsusuna defnedileeektir. Feriköy aile kabrist g" '"l k ı 1 
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Müddeiumumilik, epeydenberi me 
murlar adına dolandırıcılık yapan bir 
sahtekar hakkında tahkikat yaptın
yordu. Nihayet, cumartesi günü polis 
memurları bizzat müddeiumuminin 
verdiği direktif uzerine suçluyu Be
yoglunda bir pastanede cürmü meş
hut halinde yakalamışlar ve geç vakit 
te asliye üçüncü ceza mahkemesinde 
duruşması yapılarak tevkif edilmiştir 
Suçlu Senpat isminde biridir ve ha
disenin tafsilatı şudur: 

Haralambo isminde bir gençle, ev 
sahibi Yorgi hakkında Üsküdar müd
deiumumiligine aksetmiş bir dava 
vardır. Bu davada Haralambo bir se
nedi yırtmaktan suçludur. Senpat, 
bunu öğrenmiş ve bir gün Haralam
boya giderek: 

- Senin müddeiumumilikte bir i
fin var. Bunu halletmek ister misin? 
Yoksa mahkum olacaksın, demiş ve 
Haralambodan 75 lira para istemiş
tir. Haralambo, bu talebi kabul eder 
gibi görünerek müddeiumumi Hik
met Onata vaziyeti anlatmıştır. Hik
met Onat, vaziyeti tetkik ettikten 
sonra lazım gelenlere bir cürmü meş
h ut yapılmasını emretmiştir. Numara 
lan evvelce alınmış paralar Haralam 
bo tarafından Senpata verilirken de 
polisler cürmü meshut halinde Sem
patı yakalamı§lardır. 

Suçlu, üçı.incü asliye ceza mahke
mesinde suçunu itiraf etmiş, müddei 
umumi muavini Feridun iddiasını söy 
liyerck ceza verilmesini istemiştir. 
Muhakeme, karanm yarın verecek
tir. 

Şairazamın 
Vasif)etpanwin- oynıyan Emin oğlu Burhan adlı alb 

d arın~ a r en ogan ava ya düşerek ölmüştür. İtfaiye, çocu-

Asliyc üçiincü hukuk mahkemesin- ğun cesedini kuyudan çıkararak Ay-
de, büyük şair merhum Abdülhak vansaray karakoluna getirmiş ve ta
Hamidin refikası Bayan Lüsiyen aley bibiadil Salih Haşim de muayene et
hinc dün bir dava &!;ılmı tır. navayı, miştir. Müddeiumumi muavinlerin
merhum şairin kızı Emine Hamide ile den İhsan, arsa sahibi hakkında tah~ 
üstattan evvel vefat eden oğlunun iki kikata başlamıştır. 
kızının avukab Ahmet Nur açmı tır. Yalan Adres Vermiı 

İddiaya göre, Abdülhak Hamit ve- Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 
fatından evvel noter senedilc ve bir dün bir yalan beyanatta bulunma id
vasiyctnamc ile bütiin mallarını, gc- diasını tetkik etmiştir. Suçlu Fatih
lirlcrini,hcnüz tnbcdilmiyen kitapları te Hocadede mahallesinde oturan Mu 
nın telif hakkını Bayan Lüsiyene ver ammer isminde bir gençtir. Muam
mek suretile varislerini mahrum hı- mer bir meşhut suç hadisesinde şa
rakmıştır. listat, noter senedinde Ma- bitmiş, mahkemeye gelmemek için 
dam Lüsiyenden 1600 lira kadar para polise adres verirken "Şirketi Hayri
istikraz ettiğini söyltmı<'ktedir. yede memurum,, demiş. Polis, orada 

Davacılar, gerek noter senedinin, aramış, bulamamış ve nihayet haki
ve gerek vasiyetnamenin mahkeme ki adresini ÖE,rrenerek kendisini yaka
tarahndan iptalini ve kendilerinin de lamıştır. 
mirastan istifade ettirilmelerini ;c:te- Müddeiumumt, suçluyu Sultanah-
mektedirler. met sulh birinci ceza hakimine ver

miştir. Mahkeme kararını ayın yir

HENDEKTE: 

Sabıkah Yankesici 
Hendek, (TAN) - Şişman İbrahim 

namile meşhur yankesici Sivrihisarlı 

Hasan oğlu İbrahim Etem, askerlik
ten firar suçu ile mevkufken Bolu
dan kaçmıştır. Usküdarda yakalanan 
bu sabıkalı mahfuzen Boluya götü -
riılmek üzere buradan geçirilmiştir. 

mi sekizinci günü verecektir. 

Komünistlik Suçlusu 
Polis, dün, muddeiumumiliğe ko

münistlik propagandası yaparken e
linde zararlı bir kitapla yakalanan, 
Sabir oğlu Mehmet Can isminde bir 
genç vermiştir. Birinci sorgu haki
mi, suçluyu tevkif etmiştir. 

----o--

HAKARET: 

Marsilya Konsolosuna 

Hakaret Etmiş 

Belediyeyi Dolandırmıı 
Muddeiumumilik, dun, belediyeyi 

dolandırmaktan suçlu Kayserili Meh 

m~t isminde ak ve uzun sakallı bir 
suçlu hakkında tevkif karan almış-

üzerine müddeiumumilik tahkikata 
başlamış ve Kayserili Mehmedi de 
sorguya çekmiştir. Tahkikat gayri 
mevkuf olarak devam ederken, bir 
gün Mehmet ortadan kaybolmuştur. 
Müddeiumumilik tahkikat yapmış ve 
onun Kayserlye kaçtığını oğrendiği 
için Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesinden bir tevkif ka!'an ala 
rak Kayseri müddeiumumiliğe gön
dermiştir. Kayseri müddelumumiliği 
Mehmetli yakalıyarak, 1stanbula sev
ketmiştir. 

Dün ağır ceza mahkemesinde Mar
silya konsolosumuz Firuzu ve onun 
şahsında hükumetin manevi şahsiye
tini tahkir ettiği iddia edilen Mehmet 
Sadık Esenin muhakemesine devam 
edilmiştir. İddia edildiğine göre, ha
dise şu şekilde olmuştur: 

Mehmet Sadık Esen, çalışmak üze
re Fransaya gitmiş, Fransa polisi, ec
nebi olduğu için kendisine iş verme
miş, açıkta kalmıştır. Bu arada, Mar
silya konsolosluğumuza müracaat e
derek yardım istemiş ve bir ay ka
dar bekledikten sonra konsolosluk 
kendisine bir Yunan vapurile İstan
bula dönebilecek kadar navlun para
sı vermiştir. Mehmet Sadık Esen, bu
nu az bularak konsolosa ve hükume
tin manevi sahsivctine hakaret et -

tır. İddia şudur: 

Kayserili Mehmet, belediye, sebze 

halini yaptırmıya başlamadan evvel 

Kerestecilerde başkasına ait 30 bin 
lira değerindeki büyuk bir arsayı 
kendi malı gibi göstererek belediye
ye satmış ve parasını almıştır. Hal 
yapıldıktan sonra bu arsanın başka-
ına aıt olduğu anlaşıldığı için bele-s .. 

diyenin ve alakadarlann muracaatl 

Sultanahmet sulh birinci <'eza hi
kirni Reşit, dün gizli olarak sorgusu
nu yapmış ve hakkındaki tevkif ka
rarının devamına karar vererek dos
yayı müddeiumumiliğe iade etmiştir. 
Müddeiumumilik birinci tetkik büro
su şefi Sabri, tahkikata de\ am ede
ccktır. 

Bütün ~~~ ~ 
WAtJll~ 1l=l<l=~i1 -o-

, • - ,, ' ·, • • • • 1 • 1. saat 21 de 

AŞK iÇİN YAŞIYOR 
Herkesi hayran eden büyiik, emsalsiz film 1 

NAŞİT GECESİ 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece - Bakırköy - Miltiyad IJ 

SEVDA MACUNU Baı rolde: Victor :rancen bugün TÜRK sinemas•=.ı 

YALNIZ EN BÜYÜK. EN GÜZEL • EN NEFiS ve ŞAHANE filmlerde rol alall 

MARTA EGGERTH 
Avrupanın 

birinci 

yıldızı 
ile en me,hur komikleri : 

THEO LINGEN • PAUL H ÖRBIGER • HANS MOSER • LUCIE ENGLISCH v• 
yeni Danimarkalı yıldız FRITZ VAN DONGEN 

ZEVKiNE - GOZELLIGlNE - NEFiS ŞARKI ve DANSLARINA, EGLENCELl MEVZU
U NA BA YILACAGINIZ bir ŞAHESERDE bulu,tular. 

SARI ZAMBAK 
"'u.;::~:"' ~:ı~~MA SARAY ve MELEK 
musameresı olarak 

ıinemalarmda birden 
DiKKAT: satılmaktadır. Yarın gece ıçın numaralı koltuk ve localar f İmdiden 

.. -------~•Telefon: Melek 40868 - Saray: 41656 •-------~ 

Bütün teesaür ve heyecanlarile Pariı sokaklarında bir ıergü"2;e ,t.... Okunmut ve bütün li_.r 
lara tercüme edilmit büyük bir roman. .. 

Seyircileri hem güldüren hem ağlatan bir tiyatro piyeıi ... 
Velhiııl büyük ve alikabaht bir film : 

FA N FARNE·~;" K Luo·n ı N t 
Akşam SU M ER 

... ---------• Büyük bir zaferi olacaktır. --------~ 
Sinemasının Yarın 

temiştir. Şahitlerden birisi Cezairde 
mış ve tahkikat dosyasını da Türk po
lisine vermiştir. 

Dün, mahkemede suçlunun avuka
tı İrfan Emin, müdafaa şahitleri gös
termiş ve bunların dinlenmesini is
temitşir. Şahitlerden birisi Cezairde 
diğerleri de Marsilyadadır. 
Duruşma, tahkikatın genişletilmesi 

icin başka güne kalmıştı•. 

26 Marl Cumartesi ve 21 Mart Pazar gündüz geC' 

L Oü"T" E güzd $ saôkan ~ ~ 
Şehir Tiyatrosu san'atkarlarile beraber 

"YARASA,, operetini oynıyacaktır. 
• .Biletler timdiden tiyatro aitelerinde aatdmaktadıt· 
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f LA~ÖIMlif ~~ 
TAN 
GündeDk Gazete 

S•!:MN 
Bizde Doktorlu~ t..) . ~ 
llerDyor mu 1 • • • ,.AN'ın tıedefl: Haberd., flklrd., tıer

.. yde temiz. dUrU.t. umlmf olmak, 
karlln gazet•I olmıya plıtmaktlr. 

ABONE BEDELİ 
Tar kiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Xr, 
750 Kr, 8 kr 1400 Kr. 

Taröh oenöOen 
Yazan: SABiHA ZEKERIY A 
Tıbbl)'eliln baJftllll mtbaasebetilo 

yudıiım yasıya karşılık, bir doktor 
tarafından ıönderildiii anlatılan im· 
sun bir mektup aldım. Basbihal şek 
linde yam1an 1"I mektuba f(iylece hU.. 
lisa edebilirim: ''Tıbbiye mektebi • 
sunca laa1atmcla pek çok doktorlar 
yetqtirdi. Fakat bunlar arasmclan tıp 
llemlne yeni kePfler illve eden var 
mı? Tıbbi7e bir aaırbk laayatmda 
Tflrk dolı:torlarmı yabancı lisaDa mtlf 
tehir olmabmn, mal6matlarmı an11t 

•oo ıtr, s kr aoo ıtr, 
150 Kr, ı kr 100 Kr. 
killetıeraruı posta ittihadına dahil ol
lll17Ul memleketler için so, 18, ı, s,a Ura 
4ır Abone bedeli peolndlr. Adres 4elll
tlrmek n kuruftUr. Cevap için mektUP 
hıra 10 kunıtluk pul U&veııl llzımdır. 

Eskö Gazet·eUer 
1 GONON MESELELERi 1 

Orta Avrupacla 
t.1atbuat Hürriyeti 

[YC12Gn: M. ZEKERiYA] 
Orta Avrupa ve Balkan memleket

larini dolaşarak şehrimize ıelen bir 
bl muhabiri blae o memleketler

.. ld matbaatul acıklı halini anlattı. 
1tal7ada, Yunanlstanda, Romanya

•. Balcari9tanda, Yugoslavyada, A
'-tmya n Almanyada matbuatın 
tul yoktu. Bu memleketlerde mat-

t htlrriyeti anatubnıq slbldir. Ki
--..... talndan enet aanstır 11111lti 
latt.lk olanar. Buılannda yalım htl
ktnıetin verdiği tebutler nepolanar. 
llaık, lıldiselerl yalnız hilldunetin ıö 

_...IYl9 '6ftlr. Hakikati atrenlp anla-

--- bnkln yoktur. Çünkü haki
'-tıer tahrif edilmekte, hldlselerln 
'-kiki mamaruı halka aksetmemek-
~. 

a. eene'bl muhabire söre mnell: 
Ahnaa matbuatı eski İqilis Bari

~. Nuın Edenin lnıilterede Al· 
lıaanya7a karşı harp iıtiyen bir halk 
'-Pheslnln lideri olduju için istifa et
tlilni yasDUfbr. 

Yine Alman matbuatına lire, Çe
..... vakyadald Almanlar imha edil· 
lıaektedir. Kartan1malan lbamdır. 

Yine Alman matbuatına ıöre, Al· 
..._ya, Japonya ve İtal7a, lıalıilll 
~ta olan demokrasilerin dtln· 

71 .. lpftsmln eline nrmeıdne ml

Ô niimde arapça, fança ve 
türkçe birkaç dildne tarih 

kitabı var. Tarih bir Wm halinde 
tedvin edilmeden evvel bir tarihçi
nin ylrmlncl uır ~ 
farklı olmadığını söylemiştim. Eski 
tarihçi hiç bir münuebet, sıra, te
selı..J ve mevzu gözetmlyerek gör
düklerinl ve duyduklarım tahlll ve 
tenkit süzgeçinden geçltmekmiD 
olduğu gibi yazardı. Bu bakımdan 
eski tarih kltaplannın sayfalan ga
zetelerin müteferrik haber sütun
lanna çok benzerdi. Elime tbni Kıf 
tl'nin Kitab-ül-Farl'slnl alıyorum. 
Bir sayfa açtım. Tarihçi, hüküm
darda bulunman llzımgelen vasıf· 
lan sayarken onun bir kumandan
da bulunması llzımgelen evsafı ha
la olmasını ileri sürüyor ve Türk 
kumandanlannı da örnek olarals 
gösteriyor, diyor ki: 

"Bazı Türk hakimleri asker! ku
mandanlarda on hayvan huleti bu
lunması lAzım gelditml söylüyor
lar: 

Arslan cüretl. domuz hamlesi, tll 
ki sürat ve hilesi, köpek sabn - ya
ralara tahammül için -, kurt kapı
cılığı, turna gözcülüğü, horoe 1e

hası, tavuk tefkati, karga çekin· 
genllll, To'ri dayanıklıjı. To'rl Ho
rasanda bulunan, meşakkate, uzun 
yolculula çok mütehammil bir hay 
vandır. (1)" 

B lr bqka yaprak çeviriyo
rum. Şu tercüme ettijim sa

tırlan okuyoruz : 

lçla 'bir~· 
nuı • demokrat memleketi Al-

.. Bilgi hükümdarın sQsüdür. Bu 
JI';. n""D 1'o~+ı>n..}ıM, •\.V:ııfQ,1?QM• 

lann tarih ve eakileril1 hal teroil
melerini öjrenmelerini istemezler
di. Bu gibi kitaplann hükümdar
lara; vezirlerin istemediklerini öj
retmif olacağından korkarlardı. 

Bir gün halife El-Müktefi Billah 
vezirinden ejlenmek ve vakit ge
çirmek için bir kitap iltemifti. Ve
zir; naibine halifeye sunmak için 
böyle bir kitap bulmasını emretti. 
Naip vezire bir tarih kitabı getir
mi§ti. Bu kitapta eski hükümdar
lann vezirlere ve vezirlerin hüküm 
darlara karp olan durumlannı ve 
vazifelerini, hükümdar hazinesinin 
nuıl zenginlefÜJ'ileceğlnl gösteren 
birçok teYler vardı. Vezir kitaba 
gC>3 atınca naibe çı)aftı: 

ylıjbr. Ballan 7Gzde dolı:sam ba
tı rejime taraftardır. 

Bize bu misalleri anlatan ecnebi 
ablr, Türkiye matbuatuiın bu ka

hayatlardan ve hakikatleri tahrif 
1-eeburiyetinden kide bulundujunu 
'b.nınce, Ttlrk rejimi hakkındaki 
"1t4irbıi söylemekten kendini alama-

'l'llrk rejimi, ne hakikati tahrif et-
1e, ne de matbuata ıem vurmı
ltbum ve ihtiyaç sörmemittlr. Ve 

:-.ııao1tnsllerde Ttlrldyenin itibarmı 
,~ ..... sebeplerden blrl de bu olmıq-

- Vallahi dedi, 1en benim A
mamız bir düpnanunmılllll da ben 
bllmiyormUfıU11. Ben Halifeyi el· 
lendirecek ve benim ve başkaları
nın işlerile uğraşmasına mAni ola
cak bir kitap ı.tedim. Halbuki bu 
kitapta vezirlerin hükümdarlara 
karp olan vazifelerini tayin eden, 
yurdun nuıl imar edllecelinL ra
in'enbı nuıl refaha erecellnl, bir 
yurdun ne gibi f8rtlar altında çö
kecejinl ve batacapu iöıltenn ma 
lllmat vardır. 

Naip halifeyi f8hvete ve praba 
teşvik eden fiirlerle ve oyala1JC1 
muaUarla dolu bafka bir kitap ıe
tlrdt. Hükümdara onu sundular 
l2)" 

K ltab-Gn-Makb61 Fi Hal-ll-
Huyul adlı yazma bir kit. 

bı açıyorum. Müellif Türklerin iyi 
bir atta aradıktan vasıfları sayıyor 
Te Türklere göre mükemmel bir at 
ta; evvelinde (Y) harfi olan 27 va
sıf bulunmalı ve atm Oç yeri gft
:ıel kadına, üç yeri deveye, Oc; ye
ri prpdana ve ilç yeri de katıra 
benzemelidir. dtyor. 

Evvelinde (Y) bulunan ytrmi ye 
dl vasıf fWllardır: 

Yörüpn, yükrük, ylyeaen, yam, 
yüksek, yol6n bilekli. ywnupk 
tüylü, yastık karınlı, yumru tırnak 
h, yanclldı, yalız, yufka et.ili, Y•J 
boyunlu, yürekli, yatalı aenif. Ji
yen, yelesi ince ve usun, yedllgen, 
)'Of. yatsın, yüzaeç, yedi yqlı, yü
zü güzel, yapılı. yırtmaçlı, ytcancı, 
yırtılmıf. 

tyt bir at güzellikte. AC1 ince n 

Yazan: 
lbrahim Hakkı Konyalı mQ'&eak kadar olsan bir tababet idi· 

ttıplaaneai vtieuda .ptirdi nal? Bir • 
au enet prp tababeti, Türk ta'balae
tinden pek ilerde delildi. Fakat ora
larda metotla çahpnak· llıne, fenne 
yanyacak keflflerde bubmmak lhtl
yaeı 111anmıttı. O saman j'tlrldye bir 
çok doktorlarım sarbe ıö•erdl, bir 
uır sarfında ne ıetlrdller? O bir a
ıır sarfında sarp. Pastörler, Kochlar, 
daha neler yetiştirdi. Yine o bir uu 
sarfında, oralarda tefhis ve teda'Yi 
fenni sahasında harikalar vücuda P
tirildi. mm lfıklan insaniyeti tehdit 
eden dertlere çare bulmak, .Afrlbda 
çeçe sineğinin tahribatını, Brezilya
da san hümmayı, Blndlstanda, IDndl 
Çınl de kolera, veba, yılan selılrlerinl 
mal1'~p etmek için gittiler. Tehlikeler 

uzun olmakta, yancıkları, kalçala
n ganif olmakta kadına, boynu, 
kirpikleri uzun. kıç sinirleri yoğuıı 
ve dik olmakta deveye, bilekleri 
kısa ve yoğuıı, kanunın altı yassı, 
kuyruk yatağı genif olmakta ger
gedana, kulaklan uzun, kuyruğu 
kamçı gibi, tımalı sert olmakta ka 
tıra benzemelidir. 

Müellif Arap, Türkmen ve a
lay atlannın evsafını tayin 

ederken de aynen şun1-n söylüyor: 
"Arap kavlince atın llisı oldur 

ki bap kuru ola, kalem kulaklı ola. 
burun delikleri büyük ola, boynu 
uzun ola, yani dal boyunlu ola. kar 
m ziyade geniş ola, ceylin &özlü 

olup yavuz balatlı ola, yürildWtte 
iki adımının arası altı zürra ola, ve 
soyu iki taraftan mal\İDı ve mazbut 
ola. 

Türkmen kavlince atın l1'sı ol
dur ki: Anda evveli .. Y'' 11 yecll 
nesne mevcut ola: Yaaı ola, yan
cıklı ola. yalı1ı ola, ytyegen ola, 
yedeten ola, Jeleaen ola, J&Plan 
olup çöl her yanına dege. Bazı hay 
yal kavlince atın llhı çekiç bq1ı 
ola, depedenden kulaklı ola, kalkan 
göjüslü, dibek karınlı ola, dal aal
rıh ola, elma gözlü ola, öküz bi
lekli ola, katır tırnaklı ola, ardı, ~ 
nü, ortaaı çok satanı açık ola. 

Şehirlerde ve alay olan mahal
lerde kibara yarar atın l1lsı oldur 

Olduğu Gibi Görünmlyen Adam 
Çojumm oldujumuzdan fazla ıö • mis mahltln llllam olmak lsterls. O 

rtlnmek laft'eabuleyis. B11 blu •vk vakit ini pbua ~ ._hal •· 
verir, fakat muvaffakıy.ulılllbnldn ntır, sil~ vul7ete •lferls. 
ve bedbaht olmamızın en büyük se • KeMlalwl bir tetkik Mlnls. Kı7afe 
beplerind• biri de budur. tinlzle, lauleba 1Bnll8 1AIQlllDDla 

Pireyi tine yapmak temaytlltt bir- hakiki benUlbals UUID.. aebür 
çoldarumsı yalana, hayal ıulnıtuna, btlyft fark ıöreceksinls. 
feaabla sfirtUder. Bqkalarmı kıs • Belld ıls delil, ekserlmb biyleJfz. 
kgmalt ftil haline ıelmedlkçe il· Bele bu oldaimıdaa batka ttlrll ıi
nall aıu•tr. Pakat hatkalarmı b- ribunek IJatlJ'BCI kadınlarda dalaa fu
kam• ta kwtmlıd de dev aynasında ladır. Cebbule bet lmnatut evinde Ji· 
glnnl,.. veya ı&tennlye başlarsak, yecetl olmıyan bir kadım 89 seqbı 
ba iddia bbl öldtlreblllr. Çtlnktl ltu Wınlar ıi1tl lirtlnmek heveslnden 
bet iddia ndnmanda lmkançhk to - alıkoJlll&k mtlmldba delildir· 
hlllDlanaıa 981Dalanmw yanım Hakiki beD1lk ile, dıfan1a sleterl
..._. l• beallk anmtdald ita fark, ahte 

OWutamm ıtM ılrlnmemek ha- elmula taldl• arama4ald farka ..._ 
yatmam zehirler, dostluldanmm bo- MI'. B'mMB aahte1'il me7dm çıkm
sar, inaaDJıiımm unutturur. ca nud U,SYtl .. .._, aahte ._,. 

Bu stl..,.uk IPMnm keadl llak - ma da t.ml phk .U elw. 
m.a etnfmda takdirkar bir hava Oldalan• llW alzlallak. Beallli 
yaratmak IMIJaemdan doPr. Bu se- mlzi ini sahtelElrhldm kmtannk 
beple _,.., fakir herkel eldatan - llQatı eWvia s1M ...... saadet ve 
dan batka ttlrltl ıörtlnmlye çalıpr. muvaffalnJetlmlse mbl olu ea bl· 
Bepimis için•• yapdıiJma:, rahat ve JÜ .....U ortadan kaldırmak demek 
ımnt mültl terWerek 1t0medlll- tir. 
mis. taaıgwhlJm• fakat .... 111 • Plilıolof 

ı~lrdller, içlerinden birçoju ildtl, ft 
nihayet buldular. 

Bizde malaryab mmtakalara &ln
derlleeek doktor bulmakta sllçlft çe
kiyorlar. Ealdden blade tababetin ot
ıan, dlpr fenlerin olsun inhitatına • 
bep olarak istibdat hük6metlerlnl 119 
terlrlerdl. Şimdi h8k6met çırpmıp 

d111'11Yor. irfan adamı yetlftlneelba 
diyor, fimtll vaslfe pnçlere dtlfttl. 
ffbı asil aeı tarafı bunda. Yeni ...,. 
dern dlmlyederln, fenne icat -- • 
nın hlldm bulanduju, ve ilim tradl9-
yonandaJ\ bafka bir teJln laildm ... 
1UDIDl7-'t1 bir tıp l&mn • 

• Usun mektubun htlJl!IMI ı..nr. Ye 
tlftlrııllll ......... ~ .. &;. 
, ' -.. -t ı...•- L ,.• • '-'6. .,.•--• - ... 

midir? llayır4 Fakat bu DôbaJai ta._ 
biye mekte'bhıde ariıiaak dolra .. • 
tlldir. Bir eemiyette içtimai teraldd. 
o cemiyetin bUnyeslle ahenkli bir ... 
kilde yilrilr. tktuadl sahada, lllm, 
medeniyet, kültür aalıuında -rl b-

ki öküz '-••lı, hazan emelL çatal ·-
~ lan bir memlekette tek bir ilim fUbe-

sainJı, yere yakın Y8111• sürçmez, ıl ileri bir teklmtll ıöstermez. Th
lr•Janaz, Ülti1 Çok, ıöltü çok, 8fld· kiye, yalnız istibdat idareleri Jtblu
nl çok, cebe JOl'lalı. s1nlrl tamam, den detll, birçok latill harplerlndea 
kemlldi ola." sonra zayıf dilpneal, prbin )'Ullll 

Y ine tbnl Kıftt'clen alıyonmı: -bir mtlatemlekeal haline pbnelll yB
"Halife Y ezkl bin ~ua- dinden, geri kalmıt ltlr memlekettir. 

viye çıl8m bir at meraldm kil. Kö- IDçblr mtlatemleke " yanm mtlatem 
peklerine altından dokumnut çul· leke, prp llemlle yarq edecek Jfik· 
Jar gl,.tirlr ve dmriltlıe sGllil tas- sek bir ldllttlr n medeniyet HTl)'ed
malar 1abldı. Her k&pelln hlzme ne vannamıftır. Ne tıp aahaamda, ne 
tine bir adam tahsis etmişti. Umu- ilim, M aanat aahumda dahi yetiftir
mt vali Ubeydullah lbni Ziyad Ku- memipek, bunun sebebini, bir idil o
fede bir tüccanian haksız olarak larak lftlmal terakld " tekamlllle 
400 bfn dinar almıftı. Bu adam va- geri kalmamıua aramak lbua. 
Uyt p:;ayet etmek için Şamın yo- TıbblJ'.ın •nıta 'lair ktlttlphanell 
tunu tuttu. Şama girerken Halife- var mıdar? Bibniyoram. bi bir ldlttlJı 
nin avlanmalı: lçhı payitahttan çık haaed 7oba ftlplaealll ba bir aolı:saa
tılım ölrencfL İçeriye girmedi. Şeh dır. Fakat bbbiyain .....an bir ka. 
rin önünde çadınm kurdu, yol yor tiphaneP oı.. Ulıl, hl'lair dokter, 
gunlutwıu çıkarıyordu. Sıc• bir beyMlmilel alemdeki 7el ketlfl ... 
&(lndü. Çadırına boynunda mücev- yal cere7aalan takip lpa eeaebl lair 
beratla sOali1 altın tasma, lll'tında 1isaaa iftikar c&termekten mü b
altınla c:lotunmut çul bulunan bir lama. Benee ...ı mesele doktorlar .. 
köpek llrdl- Köpek yoqunluktan b7orlar iDi? Saat baf11r. Oka7M. 
ve IUIUzluktan bitkin bir hale gel- diba7871 takip eden bir doktor, bu O.. 
mlf. K6fell bunun bWdlmdara ait ol tİJ'MUU eeaeW Defl'l7atı taldlalle de 
dutunu ve ç6lde JOlanu ppnrak tatmin edebWr. Tıbhiye mektebi, dek 
buraya dilftOtOn(l tahmin etti. torlan eenebl Usanına mabta, etml7e 
Hayvana su verdi. Blru IOlln atı cek bir ldltipbane1e delil, bltiba ee
kedlstnclen, kncHtl attan daha nebi lisanlardaki netrfyata sahip bir 
ıüze1 ve yakıpkb bir pncin çadı- ldltipbaaeye malik olmahm, denek 
nna dolru geldiAlni gördü. Süva- claba doiru olu. Bir doktoran llMa 
rinin elbiaeslnden bunun hfllrilm- bilmemesini. bir mueret olarak ka • 
dar Yezit olduğunu tahminde ge- bul edemeyb. 
cilanedl. SüvaH KMellye lelim • 
verdi ve köpeğini sordu. KMeU Ha Gençler, Afrika19 tetklbt w ta-
Ufenin üzengisine koprak: barrlyat için buıtlD ıtdeeek deliller-

- Evet hillı:ilmdanm dedi. Kö- dlr. Tıp bizde daha tahanlyat de'Vnll 
pek burada, çaclırm içindedir. Su ne gelmemlftir. Anadol117a atma mil· 
lçtl. fimdi dinleniyor... cadeleaiDe sltmedilderini mnetmi-

Yezit attan indi, Çlldınn ~çfndeld yoranı. 

k6pele baktı. Kendi köpell kil. t- Eter ba iddia dolra ise, tıbbiye me 
pinden tuttu. Çekwbn KMell der nnlarmı mecltml bir hlaınete dhl 
dlnl anlattı. Ymt bokka blem ge tutarak rindermek elhetteld dofr* 
tirttl. Ziyad olluna bir mektup olm. 
JUCh ve: Yabrda da llyJedlllm lihl eler 

- Bu adamın pualanm et.hal bUıM doktorluk ilerlemiyor, tetkik 
pri ver, dedi. KMeU Şama llrme- ve tabarriyat aah&11aa slrmiyor. btl
den KMeye clöndl ve san altınla- yOk adamlar yeUttiremi1ona da. me 
nna kaVUJtu. (3)" eeleyi dar bir tıbbb'e mektebi saha· 

(l) Kltab - 01 • Put. ~ 151 
(2) Mn1 kitap. s.,ta: 1 
ti\ Av•I klU&. ~ a. 

•ula delil, içtimai terakki ve teka
atll ahMD141a mlltalea etmek lhm. 

(Utfea ..,,,.,,. ...... 
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Besiktasın 
' ' Fevkalade 

Kongresi 
-0-

idare Heyeti Seçimi 

Pazara Yapılacak 

ANKARADAN YENi BiR SPOR FltMI 
Ankara, so•yal varlıklar ve hareketler bakımınJan Ja baf 

fehrimiz oluyor. l•tanbul, •porcu •ayı•ı itibarile en ilerde ol· 
duğu halde spor hareketleri bakımından Ankara rekor sahibi 
olmıya bcqlamışhr. Çünkü lstanbul birçok haftalar sadece bir 
iki futbol maçıyla iktifa ettiği halde hükumet merkezimizde 
hemen her halta futbol ve atletizm y8nünden ciddi faaliyetler 
görülüyor. Şimdi orada kalabalık bir sporcu kütlesi durmadan 
hareket halindedir. l,te son pazarın Ankaradaki •por teza
hürlerinden canlı inhbalar: 

• 

ı-:-.. OKUYUCU 
ı 

-· 

1 
Mektupları 

..... _, ___ .. .. ·-···· 
Bir mektebin civarındaki yollar 

Blr okuyucumuz yazıyor : 

'"""'""'"ü'Z "ü"N""' 'H"i"K"A'Y' it"'"'"'"' 1 
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= ' = i "Knb:ıtasta yüzlerl"e kız talebenin devam :: :: 

ettiği Eminönü lisesinin etrafı bataklık ha : i 
linde bulunan bozuk yollarla <;evrilmiştir. : :: 
Muhtelif istikametlerden bu mektebe ge- : ! 
Up giden yavrularımız ı:ok sıkıntı <;ekiyor- : ; 

!ar. Acaba, bu mektebin civarındaki vol- ===-- ::S:::_,:::; 

lan asfalt olarak değfl, Amavutkaldırımı -
olarak tamir etmek mümkiln deitn midir? 
Kışın, bir çamur deryası olan bu civar. ya- __ : ;:; 
zın da toz. tonrak i<;lndedir. Bu hususta :::; 
atılkadarlıırın dikka~nauırlannı çekeriz." ~ 1 

• Bir Kay1p Aranıyor : ; 

Ankara maçının arüesinde patla- • 
yıp o zaman müsabaka zaruretile • 
muvakkat hal suretine bağlandığı 

1 gorülen Beşiktaş klübü ihtilafı ev -
velki gün klüp lokalinde yapılan kon • 
grede tamamile meydana çıkmıştır. 

1 Bir okuyucumuz yazıyor: ;: i 
• "Kosovn vililyetinln Voçltirna kazasının : := 

Breşmlsa karyesinden Ali oıtlu Halim 2R se E ~ 

Kongre toplanmadan evvel alınan • 
malümattan, klüp azasından ehem
mi~tli bir ekseriyetin, uzun müd
dettir iktidar mevkünde kalan idare • 
heyetine karşı vaziyet almış olduğu 
ve bunu Fenerle yapılan müsabaka • 
dolayısile futbol kaptanı Hakkıya 

yazılmış olan mektubun büsbütün • 
şiddetlendirdiği anlaşılıyordu. 

Pazar günü saat onda davet edil-
miş olan kongrede klübün asli aza - • 
sından yetmiş kişi kadar bulunmuş 
ve kongreyi 150 kişi kadar da asli ol- • 
mıyan aza takip eylemiştir. 

ldare heyeti ve taraftarları tara -
f ından kongre reisliğine namzet gös- • 
terilen Şehir Meclisi azasından Ada-
lı Bay Avniye karşı ekseriyetle sa- • 
bık Kocaeli mebusu Bay İsmail Zi-
ya getirilmiş ve müzakerelere saat 
onda başlanarak arada bir kaç tatil • 
ile beraber üçe kadar devam etmiş
tir. • Kongre ekseriyetinin başlıca mev
zuubahsettiği şey, Beşiktaş klübü- • 
nün elinde mevcut vasıtalar ve un
surlara mukabil layık olduğu gibi 
faaliyete sevkedilmemiş olmasını, • 
güreş gibi, atletizm gibi, evvelce en 

önde yünidüğü spor şuJ.>elerinin • 
bugün tamamen sönmüş b:lunması-

'Bu pazar Ankaracla lzmir - Harbiye maçı yapıldı 

ne evvel askerliğini yapmak üzere ıstanbu- = işler Tıkırında Gidiyor! i 
• la gelmişti. Dedesinin ismi İbrahimdir. O E ::; 

vaklttenberl haber alınamadı. Bilen varsa - :; 
Düzcede Ali Yılmaz nezdinde kardeşi Hali- = Yazan : Anton Cekhof Çeviren : H. Rifat -= 

• meye haber vermesi insaniyet nfımına ri- ~lllDlıtllllUllllllllll • • 4 '111111111111111111111111 
ca ediliyor." 

1 • -7-
• Bir Vergi Mc!'lelesi Uzun zamandır bir yudum su, 

Çorludan Celal imzasile yazılıyor: bir tutam ot görmemiş olan hay

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

"Snhlplerinden bulunduğum Çorlu kaza
sı dahilindeld Snrılar çiftliğini 12-5-935 ta 
rihlndc hükümet lstimlAk etti. İstlmltık ka
rnrından evvel de araziyi taksim ederek 
göçmenlere tevzi etti ve iki yüz ev yaptı. 
11 bin dönümlük <;iftliğimlz 2695 liraya a
lındığından bu bedelin artırılması için dev 
Jet şürasına mUracaat ettik. Uç senedir ge
rek blnalann gerek çlltllltin vergisi bizim 
üzerimize tnhakkuk ettirilmekte ve tahsili 
cihetine gidilmektedir. İtiraz ettim. Birçok 
lstidalar verdim. Bir netice çıkmadı. Elim 
den çıkan arazinin vergisini neden ben ve-
reyim?,, 

Yalancı şahitler 

Okuyucularımızdan Namık Tezcan oğlu 
yazıyor: 

"Gazetenizde Ahmet Emin Yalmanın 

"Bir vntnndaşla mOJAkat,. isimli yazısı ile 
• Bay Yalkının iş takip edenler hakkındaki 

1 

yazısını okudum. Yalancı şahitler meselesi 
hakikaten mühimdir. Bir arkadaşım var .. 

• Üstüne bir iftira atılmış. Üç yalancı şahit 
bulunmuş. Üç bu<;uk senedenberl muha -
kemesi devam ediyor. Yakında muhakeme 

• neticelenecek. 

vanlar, vagonun duvarlarındaki ıs 
!aklıkları, ihtiyar yanlarına gelince 
de kürkünü yalarlar. Parlak, yaşlı 
gözleri, susuzluktan, vagon sarsıntı 
sından çektikleri azabı, aç ve bitik 
hallerini gösterir. İhtiyar inlemek 
kabilinden söyler: 

- Bari. bir an evvel geberseniz! 

Artık yüzünüzü görmiye bile kat

lanamıyorum! 

Öğle üzeri tren bir büyük garda 

durur. Orada nizamname mucibin

ce hayvanlara su verilecektir. Fa
kat hiç biri içmez, su o kadar so
ğuktur. 

lir gibi olur; önünde kendine tes· 
lim edilmiş sığırlar bulunduğunu 

hatırlar ve aklı başında olduğunu 
isbat için hayvanlardan birine ya 
radann sığınarak bir sopa aşkeder, 
hayvan acıdan sürçer ve bir ham
lede on adım ileri sıçrar ve böyle 
yabancı bir yerde, yabancılar önün 
de dayak yemekten utanmıs. 2ibi 
etrafına bakar. 

S atışı bitirdikten sonra, ken· 
di kasa balnrında da pek iyi 

bulunan yiyecek öteberi alarak 
dönmiye hazırlanırlar. 

Sığırları alanla içkiyi fazlaca k• 

çıran ve bu yüzden sinir kesilen 

ihtiyar, trenin kalkmasına üç saat 

kala oğlu ile meyhaneye iner ve 

çay içmek üzere yerleşir. Bütün 

emsali gibi tek başına yemek, i9" 

mek, elinden gelmez; yanında çe
ne çalacak. ukalalığını gösterecek 

birini bulundurmak ister. Garso ' 

na: 
Çağır efendini! Kendisine ikranı 

dır. Büyük bir ekseriyetir, müzahe -
ret ettiği bu tenkitlere idare heyeti- • ttletler kır kofuıu fampiyona mü•abakalarına devam ettiler • 
nin en yakın bazı arkadaşlarının da 
istirak etmesi, uzun senedir idare ba -

Bu işi yakından bildiğim için, yalancı 

şahitlik mcscleslnln hakikaten (!zerinde e
hemmiyetle durulmıya değer bir mevzu ol
duğu kanaatindeyim ... 

Aradan iki gün da~a ~e~e: ve 
nihayet donuk bır sıs ıçınde 

payitaht görünür. Yolculuk bitmiş 

tir. Tren şehre girmeden evvel. eş
yaya mahsus garda durur. Sığırlar 

trenden çıkarılır. Serbest bırakı

lır. Hayvanlar, sallanır, sendeler, 

bir buz üzerinde yürüyormuş gibi 

kayarlar. 

etmek istediğimi söyle! ... 
Der. Midesi her an tıka basa do-

i\~ ~urıı ••cyeu ıııuı.c:e~ır -.c:ı. 

;aj°,~lduğu görfilüyordu. Nizamna-
me mucibince bu sene adi kongrede • 
idare heyeti intihabı yapılması mev-
zuu bahsedilemiyeceği için kongre • 
ekseriyeti idare heyetinin düşürül -
mesine karar vermiş ve üç kişiden 
mürekep muvakkat bir heyet seçi- • 
lerek yeni intihap için kongreyi bir 
hafta sonra fevkalade içtimaa davet • 
kararile dağılmıştır. 

Umumi manzarasını hulasa ettiği-
miz kongrede idare heyetinin hesap • 
bilançosu kabul edilmiş ve bu nokta-
dan zimınetleri tebriye edilmiştir. • 

Kongrede mıntaka namına futbol 
ajanı Abdullah, vilayet namına da • 
Beşiktaş kaymakamı hazır bulun -
muştur. 

Bundan başka kongrenin hararet- • 
li olacağını evvelden haber alınış o-
lan Türk spor kurumu reisi tarafın- • 
dan vilayete yapılan müracaat üze-
rine hususi inzibat tedbirleri de a -
hnmış bulunuyordu. • Saat üçe geldiği zaman Beşiktaş 
kaymakamı kongre ruznamesinde ye • 
ni idare heyeti intihabı yazılı olma
dığına göre kongre mesaisinin ruz - • 
name haricine çıkmasına müsaade 
edemiyeceğin\ söyliyerek gelecek 
hafta kongrenin yeni idare heyeti • 
için fevkalade olarak daveti icaı;ı e
deceğini tebliğ ve kongreyi tatil et- • 
mistir. 

Fevkalade Kongre için 
Aza Davet Ediliyor • 

Ve pampiyon çıkan atlete B. Saracoğlu mükafat verdi 

• * ''Tıp Fakültesinde dördüncQ sümester 
talebesinden biri., imzasile mektup gönde
ren okuyucumuza: 

• Cevap almak ((;in gaıetemizln yazı işleri 
müdürlüğüne mUracaat ediniz. 

• * G6releden Memiş imzaslle yazan oku-

l 
yucumuzn: 

ŞikAyetinizi alakadar makamlara bildiri 

• 
rtiz. Başka bir tercih sebebi olmadığına göl re hakkınızı arıyabillrsiniz. 

• Tekirdağh Bugün 

Şehrimize Geliyor 
Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı 

• Hüseyin Paristen Londraya gitmek 
üzere f'ransada müsaade bekliyordu. 

• 
Londradan müsaadeyi alamıyan baş 
pehlivanımız Pariste boşyere güreş 

beklemektense vatanına dönmeği ter 

• 
• 
• 
• 

cıh etmiştir. 

Başpehlivanımız bugün limanımı
za gelecek olan Romanya vapurile 
Köstenceden dün akşam hareket et
miştir . 

Avrupa güreşlerinde muvaffak o
lan pehlivanımızın sevenler tarafın
dan karŞllanacağı muhakkaktır. 

Pantikyan, 
Telaş içinde 

(Başı 2 incide) 

l!Seşiktaı klübU kongre ve muvakkat 
idare heyeti reisi blldlrlyor: • Bisiklet müaabakaaı da kalabalık bir kütle taralından yapıldı 

Akşam olunca; Fuat Beyi o za
man İstanbul Polis Müdiriyeti Si
cil Kalemi mümeyyizi olan, (şim
di Ankarada daimi encümen başka 
tibi) halamın oğJu Macit Beyle di
ğer arkadaşlanmızın muhafaza ve 
nezareti altında emniyetle Selimi
yeye naklettik. O gece gizli hizmet 
ler grupunun açıkgöz casusu terzi 
M. de beraber olduğu halde İngiliz 
meı:pur ve casuslan evimi bastılar 
ve araştırdılar. Aradıklarını bula
mıyarak yeis içinde cehennem o
lup gittiler . 

Beşlktaı jimnastik klObOnDn 20 Mart 
938 tarihli kongresi kararı mucibince ye. 
nl idare heyetini intihap etmek Dzere 
kongreyi 27 mart 938 tarihine teaadDf e· 
den Pazar gUnO saat onda klDp binasına 
fevkalllde içtima• davet eder ve asli lza· 
nın teırlflerlnl dileriz. 

Ruzname: Yeni idare heyeti lntlhabıdır 

l.'nrım bir müstemleke halinden çı
kışın. yani milli istiklal davasının üs
tün<~cn daha hcniiz on beş sene geç· 
t i. Bu znman da, bir kiiltiir davacı 
için çok kısa bir zamandır. Yalnız 

tıbbi) e nıcktebindc değil, bütün ilim 

ve sanat sahalarında ilmi 7Jhniyetin. 

trndis) onlnrın hakim olması lazım. 

Buna ne şüphe .•• Fakat ilmi zihniyet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ra;-baoa oguı şenrın· .ı(e'.na"f'ıtıoa ımy 

van pazarı yakınında ucuz. pis bir 

otele sığınırlar. Orada murdarlık 
içinde oturur, kalkar, çok fena yer 

içerler, odalannın altındaki kahve 

ocağından çıkan müziç bir çalgı se 
si ile bunalarak uyurlar, ihtiyar 

sabah karanlığı fırlar, bir alıcı av 

lamaya çıkar. Oğlu bütün gün oda

larında kalır, yahut payitahtı gör

mek üzere hindi gibi dolaşır. Güb

re yığınlarile dolup taşan bir mey 
danlık görür. Sıra sıra otel levha
larını okur, sisler içinde bir ma
nastırın duvarına bakar, dalar. Za 

man zaman sokağa sapar, bir bak 
kal dükkanının camekanında ren
garenk pisküvi kutularını seyre
der. Esner, tembel tembel yine o
dasına döner. Payitahtın zevk ne
resinde? 

Nihayet sığırlar satılır, sığırt
maç tutulur; hayvanlar onar onar 
kafile haline konur ve şehrin bir 
ucundan öbür ucuna sürülür. On
lar, başları düşük, takatleri bitik 
bir halde görültülerle dolup boşa
nan sokaklardan geçer ve hayatla
rında ilk ve son defa gördükleri 
bu garip aleme tamamen lakayt o
larak tevekkül ile yürürler. 

üstleri başlan yırtık pırtık olan 
sığırtmaçlar da onlarla ayni halde 
dir, onların da başlan düşiik. on
lar da herşeye lakayttır, sıkıntılar 
içinde hayvanları güya sürerler. 
Bunlardan hazan biri kendine ge-

ve İngilizlerin yanında mahc~p 
kalmasından son derecede teessur 
duyduğunu öğrendik. Öğleye doğ
ru da; kendi gibi birkaç alçak ca
sus ile beraber Harem iskelesi ve 
Selimiye taraflarında dolaşmakta 
oldukları haberini aldık. Bunların 
Fuat Beyi sakladığımız evi keşif 
ve tahmin edebileceklerine ihtimal 
vermiyorduk. Faaliyet yalnız bu 
bir iki serseriye kalsaydı korkacak 
birşey pek o kadar yoktu. Fakat ar 
kadan Ingiliz ve Yunan casusları-
nın da buralara geleceklerini. ta
raf taraf araştırmalara girişecek
lerini keşif ve tahmin için hiç te 
keramete ihtiyaç yoktu. Ortada 
yüz bin drahmilik resim vardı. 

]n.~.,vo rn11ct~·rH .. ~nA hftt,hi,., 

tu:rur. İhtiyar başlar: 
- Bir iş yaptık. Bir keçi verdUC. 

yerine bir ko1.alak aldık, Ama ne
lere katlanarak .. Neler çekerek·
Buray'a gelmek üzere yola çıkat" 
ken et 3,90 a idi, geldik fiyatlaf 
3,25 e düşmüş. Vaktile yetiş~~~ 
mişiz, daha evvel gelmelı :ııı ... 
Şiz şimdi o kadar istek yokrnUŞ, . v 
perhiz zamanı çatmış.. Masa ·· 
Hepsi kurt masalı. Sığır br 
şına 14 ruble kaybım vat• 
Bir sığırın kasabadan buraya ge
tirilmesi nelere mal oluyor, biY 
sen. 15 ruble tarife; bahşiş, ikraıO 
vesaire vesaire olarak ta sığır l>' 
şına altı ruble vermişim. 

Patron bu gevezelikleri nezaket 
olarak dinler, çayı istemiye isteınl' 
ye içer. İhtiyar içini çeker; kollr 
rını sallar, fena talihine yanal'• 
fakat ne de yapsa asıl yandığı u~ 
radığı zarar değildir. KaybetıniŞ 
ya kazanmış, onun için asıl eheıO 
miyetli nokta kendisini dinliyeceJ 
birini bulmak, vaktini bir şeyle gr 
çirmek ve treni kaçırmamaktır• 

B aba oğul bir saat sonra sıtt' 
lannda heybeleri, eııerU" 

de çantaları ile inerler, kızağa ~ 
necek, trene yetişeceklerdir. l'~ 
ron, garsonlar ve bir iki kadın ~ 
dilerini uğurlarlar. İhtiyar bu ~ 
pohtan hoşlanır?. Sağına sol~.n~1,. nar kapiklik saçar ve dili çoz\J 

rek: ~ 
- Sağlıcakla kalın.. Kı~~e bi' 

yakında yine görüşürüz! .. gıbı 
takım şeyler söyler. 
Kızağa oturunca ihtiyar şaPIC 

sını çıkanr ve manastırın kar 
tısı vuran duvarına doğru baç 

karır. Oğlu da yanına çöker: 

caklarını dışarı salıverir. YüzÜ ~ 
ıamanki gibi duygusuz bir hll

1 

dir; orada ne bir sıkıntı, ne bir 
1 

zu okunmaz. Ocaklanna döndıi1' 
rinden dolayı da birşey duY11' 
payitahtı gezemediğinden dO 

da esef ettiği yoktur. 

Kızakçıva : . ıı • • 1 
- Haydi! derler. O. bC'v~ır ıcl 

baçlar ve dönüşte eşyanın ('(l 

ğundan ve ağırlığından dola1
1 

küfür basar. 

• Ve yine bu Ptl%tD' Muhalızıriicilnün atlı gezinmİ le tleoam etti • 
l . .,,ela ilmin tradlsyonu olması 
Çin C\ • • 

]
• _ı. Biı henüz bu devre gm~oruz. 

F uat Beyi götürdüğümüz yer 
her cihetçe emniyetli bir 

yerdi. Hele gece bu eve giderken 
ve girerken iyi bir tesadüf eseri o
larak kimseye rastgelmemiştik. 

Muvakkat bir zaman için herhan
gi bir tehlike akla gelmiyordu. Fa 
kat baskının ertesi sabahı; terzi M. 
in bu ihbarının asılsız çıkmasından 

(Devamı var) -SON-

azım. ~l ') '> ~ 
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Siyaset Aleminde: 

Hitleriri .Çizdiği 
Geniş Programın 

1 

Son Hedefi Nedir?! 
A lmanyanm göz açıp kapayıncıya kadar geçen bir müd· 

dette Avusturyayı ilhak edişi birçok kimseleri fatırtb. 
Hayretlere düşürdü. Almanyanın mukadderatını idare eden şe
f in şimdiye kadar her yaptığı ve bundan sonra yapacağı her İf 
gibi Avusturyanın ilhakı da 1923 senesinde netrettiği ''Progra
mım,, ismli kitabında açıkça yazılmıftı. 

.,....,~ .---------·-'"''~~~~F'..lr"..."" 
Adım adım, hiç şaşmadan tat- ı 

bik ve tahakkuk ettirilen bu pro- Bu yazı, bir Fransız ga• 
gramın Avrupa mukadderatını a- t 
la.kadar eden kısımlarını tekrar göz sinden hulôsa ola- ' 
den geçirmek pek lüzumludur. ralc alınmı§tır. ~ 
''Programım,, adlı kitabın bazı .JIT.JIT l'vlT.._,.,. ~ 
ınaddeleri Hitlerin bundan sonra 
takip edeceği hattı hareketi ve he
deflerini meydana çıkarıyor. 

K itabın başlangıcında şu ma
nidar satırlar dikkati celbe. 

diyor: 
"Mesut bir tesadüf, beni, birleş

mesi hayati gayemiz olan iki Al
man hükumetinin tam hududunda
ki Brauruıu - Sur - İnn şehrinde 
dünyaya getirmiştir. Alman Avus
turyası, büyük Alman vatanına il-

ı 
tihak etmelidir. Fakat bu birleşme 

maharet ve sanati, icabında ve şu j 
veya bu lüzumlu zamana göre it-

1 
• 

tifaklar akteylemesini bilmektir. 
Şu halde Avrupa kıtasında Al

manya ile ittifak edebilecek gibi 
kaç müttefik vardır? 

Yalnız iki tane, İtalya ve İngil
tere ... 

İtalyanın istikbali, arazi geniş
lemesi bakımından Akdeniz içinde 
ve civarındaki yerler üstündedir. 

Almanya ve Fransa meselesine 
gelince, Hitlere göre, Alman mil
letinin candan ve insafsız düşma
m olarak Fransa kalıyor. Alman
lar Fransızlarla nihai ve kati bir 
hesap görmek mecburiyetindedir
ler. Fransızlarla kati hesaplarımızı 
görebilmek için icap eden harp ha 
zırlıklan yapmak üzere İtalyanlar 
ve İngililerle anlaşmak menfaati
miz icaplanndandır. Ancak bu su
retle Fransa yalnız bırakılmış o
lur. 

Ve netice şu: Hitlerin "Progra
mım,, isimli kitabından alınmış bu 
hulasalara nazaran, Almanyanın 

maksatlarının birçok noktalarına 

erişmiş olduğu anlaşılıyor. 

Kitabın diğer fasıllarının kati
yeti için inkişaf cac"ek politik ve 
askeri vaziyetleri ayni umdelerden 
takip edilebilir. 

keyfiyeti herhangi ekonomik sebep 
lerle mevzuubahis değildir. Hayır, 
hayır, hatta bu iltihaktan bazı i.k:
tısadi zararlar tevellüt edecek ol
sa dahi bu birleşme olmalıdır. Çün
kü damarlarında ayni kam taşıyan 
Cermen kütlesinin tek imparator
luğu vardır.,, 1 • 

ILITVANYA: Şu başlangıçla Hitler, Avustur
yanın ilhakını 1923 senesinde söy
lemiş ve bunu bir zaruret halinde 
telakki ettiğini bildirmiştir. 

Esas Prensip 

' - -------
1 Lehistan 
1 Üitimatomu 
1 

1 1 · Ş~yden evvel Alr.1a~· milİe
tlnin menfaati mevzuubahistir. Şu 
Veya bu hal şekli Alman halkın bu 
günkü ve yarınki menfaatlerine 
rnuvafık mıdır? Yahut ilerde o 
tnilletin menfaatlerine zarar geti
rebilir mi? 

Bitlerin programını tahakkuk ettir - ve LlIVanya 
mek için çalışan müfrit Hitlercilerden 
Alman Hariciye Nazırı Ribbentropp Kavnas, (Litvanya hükumet mer

kezi) 21 (Hususi) - Litvanya kabi
nesi, Lehistan ültimatomunu kabul 1 
yüzünden istifa etmiş ve istifası ka
bul olunmuştur. 

İ~te yegane muteber olacak nok
tai nazar bu olmalıdır. Bu gayeye 
Vasıl olmak için her türlü kanaati, 
dini , beşeri, vicdani velhasıl bilcüm 
le mülahazaları bir tarafa bırakma 
lıyız.,, 

Hitler eserinin bu bahsinde, her 
Şeyden evvel Alman milletinin men 
faatini düşünmek lazım geldiğini 
Ve o menfaatler uğrunda bu mü
lahazanın feda edilmesi icap etti
ğini bildirmiştir. 

Hedef Nedir i 

Ahali için küayet edecek bir 
genişlik fethetmek: 

İrkçı hükumetin dış politikası, 
tıüfusu ve ilerde artacak miktarı
bı dikkate alarak tebaanın tabii 
haklarile beraber toprağın veri
tnini nazan itibara alarak ona gö
te bir genişlik temin etmek gaye
sine doğru gitmelidir. "Bir milletin 
hür yaşamak hakkını yalnız kafi 
saha temin edebilir.,, 

Alman şefi, nüfusuna nazaran Al 
?nan topraklarının verimsizliğini i
leri sürerek hudutlanndan dışarısı
tlı gözlemek ve bunu gaye bılmek 
tn.ecburiyetinde bulunduğunu ki -
tabının burasında yukardaki şekil
cie söylemiş oluyor. 

Bitler, bu vadide riayet edile -
C~k şartları da şöyle hulasa edi
~or: 

1 - Her şeyden evvel Alman
~ayı harabiye çeviren her hükfı
lneti değiştirmek lazımdır. 

2 - Almanlara milli suurJarını 
iade etmek ... Milli şuur~ Kahra -
lllanı olacak bir hükumet lazım
dır 

M~rhaleler ..____ 
A skcri kuvvetin venidcn ih

t: . yası ve Reich'a siyasi istik
<ılınin temini. 
İlk merhalede. halka hür ve kuv 

"etıi bir milletin malik olduğu kud 
det ve kuvveti temin etmek sartı 
Vardır. ~ 

Bir hükumet kaybettiği top!'akla
nm ancak siyasi istiklalini elde et
melde geri alabilir. 

Hitlerin bu umdesinin tatbik sa 
basındaki inkişafı şu şekilde ol -
muştur: 1935 senesind~ mecburi 
askerliğin ihyasile beraber aza -
metli bir silahlanma meydana gel
di. 1935 şubatında Sarr havzasıntn 
işgali ve 1936 martında da Ren 
havzasının işgali. 

Bu sahada ikinci merhale ise şu
dur: Kaybedilen arazinin işgali kı, 
böylece istiklalini ve ana arazisi
ni kazanacak olan Almanya tabü 
hudutlan haricindeki araziden gas 
pedilen parçaları istirdada çalışa-
bilir. Bu maksada nasıl erilecektir? 
İcabında kuvvete müracaat ederek. 

Diğer Merhaleler 

B ütün Almanların yeniden 
birleşmesi... Bu üçüncü mer 

haleyi teşkil ediyor. 
Alman milleti bütün kendi ço -

cuklarını bir hükumet halinde bir
leştirmedikçe müstemleke politi -
kası takip etmek hakkına malik 
olamaz. 1914 hudutlarının elde e
dilmesi ve doğuracağl neticelerile 
bir politika zaruretidir. Fakat 1918 
hudutları bile bütün Almanlann 
bir hükumet halinde birleşmelerini 
temin etmiş kafi bir hudut olmadı
ğı gibi sevkülceyş bakımından da 
tam rasyonel değildi. 

Dördüncü merhale: Yabancı top 
rakları zaptetmek... Alm~nya bü
tün Almanlar kendi tabii hudutları 
içinde atıldığı gün, eğer toprakları 
tebaasını beslemiy~cek bir hale gelir 

se, ecnebi topraklarını zaptetmek 
hususunda manevi ve ahlaki hak
lara da tabiatile sahip olacaktır. 

Beşinci merhale: Müstemleke
ler... Eski topraklarını ilhak sure
tile elde edeceği kudret ve kuv
vetle Almanya müstemlekelerinin 
davasına başlıyabilir. 

Lüzumlu lttif aklar 

J talya ve İngiltere ile .. : 
Bu gayelerine erişmek üze

re Almanya yalnız hareket etmi -
yecektir. Bir hüktimet adamının 

Varşova, 21 <Hususi) - Dün bura-! 
da Litvanyanın gösterdiği teslimiyet ı 
sevinç tezahürleri ile karşılanmış ve 
iki memleket arasında muvasalenin 

açılması memnuniyet uyandırmıştır. 
İki memleket arasındaki demiryolla
n sökülmüş olduğu için daha fazla 
hava yoluyla ve otobüslerle muvasa

lenin teminine çalışılacaktır. Hudu
da gönderilen kuvvetler geri alınmış 
ve halk tarafından alkışlanmıştır. Sos 
yalistler harbe karşı geçilmesine 
memnun olmakla beraber, Varşova 

hükumetinin Litvanyaya karşı kullan 
dığı tazyik usulünü takbih eden bir 
karar sureti kabul olunmuş ve karar 
da Lehistanın faşizme karşı demokrat 
devletlerle birleşmesi tavsiye olun
muştur. İşçilerin Nova Pravda adlı 
gazetesi yalan haberler vermek töh
metile kapatılmıştır. 

Daily Mail'in muhabiri, Hariciye 
Nazın Bek ile görüşmüştur. 

MAARİFTE: 

Rober Kolleide Dün 

Y apdan Toplantı 
İstanbulun en eski Amerikan mektebi o

lan Bebekteki Rober Ko1lejin kuruluşunun 
75 inci yıldönümü münasebetile dün mek
tebin toplantı salonunda bir merasim ya
pılmıştır. Mektep, büyük bir kaderşinaslık 
eseri olarak bu toplantıya, mektebin eski 
muallimlerinden olan merhum Tevfik Fik
retin ismini verml~tir. 

Dün sabah mektebn konferans S«lonun
da toplanan talebeler, muallimler ve mek 
tep mensupları. Maarif Vekaleti umumi 
müfettişlerinden İsmail Hikmet tarafından 
Tevfik Fikret hakkında verilen bir konfe
ransı dinlemişlerdir. İsmail Hikmet. ayni 
zamanda, bu mektebin eski muallimlerin
den bulunması dolayısile, hatıralarını an
latmıştır .. 

Konferanstan sonra, birka talebe Tevfik 
Fikretln şiirlerini okumuşlardır. Bundan 
sonra, mektep kütüphane binasına gecil
miş, burada, Fikretin yeni yapılan bir ka
bartma pHlkının açılma merasimi yapılmış
tır. Merasime istiklal marşı ile başlanmış, 
talebe cemiyeti reisi mektebin eski direk
törü birer hitabe söylemişlerdir. 

1 

HADiSELER KARŞISINDA 

~vusturyanın son P.uş' •ıman

danı General Bohm 

Tevkif edil"" /\vusturyal ı z"ngin v~tıudl 
!erden: Baron Alfonı; Roçlld 

V eLui Ro~ild 

Mevkuf Avusturya Tlro1 kraleılarının 
şefi: Kunt Leopold 

Bir Alman tecavüzü karşısında müdalaa vaziyeti alacalı 
olan Çek ordu5unun ağır topçularından •• 

Çek ordusu manevralarından: Bir piyade alayı 
hava kuvcJetlerile takviye olarak taarruzda 

' Çek ordusu manevralarından: Suni ıis ve ga 

hücumuna karşı bir alayın hareketi 

• 
Litvanya Cümhurreisi B. A. Simetona ile 

karuı ve Üç çocuğu birarada 

Filiıtinde bir lskoç alayı istirahat vaziyetinde 

' 
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BURSADA: 

Su Tevzii işi 
Kati ·Şekilde 
Hallediliyor 
Buna, (TAN) - Bursa, en çok su

yu olan feblrlerimizden birisidir Fa
kat, tevzi 11i8teminin flmdiye kadar 
iyi tanzim edilemeyifi, çok defa, ba
harla beraber mahalJere BU tevzi.ini 
mühim bir mesele haline kOJIDUI, bu 
iş nöbete bindirilmiftir. :eeı.u,. bu
nu kökünden hal etmek kararındadır. 
Günden ,aDe artan fabrlblann su 
ihtiyacım da karfllamak bere içme 
ve Jm11•mna sulan aJn}acaktır. 

Fabrika w büyük müeıseselerln 

GİRESUNDA: 

Fındıkçılık Tah
sili için Talebe 
Gönderilecek 
Giresun, (TAN) - Umuml Jıı1ec. 

lisin içtimalan bitmiştir. Geçen se
neki bütçe 333 bin lira iken bu se
neki f57 bin lira fazlasile 590 bin li-

• ra olarak kabul eclilmiF· Vilayet 
hesabına fındık mütehassısı olmak 
üzere ltalyaya bir talebe, ayrıca An 
kara Ziraat Enstitüsüne de bir tale-
be gönderilecektir. Daimi encümen 
azası ekseriyetle ve şu suretle inti
hap olunmuştur: 

su fl;yatmı tayin etmek il7.ere Teplantmm'•ltlna ~ VUAyet meclisinde mlar, 80D lrffmadaa ..,.. 
getirilen 300 saatin de iyi bir netice n Samılan •alisi ile bir arada 

Osman Fikret Topallı (Giresun), 
Arif Dülger (Görele), Naci Kara lb
rahtm (Bulancık) Dolan Köymen 

vermediii anlıplmı§tır. =====--=ı=====-============== (Alucra). 

Ağız bütün mikroplara 
daima açık bir kapıdır. 

Ve Unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen diflerhı dif-

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 

hattı zatürreeye yol açtıkları, tltihab 
yapan diş etlerile köklerine mide 

humması, apandisit, nevrestenl, sıt

ma ve romatizma yaptıjı fennen an

laşılmıştır. Temiz ağız ve sağlam diş
ler umumi vücut sağlıjuun en birin-

ci Şartı olmuştur. Binaenaleyh dişle
rinizi her gün kabil olduğu kadar faz 

la . (Radyolin) dit macunu ile garanti 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suret
le mikroplan imha ederek dİ§lerintzi 

Belediye encümeninin, yeni yıl 
bütçesinde Bunanın BU ihtiyacına 
büyük, ehmiyet verileceği anlaph-

lzmir Valisi Ankarada 11 Yaıında Carih 1 
Giresun, (TAN) - Gazipaşa ilk -

okulu talebesinden Hasan oğlu 13 ya 
şında ZühtQ Susam ve Nesli olulla
rmdaft Hanın oğlu 11 yaşında Ah
met Konal, mektepten çıkınca kav
ga etmlşlerdlr. Ahmet, meçhul bir 
iletle Zühtüyü kulağından yarala -
mıftır. Küçük carih derhal muhake-

korumUf olursunuz. 

DIŞ 
. ' 

RADYOLIN MACUNU 
E =::ı-:n.=. s:.,:m=: B. Fazlı Güleç, lzmirde 
Tepederbent Çamlığı içi• B J J J A J 
yo~~~~_:.ı;:;..y:; aşan an ş eri n attı 

litl11 hhllkeı .... iarıı sıhhatinizi liorur. 

HOPADA: 
bir yerde küçük bir çam ormanı var- . me edilmlş, yaşı 11 olduğundan dos- K 
dır. Bursa orman ve ziraat idareleri Ankara, 21 (Tan muhabirinden)- kuyan çocukların 5' bin oldutunu ve yaauiın hıfzına karar verilmiştir. ısa Zamanda Halkevinde 
bu çamlığın muhafazası için llzımge Birkaç gündenberi burada bulunan bütçemizin yüzde kırkının sadece ma * ·Giresun, (TAN) - Tirebolu 

len tetbirleri almağa başlamıflardır. İzmir_valisi B. Fazlı Güleç ve İzmir arif işlerine tahsia edildiğini aöyle- Halkevi gösterit kolu gençleri Espiye Güzel Eserler yeni Seçim 
İlk olarak, çamlardaki böcek ve ke- Belediye reisi Dok~r Behçet U~, te- mek kAfidir. nahiyesine giderek "Devrim yolcu-

lebekleri temizlemek üere bir me- maslanna devam ediyorlar. lzmır va- Nüla artum lmı:la lan" piyesini temsil etmişlerdir. Meydana Geldi yapıldı 
mur ve birkaç işci gönderllmiJtir. ::sı· İzmirdeki çalışmalar. hakkında İzmir viliyeti, iktisadi vaziyeti t-

Bütün ağaçlar birer birer gö:r.den S::a şu ~~tta bulund~.. tibarile iyi bir haldedir. Nüfusu da SIV ASTA: Hopa, (TAN) - Çoruh ve Kars Karadeniz Ereğlili, (TAN) -Yeni 
geçirilmekte .butalık ve tırtıl görü _ - İzmir cıvarırun tunstik yollan dünyada en çok artan mllletlerinkln•! -- vtlAyetlerile Kuvanban bakır made açılan halkevimizin ·aza adedi 150 ye 
len dallar kesilerek yakılmaktadır. işi. ehemmiyeti dolayısile, hususi bir muadil bir artma nisbetile günder, Suıehrhtde Soya nin1n ve yakında lf1etilmesi bekle - yaklapnıftır. Bunlar toplanarak, tır-
Bu tedbirler, çam ağaçlannın korun- kanunla halledilmek icap ediyordu. güne yükseliyor Bu gidişle kısa bir nilen Türkiyenln en büyük bakır ha- aliyete baflıyan fUbelerin idare Jse-
D1881 balnmmdan çok faydalı olacak- Bu kanun halen Meclistedir. Nafıa zamanda İzmir ~üfusunun yüksek ve Fasulyesi Ekilecek zlnesi ~urgul'un iskelesi olan kasa- 1 yetlerlni seçmişlerdir. İntihabat .. 
t.ır. Vekileti, bu işler üzerinde yeniden .. h. b" ak arzed .ııt1 .. ı .. .__ bamız, uç 1e11edenberi imar edilme- neticeyi vermiftir: Spor fUbesi: Bar 

• mu ım ır r am ece6 ..... mu .,cı- S hr" (TAN) B led' G" ~ l. ... 1 ..... 1-• .+ 
Prolekılyonla Konferans tetkikat yapılarak dafuı ameli ve uy- liğaya kapılmadan iddia edebiliriz uşe ı, - e ıye, ır_e- &" ...., ... .............,.ır. kart Tevfik Atay, aza Ahmet, KenaDt 
Bana, (TAN)_ İlk bahara girer- gun bir tekilde halli için direktifler Çok tahmin ederim ki,~ umu~ sundan soya fasulyesi tohumu getir- Kaymakam Sabri ~ pyret Tevfik, Hakkı. Neşriyat fUbesi: Bar 

ken ipekcttertn en büyük endlşesi verrniftir. Viliyetin tasdike arzettiği mi tahrirde 200~ind fazla bir nü- terek halka dağıtmıştır. ve yardımlartle belediye guzel eser- kan Abdurrahim, aza Ziya Altan, Br 
böceklerine iyi dut yaprağı temin bütçe projesinde de bu yollar için te- fusu yalnız İzmir e toplanmış Yeni Tayinler Yapll~~ . ler meydana getirmeğe çahpnakta- şit, Memduh, Alhddin. Av şubelll: 
edebilmektir. Dut ağaçlar:na dada- tebbüslere yer verilmiştir. Bütçemiz göreceğiz. Bu dan, Buca, Bor- Sıva~, (T~) .--~~ muddeı dır. Asri bir mezbaha yapıhmf, sa- Başkan Sadi, aza Fettah, Vahap, }lalla 
nan ve Di · d ·1 böc" ekl · · "b" -ı. umumı muavını Gultekın ile Tokat hil nhtım ı .. - --ıın-ı...ı. '111'1-~ di. Halit. yaspıs enı en e ıyı- aynen kabul olunduğu takdirde önü- nuva gı ı YIU'.ın kasabalarda oturup, .. . . . • e &UP ~W&· .awcAı.na. 
den iyiye mücadeleye girişilmiş, bir .. . • . . İzmirle iş y ~ anlar ıı.riçtir Şupbes" muddeıumumt muavinlerınden Ka- tesisatı, C. H. Partisi binan gibi eser * Karadeajı Er~lisi, (T4N) -

-----s~- .a. L.ı~ .__.__ muzdekı malı sene ıçmde bu yollara ~~ 
1 

P h • ı.ı mil Tekerek becaytf edllırıişlerdir. = ._,~ iplik eDii11 " ' ~ndAtı..lı.aslıin:UuıkfıL. ·b~. Mfh~atıınmf:1rai-bn~·ıtI; vakıflar müdürü Mlthat Kulluğ ta- ~~ılffm..senelerdeld eahamalann t';ğırrt1\ıi-\~·~ ar 
mudüıil, alikadarlara prbjeksiyonlu şuphesiz devletçe alınacak yfiksek beti göstermiyen hiçbir yerimiz yok- . edilmiştir yeni Hopa iskelesi olduğu anlafilDnftü'. Bu paraıım 
bir konferans vermiştir. tedbirler bunu takviye edecektir. tur. y~ Sıvas, (TAN) _ Hafiğin Teke Hopa, (TAN) _ Hopa için mü- mtn ettirilmesi cihetine gidilmJ.ftlr• 

ili, taJa.il laaliyeti SailJı oe drtaıt köyünden Hüseyin, diğer Hüseyinin kemmel bir iskele yapılmıştır. Be-
SAMSUNDA: Dk tahsil işlerine büyük bir ehem- Villyetimiz sağlık belnmınd•n da kızını kaçırmışsa da yakala~~~- tonarme karşılıklı 36 ayak üstüne İZMİTI'E: 
Vllc1yef Umumi Meclsl miyet veniiif.mizl iftiharla söyliye- çok iyi vaziyet~ir. Drilet ~llle her * K~g~.1 <T~!.- Kıt but~ §id- gömülmüş, 5,5 metre genişlljinde, 

bilirim Selefim General Kazım Di- tarafta sıtma mücadelesine buyük bir detile hükum suruyor~ Bu yüzden, si 
. . . ek lekli ---ıtı akli t d 54 metre uzunluğunda ve 5 80 met- y 1 • lecD e ıu··+~e Toplantdannı Blffrcll rlk zamanında alınmıı tedbirlerle ilk ehemmıyet verilerek ç•lıpld•lı gibı t er Vcocu e n ya urmU§- .• • .. " • en e y 3' 

tahsil işi sekiz sene içinde iki katlı Nafıa Vekiletimiz de Büyük Mende- tur. re yüksekliğindeki k~pruye ~ U1ll 
Samsun, (TAN)_ Vlllyet meclisi aeınere vermiye başladı. Bu iyi yol- res, Gediz, Baln.rçay ve tevabii yer- tulmaktadır. Bağcılık, zeytincilik ve da kolayca yanaşablliyorlar. Bu kop İzmit, (TAN) - Villyet um 

umumisi mutat toplantısını bitirerek dan, bütçenin inkişafı nisbetinde yü- lerde korunma ve sulama tedbirleri pamukçuluk bu aradadır. Meseli bağ rü için yalnız 9 bin lira malzeme be- meclisi toplantıl~ bitirerek da 
daj:ılmıftu. Villyetin 1938 mall yılı rünecektir. İzmirin ilk tahsil ihtiya- almış ve bunlan tanzime girişmiş- cıbk inkifBfmı yü:r.de yüz ikmal et- deli verilmiş, bütün işi bizzat Hopa- mışt~. Halk partısi tarafından uaı.f 
bütçesi 861 bin lira olarak kabul o- cının yüzde sekseni bugün karplan- tir. Bu itibarla çok kısa bir zamanda miftir. Devlet, bu iflerin her birine lılar fahriyen yapmışlar, denizle bo- şerefıne ~l~y~ lokantasında 
lunmU§tur. Kültür, nafıa, llhhat ve DUf bulunuyor. Bu miktar üzerinde sıtma hastalığı göriilmiyeceline ve ayrı ehemmiyet vermif ve bunların ğuşa boğup iskeleyi meydana ge • ziyafet verilmiştır. 
ziraat lflerine ehemmiyetli miktarda daha fazla katıldıkça bittabi kısa Mr bunun tamamen unutulacaima kani himayesi ve hastalıklarının tedavisi tirmiflerdir B ede bir seneden 'Vilayet daimi encümen 
tahsilat ayrılmıftır. Yeni dainiı en- zamanda yüzde yüJıe doğru gidecek bulunuyorum. Başka beledi hastalık için mıntakamızda enstitüler açmış · u say na tekrar Rifat Yüce, Enver Ballı::al'll•;ı 
eümen azalıklanna da Nafiz Korfal, ve bu vilayet kendisini kurtarmış o-llar da İmıirde yok gibidir. bulunmaktadır. Vilayette kendi büt beri yolcular rahat ediyor ve eski Yusuf ÖZkaya, Salih Kalemci 
Mustafa Cabi, Celll Baykal ve Ramiz lacaktır. . Ziraat vaziyeti de İzmirln iktisadi çesinln kabiliyeti derecesinde yük - hali bilenler, Hopalılan takdirle kar mişlerdir. Vilayet bütçesi. bu 1' 
Parlar seçilmişlerdir. Bir fikir verebilmiş olmak için o- itlerinin ~da bir ehemmiyetle tu- sek siyasete ayak uydurmaktadır.,, şılıyorlar. 949,373 liradır. 

Bir finırek gibi ardı ardına kafamda çakan bu cünı 
leleri IÖyliyemeden gönlüme aanld bir ilham indi, e
limde bitmek üzere olan bir sigara vardı; Fikreti ya
ptmak, bu sigaranın atefini devapı ettirmekle kabil 
olacaktı; ona IÖyliyecejim sözlerden önce fimdi 
yeni bir sigara bulmak; atep söndürmemek lizun ..• 

Tel8şla etrafıma bakındım; ne aradıjımı sordu: 
- Aman. dedim, bir ılgara. .. 
O, ayakta gülümsüyordu; bir ruh gibi 8e11iz, bir 

hayal gibi belirsiz, bakıyor ve C(llümsüyordu.. Ben 
tıkana tıkana, allıyan, kesilen nefesimle: 

- Çabuk, dedim, ne olur, bir llpra, bir sigara bU
lun! .. 

Sigara yoktu; Fikret te1'f etmiyordu; karyolanın 
demirine dayanDUf, sakin, sakin sözlerimin içine ba
kıyordu. Ve ben sipranm ne için llzım oldulu
nu söyliyemiyordum. 

Kısılan sesimle IOD defa: 
- Bir sigara! .. 
Diye inledim. Elimdeki sigara söndü.. Fi);ret gü

lümsiyerek, bir duman, bir hayal gibi gözlerimden 
silindi!. 

Fikret, geniş omuzlan, açık, matnır alnı, gülüm
siyen atefli gözlerile bir anda odanın içinden yok ol
du ... 

Fikret yeniden öldü! .. 
-Fikret!. 
Diye haykırdım; kendi sesim ve hıçkırıklarım be

ni uyandırmıftL .. 
Haftalarla 811ren bir (Konfüziyan manttl egü - W 

teşevvüfü akli) den uyanıyordum; haftalardan beri 
kırk dereceye yükselen atefler içinde kerMtimt tanı
mıyordum; hayatı, kimseyi tanımıyordum, üç beş de
fa olümle y6zyilze geldikten sonra tekrar gözlerim1 
dünyaya açarken, Büyük Adam, Büyük Fikret, bir-
çok zaman daha yürüyeceğim bu taflık, dikenlik yo
kuft& sanki bana yol göstermek ister gibi, bana .kuv
vet, cesaret vermek ister gibi, uykumda, rüyamda 
karpm8 çıkıyor ve beni kendi eliyle ha.Yata bırakı
yacdu ... 

-48-
Bir zaman rüya ile haktbt biriblrlne bnftı; h6 "Hayırdır inşallah; ölü, diri getirir!,. diyorlar. An-

ıl beynimde zonklamalar bltmemlfti; .. tıerte kendi nemin, yengemin gözlerinde sonsuz bir sevinç panl-
me gelemedim; "Fikret öldü!" diye durup durup ağ- tım var_. Hepal bqucuma gelip tuhaf tuhaf gülüyor-
hyordum. beyazlar giyinmiş bir doktor, başucumda lar ..• Sanki benim hastalığıma hiç üzülmemişler gi-
beni tesklne utrqıyor; küçük bir bdeb.le kokulu bir bL. İyileftikçe seviniyorlarsa atlattığım tehlike için 
,eyler içlrlyor ve yalvanyor: de biraz üzüntülü görünmeleri lizım, gibL .. 

- Hastalık niikledebllir; sakin olunu. •• Daha teh Bana bhJeyler söylemek ister vaziyetler takınıyor 
likeyi büsbütün atlatmıf dejiHz... lar; doktor hepsini odadan çıkanyor .• 

Yine bir hastahane oduındaydım; yazlheneden :. 
döndüğüm gece nöbetler içbıde kendimi kaybet - Tablatln dehası, milyonlarca senedenberi yerytl-
ml§tim; ertesi gün beni bura;ya getlrmiflercli... zünde bu kadar yüksek bir dram daha yaratamamış-

İkl saat; "Fikret öldü!" diye atladıktan IODl'a hl- tır. Hiçbir peygamberin mucizesi kullanna bu kadar 
1i kendime gelememlftlm; hlll dudaklanmın arasın derin bir imanla bq ejdirmemiştir!-
dan inler gibi mınldanıyorum: Dünya yaratıJaJıdanberl hiçbir güneşin ışığı o gün 

- Babam da öldü, Fahir AlabeY ele 61dil, Fikret kadar parl•mamıı; klinatı kaplıyan hava, hiçbir gün 
te öldü! .. Niçin tekrar yqam.ıya bqhyorum; ölebi- o kadar yübek bir ahenkle terennüm etmemiştir ... 
llrcUm, delil mi, doktor? Neden ölmedim? Karatopralm dağlan, taflan hiçbir zaman o günkil 

Odam. çiçekler içinde. bembeyaz bir cennete ben- kadar güzel renklere bürünmemi§tir ... 
ziyor ... Yanımda yengem. annem var. Anneme demek Ve hiç bir saadet, bu kadar ulu olmamıştır! .. Dan-
hastahlum haber vermlfler ld ı.t.nbula plmif. Ve teden sonra, korkunç cehennemleri ayaklannın altm-
tA kapınm yanında cemıetteki1ere ~ cen da bırakarak cennete yükselen ilk insanım ..• Orada 
Qet kapunnclan içeriye giremiyen lil0 abkAr bir gölge Dantenin Beatria'i; burada benim Fahir Ağabeyim 
gibi, Hasan... var ... 

Fakat yüzü, onu ilk tamdıiun günler bdar 80lgun, Fahir Ağabey geldi! .. Fahir ağabey geldi! •• Bütün 
temiz günahsız... hayatımda büyüklüğünü kafamda taşıdığım; on üç yıl 

Bir köşede Ay,e kadın, avucunu alzına kapayarak danberl ölümünün matemini kalbimde duyduğum, 
ağlıyor. Hepsine Ftkretin rüyasını anlatıyorum: T.8IDal1 zaman, insanlardan llrendikçe bir (kemali 

mutlak) olan onun yokluğuyla başımı duvardan du
vara çarptığım Fahir Ağabey, .karpmda .. yqıyor
Fahlr Atabey yaşıyor; Fahir ağabey ölmemifl-

Ellerimle sımsıkı, kollarından tutuyorum; omuzla 
nnda, bapnda, dizlerinde ellerimi dolqtırarak yok-
luyorwn; gördüğüm bir gölge, bir hayal, bir rüya ol
maaın. diye._ Gözlerimi iyice açarak etrafıma baki
yorum. Birkaç saat evvel rüyamda göfdüiüm Fikr8* 
gibi, onun da odanm içinden birdenbire amnmestoıo 
den korkuyorum ... 

Sonra birdenbire annemin, yengemin, rüyamı ~ 
birleri aklıma geliyor: 

"Hayırdır inşallah! Ölü diri getirir, derler ... " Evet. 
doğru, ne dojru ... Fikret kaybolmut. Iakin bana F• 
hir Ağabeyi getirmifti!-

Demek yengem, annem bunun için o kadar seviJlf 
li idiler ... 

İnanıyordum. Benim onu sevdijim kadar, Fikret tıt 
beni seviyordu. Biribirlni hayatta tanımıyan bu iıd 
insanın ruhu, muhakkak biribirini anlıyor, blrtbirilll 
seviyordu ... İşte, Fikret, bana dünyanın en büyük ,. 
adeti baiışlandığı bu günü adeta haber vermişü! .• 

Fahir Ağabey kırk yafUW1 bütün ıüzelltğiyle, ~ 
laşmış saçlan, tunç}qm!f yüzü, çeUklepdş adalelr 
rile ve pkajında derin bir k1U'fUD oyupyla k~ 
da ... 

Güzel, mert, kahraman, kayalar gibi dimdik, .,r 
kur Ftbir Ağabey ••• 
Baharın bütün çiçekleri benimle beraber gülüyofı 

bütün kuşlar benimle beraber ayni kelimeyi cıvıldt' 
yor: "Fahir Ağabey! Fahir Ağabey!" 

Fahir Ağabeyle biribirimize sanlıyoruz; bir ,. 
zellik, iyilik, temtzUk. ve zeki dünyasında bt' 
tün zerrelerb;n eriyor, bütün varlığım ona kanşıYoı1 
bir an içinde vücudümün her zerresini bir dik~ 
de bıraktığım uçurumlu, taşlık yolu unutuyorunı 

Fahir Ağabey. hiç bir zaman unutamadığım o ~ 
dıncı, fifa verici leliyle baıımın üstünde yine ıl' 
mı söylüyor: 
-Yıldız! .. 
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Mücadele Günlerinde 
Dağıstan ve Çeçenistan 
- Bu ormanlar baki oldukça, 

~eçenlere galebe etmek mümkün 
değildir, demişlerdir. 

R uslar bu hakikati anladıktan 
sonra, Çeçenleri mağlup 

~tnıek için harp sistemlerini de
kiştirmişler; kılıçtan. kurşundan, 
\'e gülleden ziyade; ormanları yak 
hıak ve tahrip etmek suretile mü
dafileri sığınacak yerlerden mah
l'\ırn bırakmayı usul ittihaz etmiş
lerdir .•.. İşte bunun içindir kiı
(Çeçenleri mağlup eden kılıç de
ğu, baltadır.) sözleri, bu orman
~ ehemmiyetini gösteren bir 
hakikattir. 
. Sırası gelmişken unutmadan söy 
~:Yelim ki; (Şeyh Şamil) işbaşına 
geçergeçmez, herşeyden evvel bu 
0tınanların (milli hayat) taki e
hernıniyetini takdir etmiş; hüküm
~aıı olduğu ülkedeki ormanlann 
llzerine kanat germiştir. Bu milli 
'ervet ve tabii müdafaa unsurunun 
her fert tarafından şiddetle muha
faza ve himayesi için evvela umu
lb.i bir emirname neşretmiştir. 

F'akat bu emirname, kuru bir 
ta"siye ve tehditten ibaret kalma
bı.r.Ştır. Şamil, bu emrin tatbikında 
~ok şedit usul kullanmıştır. Her
~angi meşru bir sebeple olursa ol
'ıtn, kendisinden izinsiz ağaç ke

.. ~nlerden; beher ağaç başına biri
~ek veyahut bir boğa ceza almıŞ;o 
~r. Eğer kesilen ağaçlar meşru bir 

bebe istinat etmiyorsa, o tahri
tı yapan veyahut yapanlar, der-
1 1,..:lT•;; ...-.. _...._ • .,.,.:J,.._,._,:i""' .,.. ,...1--. . -

am bir ibret olmak üzere ceset
~ri de bir hafta darağacında bıra
lrnıştır. 

l:a. İstiklal mücadelesi başlayıncaya 
dar, ne Dağıstanda ve ne de Çe-

~l!llistanda muntazam bir hükutet şekli ~evcut değildi. Beyler
rı ve nüfuzlu şahsiyetlerden mü-

·~~kep imtiyazlı bir sınıf mevcut 
~"nakıa beraber' halk tam manasi 

_ ~ hllkuk müsavatına malikti. Şan, 
gJ ~,tef ve şöhret kazananlar; ancak 
it lau§rnanla:a karşı koyanlar, y~~ 

• '1nın mı.idafaasında şecaat ve cu 
~ltar lıklarile temayüz edenlerdi. 
t ~n içindir ki bu muhitte "cesa
~:~·: "insanlarda ilk aranan haslet" 
""%ıe gelmişti 

DağistanJa bir kaleden /arkı olmıyan bir köy 

gayesi ve dilekleri, yalnız bu kıta 
içindeki kelimelerde toplanır. 

Bu kadar fazla silahla oynamak, 
bütün bu muhitte hayatın kıymeti 
ni azaltmıştır. Faydası nislletinde 
zararlar da yaratmıştır. Bu zararın 
en başında, "kan gütme" vardır. 

Pek korkunç şekiller gösteren bu 
kan davalanndan da ileride bah
sedeceğiz. Şeyh Şamil işe başladı

ğı zaman, bu hailevi adet ve anane 
yi de ortadan kaldırmak muvaffa
kıyetini göstermiştir. 

Ç eçenler ve Dağıstanlılar he
men umµmiyet itibarile u

zun boylu, çevik hareketli,_ vü~u~-

Iacak kadar cevval ve elastiki, na
rin yapılı, kemikleri kuvvetl~~tlir. 

Zekaları, yolundadır. T.d.erşeyi 
kolayca anlarlar. Yara't.ılış itibari 
le zalim olmamakla l ıeraber, hain 
ve hilekar düşmanla:ta karşı şid
detli davranırlar. MJilli an'aneler, 
büyük bir sadakat ve taassupla 
merbut oldukları '\Ilni hisler", bu 
halkı, hiç bir mefıf eni milletle öl
çülemiyecek qere cede mert, afif ve 
fazilet sahibi yapmıştır. 

vakalar cereyan eder. Bu vakala
rın kahramanları, ekseriya evlen
mek çğına gelmiş olan, veyahut sev 
gililerinin gözlerine girmiye çalı
şan delikanlılardır. 

Rusların bu mıntakaya yaklaş
ması, ve artık arada mücadelelerin 
başlamsı üzerine, bu gibi vkalar 
bir kat daha artmıştır. Artık o za 
man - ayni cinsten ve ayni ırktan 
olan Çeçenler le dağlılar, araların-· 
daki ufak tefek husumetleri bir ta 
rafa bırakmışlar; "büyük düşman" 
namını verdikleri "Çar kuvvetleri" 
ne karşı müttehit bir cephe almış
lardır. Ve işte, Kafkas Türklerinin 
hayat tarihlerine ebedi şeref ve if 
"uıa..a. v '-" cu ıut::un.. ı..ucu;:1 uııc:: , u .,;aı .111-

ten itibaren başlamıştır. 
- 1.P" B "üllilf't; hariçten, hiç bir mil-

let ve hükumetten yardım 
görmüyorlardı. Düşmandan "yani, 
Çar ordusundan" zaptedebildikleri 
birkaç toptan başka, ellerinde bü
yük silahlan yoktu. Yalnız, "Alla 
hın kudretine" ve peygamberin 
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SANAYİ: 

İpek Fiatları, 
ipekli Kumaş 
imalatı Arttı 
Bursaqa ipekli kumaşların fazla i

mal edildiği ve sürprodüksiyon bulun 
duğu haber verilmiştir. Alakalılar

dan aldığımız mallımata göre, ipekli 
kumaşların mevsim itibarile fazla sa
tılmadığı ve elde stoklar bulunduğu, 
yaz gelince sarfiyatın artacağı anla
şılmaktadır. İpek fiyatlarının yüksel 
mesi ve bir kilo ipeğin 14,50 liraya 
çıkması ipekli işliyenlerin mühim 
bir kısmının kumaş yerine floş imal 
etmelerine sebep olmuştur. 

PRAG SERGiSİNDE PAVYONUMUZ: 

' 

Çin - Japon harbi dolayısile Uzak 

Şarktan Avrupaya fazla ipek gönde

rilemediği için Fransa, piyasamızdan 

ipek almak mecburiyetinde kalmış
tır. Fiyatların yükselmesi de bundan 

ileri gelmektedir. Dün hem bu ipekli 
kumaşlar, hem de ipekli çoraplar hak 
kında Sanayi birliği umumi katibi 
Halit Güleryüzle diare heyetinden Ce 
mil ticaret odası umumi katibi Cevat 
Düzenliyi ziyaret ederek görüşmüş- f 
lerdir. Haber aldığımıza göre, ipekli f 
kumaşlar ve ipekli çoraplar hakkın
da elde mevcut nizamnameler hüküm 
leri aynen tatbik edilecektir. Görüş
mede ipek kumaşların fazlalığı hak
kında şimdilik yapılacak hiçbir şey 
olmadığı neticesine varılmıştır. 

C .. ı · · B Beneş Ti•rk pavh.•onunda izahat ahyor ..• Çekoslovakya um ıurrcısı . . • 

............................ --•••••••1 BANKALAR: 

{ GÜNLÜK i Emlak Bankası 
PIY ASA I 327 Bin Lira 

m~:~~~~~:~ ~~~~:ri!~~ k~~!~~~e:~ : Kazandı 
parti kilosu 119 kuruştan satılmıştır. • * Ankara, 21 (A.A.) - Emlak ve Ey~ 

Amerika için piyasamızdan bir mik tam Bankasının umumi heyeti bu-
tar sansar derisi alınmıştır. Bu deri- gün saat 11 de Bankanın hususi dai-
lerin çifti 2130-2650 kuruş arasında resinde toplanmıştır. Okunan idare 
ve tilki derilerinin çifti 450 kuruştan meclisi rporuna nazaran Emlak Ban-
verilmiştir. kası bu sene, ilk teşkil zamanındaki 

* rakamlar istisna edilirse, diğer bü-İhracat için kuı;yemi ve susam alın t ek 
• tün seneler muamelatmdan yüks maktadır. Dün bir parti kuşyemi ki- 1 

ıosu 7.11 kuruştan ve susamların ki- .. olarak 786 gayri menkul mukabilin-

ruhaniyet ve manevi muavenetine 
güveniyorlar; ve koca Çar ordula
rına meydan okuyorlardı... Çann 
en güzide asker kuvvetlerine, defa 
larca galebe etmişler; kendilerini 
esir etmek istiyen bu büyük düş
manlarına hayrete şayan derecede 
telefat verdirmişlerdi. Yüz seksen 
'milyon nüfusa, milyonlarca mun
tazam askerlerden mürekkep ordu 
ya dayanan Çarlık, bu bir avuç 
Türk kahramanı ile senelerce mü
cadele etmişti. Bütün bu mücade-
_ ..,. - • •""'*-" .&. &..1..1'\,4""' ..., \A. UQ.61.\..·"'·U. Lll O.tllQl_l-

1, " - :::. - • • , .,. .... ---· '.ıcll', Ç'!"arlı~ıu• ınuyonlar sanecıeek 
yaptırdıkları "askeri istasyonlar 
ve müstahkem mevkileri" ezmiş
ler, çiğnemişler, tahrip ve yağma 
etmişler .. Çarlığın azametine, ser
vetine, bütün gurur ve şevketine 
kahkahalarla gülerek kahir darbe
ler indirmişlerdi. 

(Devamı var) 

losu 16,27 kuruştan satılmııitır. .. de 1.798.180 lira ikrazatta bulunmuş * t ve bunun bir milyon 354 bin lirasını 
Karadeniz sahillerine san mısır gön • yeniden tesis ve ihya edilmekte olan 

derilmekte olduğundan piyasada mı- t hükumet merkezine tahsis eylemiş
sır satışları iyi gitmektedir. Dünkü sa •

1 
tir. Bankanın ikinci miihim bir vazi-

tışlarda mısırların kilosu 4,35-4,38,5 fesi olan mütekait, yetim ve dul ay-
kuruştan mıisteri bulmuştur. fı 

lıkları tediyah da geçen sene zar n--• • • • • • • • •.., • •.., •• • .... • • • • • 
İHRACAT: 

Adananın Bir 
Aylık ihracatı 

da 41,969 kişiye 3.109.900 liraya var-
mıştır. 

Rapora nazaran bankanın serma
yesinden (A) hissesini teşkil eden 10 
milyon liradan takriben 7 milyon li
rasına mukabil hükumet tarafından 
D--1 .. - •• - -- · ·'-•- 1:ç --l~l .. •--l;'t"t"\ p.ri;l_ 

.t. \.U.~ua. u ..... """"uıı.u ...... ,,.,.,_ ".:.."""'"'~.J ~ .. _ .............. ~. ...... . . -
ihr • 1 453 1g9 ı· b ı t ftlıfve bunfii"rdan 6 mılyon lıraJıga acatı . , ırayı umuş ur. . . . . 
Ge · · · · d ·h vakın kısmı nakde tahvıl edılmıştır. çen senenın aynı ayı ıçın e ı ra- · . . _ 

t 933 218 1. ld ~ g" ·h Keza (B) hısselerınden satılıga çıka-ca , ıra o uguna ore ı ra- . . 
tt f 1 1 k ·· ··1 ·· t" B 'k rılan 2 mılyon lıralık kıssmına mah-ca a az a ı goru muş ur. u mı -
d b k b ··t f "k ih t suben 1.100.000 liralığı satılmıştır. tar an aş a azı mu e errı raca 

· 1 t B ı k • 34 343 Banka, memleket dahilindeki hizmet-ta o muş ur. un ann ye unu , . . 
li d I.h 1 dd 1 · lerini daha esaslı ve daha gcnış hır ra ır raç o unan ma e er sırası-

. . . surette yapabilmek için sermayesini 
le pamuk, pamuk çekidi ve ktisbesı, t 1 k t bb"" ·· d b ı 

amam ama eşe usun e u un-pamuk yag, buğday, yulaf, un, susam, kt d 
pamuk ipliği, pamuklu bez, yapağı 

ve bir miktar barsaktır. * Berlin Türk ticaret odasının is
tatistiğine göre 1937 yılında Türkiye 
nin Almanya ihracat ve ithalatında
ki mevkii ithalatta 97 ,8 milyon mark 
ve ihracatta 111,1 milyon marktır. 

ma a ır. 

Bankanın umumi "'muamelatı bu 
sene 327 bin lira bir kar. 

ANLAŞMALAR : 

lsviçre • Türkiye 
Ankara, 21 (Tan muhabirinden) ......: 

'Q üyük cesaret ve fedakhlık
~ lar, sahibine daima itibar, 
l:a. dret ve nüfuz da getirirdi. Fa-

Adetler ve an'aneler arasında en 
ehemmiyet ver.ilen cihet, "misafir
perverlik" tir: Bu eski ve necip 
Türk hasleti, halkın ruhunda kök
leşmiştir ... 1'.Iisafir, adeta "mukad
des" tir. I!iç tanınmıyan bir ya
bancı, hiç. bir kayıt ve şarta tabi ol 
madan 'bir evin kapısını çalıp: UYKUDAN Ş 1 FA 

İsviçre ile aktedilen ve geçenlerde pa 
rafe edilen yeni ticaret anlaşması İs
viçredeki elçimiz tarafından imza e
dilmiştir. Yeni mukavele nisanın bi
rinde meriyet mevkiine girecektir. 

i 

h t hunlara malik olanlardan hiç 
~' '7atandaşlannın üzerinde mut 
~i bir hakimiyet gösteremezler
~·. \r alnız, halk tarafından keneli~ 
~l!l'itıe gösterilen itibar ile iktüa r:
~():1erdi. Hemen her fert, anadan 
~ gzna bir süvari idi. Çocuklar, her 
~~~en evvel kama, kılıç ıre silah. 
~ııc &.nınayı öğrenirlerdi. Ve, ni
>a ıltktaJti maharetlerini arttırmı-
~Çok gayret ederlerdi. 

~ abadan evlada intikal eden en 
~ hrıetıi eşya· kılıç "kincal" de-ile ' , 
tı:'ıtt tı. kaına - ve sonraları da - tü-
'~ e~ ibaretti. Diğer ev eşyasına, 
~ı. cı derecede ehemmiyet verilir-

~~ç silahtan başka makbul ve 
hi.ı-"~tıp olan birşey varsa, o da iyi 
"ıı~ı _at•• idi. Adeta halkın bütün 
~t 1€1nın hülasası, yalnız at ve si-

ı--a toplanırdı . 
.ı..ıa-

~~ gıstan ve Çeçenistan hayatını 
~ti rı Uzadıya tetkik etmiş olan 
~1 ~del isminde bir İngiliz 
~ı~' halkın lisanından şöyle bir 
"e~azrnıştır: 

't ll' at.. kuş gibi uçup giden, bir 

- "'ranrı misafiriyim. Beni ka-,.. 
bu~ eder misiniz?. 

Dediği zaman, derhal atından in
<Hrilir .. Hürmetle eve kabul edilir .. 
İzzet ve ikram ile odanın üst köşe
sine geçirilir. 

Bir misafir, bir evin kapısından 
ayağını attığı dakikadan itibaren, 
artık o ev halkının himaye ve mu
hafazası altına girmiştir. O misa
fir, o evde bulunduğu müddet zar
fında, herhangi bir şekilde olursa 
olsun bir taarruza uğrayacak olur
sa, bütün ev halkı hayatlarını fe
da ederek onu müdafaa etmeyi en 
mukaddes bir vazife bilir. Arala
rında kan davası olanlar hakkın
da da, ayni usul cari~ 

Türkiye - Çekoslovakya 
Ankara, 21 (Tan muhabirinden) ~ 

Çekoslovakya ile yapılacak ticaret an 
!aşması müzakerelerine iştirak ede -
cek olan Çekoslovak heyeti yarın bu 
rada bekleniyor. 
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iSPANYADA 

Pirenede 
Alman 

Ordusu mu? 
(BCJ§ı 1 incide) 

. 
Yeni 50 Liralık 
Kağıt Paralar 
Tedavüle Çıkıyor 

Ankara, 21 (A.A.) -Türkiye Cüm
huriyet Merkez Bankası hakkındaki 
1715 numaralı kanunun 17 inci mad
desinde yazılı salilhiyete müsteniden 
bankamız 30 kanunuevvel 1341 tarih 

Fransa hudutlarının emniyeti mese
lesi ehemmiyetle görüşülmüştür. 

Fransanın, hattı hareketini, İngil- ve 701 numaralı kanun mucibince, 
tere - İtalya görüşmelerinin neticesi- basılmış olup halen tedavülde bulu-
11e uyduracağı anlaşılıyor. Eğer müza nan kağıt paralan tebdile karar ver
kcreler sonunda İtalya, İngiltereye, diğini ve beşliklerin 15 ilkte~ 37, 
İspanya işile alakadar olmıyacnğına yüzlüklerin de mart 1938 tarihinden 
dair teminat vermezse Fransa Pire- itibaren tedavüle çıkanlmıya başlan-

TA ft 

Çekoslovak istiklali 
Ne Olacak? 

(BQ.§ı l incide) 
için gizli bir anlaşma bulunduiu 
mevzuubahistir. İngiltere, İspanya
nın Alman ve İtalyan nüfuzundan 
kurtulması mukabilinde Francoya 
istikrazlar temin edecektir. 

5 - Meksika ingiliz donanması -
nın kullandığı petrolü temin et
tiği için Meksika ht'ıdiscleri İngil • 
tereyi derinden alakadar etmek -
tedir. 

"Daha bir anlaşmıya vanınramış ol 
makla beraber İngiliz - İtalyan görüş 
melerlnde büyük tcrakkiler kaydedil
miştir.,, 

İtalyanın Londra sefiri Kont Gran 
di, bugün Romaya dönmüştür. 

İtalya tarafından Libyaya gönderi
len ihtiyat kuvvetlerin filen terhisine 
bugün başlanmış ve Libyadan Pie
monte, Calabrio ve Sicilya vapurla
rile gelen birkaç bin asker N apolide 

Türk - lngiliz 
Mali Görüşmesi 

--0-

Nakit işleri Müdürü 

Londraya Gidiyor 
Ankara, 21 (Tan muhabirinden)

Londrada yapılmakta olan mali mü
zakerelere iştirak edecek olan nakit 
işleri umum müdürü Halit Nazmi bu 
akşamki ekspresle şehrimizden ha
reket etmiştir. 

ne hududunda askeri tedbirler al - dığı bundan evvelki tebliğinde bildi- Bütün gazeteler Çekoslovakya me-
mıya devam edecektir. rilmiştir. selesile meşguldür. Daily Herald, İn-

karaya çıkmıştır. 

Ankara, 21 (A.A.) - lngilterede 
bulunan bankacılarımızın yapmakta 
oldukları temaslar ve bunlara ilti
hak etmek üzere gönderilen Maliye 
Vekaleti nakit işleri umum müdürü
nün hareketi münasebetile Istanbul 
gazetelerinde neşrolunan havadisler 
ve ifade olunan rakamlar hakikate 
uymamaktadır. 

Diğer taraftan Fransa hükUmeti ı Nisan 1938 tarihinden itibaren gilterede hiçbir kim,c;enin de Çekoslo
İngiltere hükumetine Franco kıtala- yeni 50 lirnlık kupürler de tedavüle v~kyaya hudutsuz garanti vermek le 
rında kullanılan 442 Alınan tayyare- çıkanlmıya başlanacak ve beş liralık hınde .olmadığını. anlatıyor. New~ 
sinin nwnaralannı ve pilot isimlmini larla yüz liralıklar için yapıldığı gi- Chronıcle ga.zetesı ~~koslovakyadakı 
gösteren bir liste vermiştir. Londra bi çıkarılacak miktar mukabilinde Alman ekallı~etlerını?., ~;şru hakla
resmi makamları tarafından bu liste mütednvil banknotdardan ayni mik- rını tatmin lazımgeldıgını, ancak bu 
ehemmiyetle tetkik olunmaktadır. tar tedavülden çekilecektir. sayede demokrasilerin Çekoslovakya 

Avam kamarasında İspanyadan gö
nüllüleri çekmek meselesinin İtalya 
ile anlaşma şartlarından olduğuna 
dair evvelce Başvekil tarafından söy 
lenen sözler amele mebusu Baker ta
rafından hatırlatılmış, Mister Cham
berlain henüz bir anlaşma yapılma
dığını söyliyerek cevap vermiştir. 

Yine Istanbul gazetelerinde vergi 
tenziline ait çıkan havadisler de bu 
cümledendir. 

İngiltere hükumeti ile Fransarun B 1 11 li 1 kl ted .. 1 ya yardım edebileceklerini söylüyor. 
.. . . . . u yen e i ra ı arın avu e İşçi mebus Baker hükumet aleyhin Avusturya ve Cenevre Her şeyin, olduğu gibi zamanında 

efkarı umumiyeye arzını şiar edinen 
hükumetimiz bu neşriyatın tashihi -
ne Anadolu Ajansını memur eyle -
miştir. 

muştereken, Ispanyadakı Sıvıl hal- çıkarılmıya başlandığı tarihten itiba- . .. . 
kın bombardıman edilmemesi hakkın ren halen mütedavil elli liralıklar beş de a~ ~ır nutuk soylem~ş ve Cham -

Cenevre. 21 (A.A.5 - Milletler ce
miyeti genel sekreterliği, Anşlus hak 
kındaki Alman notasını almış oldu
ğundan Almanyayı haberdar edecek 
ve bu notayı aza devletlere bildire

da Francoya verilen notanın bir ben- sene müddetle mecburi olarak teda- ?erlam'ın .k~l~ek;if .emnıyc~. e~sına 
zeri de Vatikana verilmiş bulunmak- vül edecek ve bundan sonra kanuni ~anMetilel ttlığınıC, n~lt~re hukumbet!-
tadır. Notada Vatikanın asi Fr nco nm et er cmıyctı paktına ag-

, ' a müruru zaman müddeti nihayetine · ·· d - h 
nezdinde ayni mealde bir teşebbüste lanmaması. yiızun en son tecavuz a-

kadar, yeni beş sene daha Merkez ek 1 in k b ld ğ ı 
bulunması istenilmektedir. Ingiliz A- r et er ın vu ·u u u unu an at - cektir. Fransada Bir 

Milli Kabine 
Kurulacak 

Bankaları gişelerinde tebdil edilecek 
vam Kamarasında, Minorkanın Fran- mıştır. 

tir. Al . 
Milletler cemiyeti paktında, bir 

devletin ortadan kalkması hakkında 
herhangi bir kayıt yoktur. Yalnız iki 
sene evvelinden haber vermek sure

sa ile müştereken işgali meselesi hü- man aıansına göre 
Diğer kupürlerin tebdiline başlan-

kumetten sorulmuş, hükOmet böyle ma tariheri ayrıca ilan e _ Çekoslovakya 
bir şeyin mevzuubahsolmadığını söy dilecektir. Yeni elli liralık 
}emiştir. Nevyorktan bildirildiğine gö 
re 36 davlete mensup 61 protestan 
pazlarına hitaben bir açık mektup 
göndererek, Barselona şehrinin bom
bardimanına itiraz etmişlerdir. Mek
tupta Katoliklerin Franco nezdinde 
teşebbüslerde bulunmaları istenilmek 
tedir. 

banknotların evsafı aşağıda kısaca 

gösterilmiştir: Banknotun aslını gör
mek istiyenler bankamız ve diğer 
bankalar gişelerine ve banka bulun
mıyan yerlerde mal müdürlüklerine 
müracaat edebilirler. 

Ebat: 8 X 17,5 santimetredir. 

Manchester Guardinn gazetesi, es- Evsafı: Rektosu: "Ön yüzü,, efla-
ki İspanya Hariciye Nazırı Del Va- tun rengi olup orta zemin açık filizi
yo'nun doğrudan doğruya İngiltere dir. Ortasındn pembe, çukulata ve ye 
hükUmetini ademi müdahaleden vaz- şil renklerden mürekkep bir rozet 
geçmiye davet eden bir beyanname- vardır. 
sini neşretmckte, ve beyannamedeki Kenar çerçevesinin üst ortasında 
~eklifleri müsait şekilde karşılamak- "Türkiye Cümhuriyeti Merkez Ban
tadır. Gazete diyor ki: kası,, ibaresi, iki üst köşede madal-

"İngiltere ve Fransa, :Franco'ya ya- yonlar içerisinde iki satırda "50 
pılan bütün ecnebi yardımlnnna mu- Türk lirası,, rakam ve yazılan, alt 
kabil hal8 ademi müdahale politika- iki köşesinde de daha ufak iki ma
s.ına .riavAf Atrn4ldMirlo .. .A ........... :1r?- • r1olu.nn fo . .:u:is:indP v~lnız_"..ŞO rakılm

se ou me~ieketler'i°'iaR1:ı~t ~İyo~. ın- ~L varchT. 
giltere hükumetinin yapacağı en kü- Orta zeminin sağ tarafında "Ata
çük iyilik bu sefil tedbirlerden vaz- türk,,ün resimleri, rozetin ortasında 
geçmek olacaktır.,, iki satırda "50 Türk lirası,, rakam ve 

yazıları ve bunlnnn aitında yine iki 
lspanya Sefaretinin Bir Tebliği satırda 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 

Londra, 21 (A.A.) - İspanya sefa- numaralı kanuna göre çıkarılmıştır. 
reti aşağıdaki tebliği neşretmektedir: ibaresi vardır. Rozetin altında 

Prag, 21 (A.A.) -Alman Ajansı bil tile cemiyetten çekilmesi kaydi var-
diriyor: Di Çayt gazetesine Troppau- (BCJ§ı 1 incide) 
dan b[ldirlldiğine göre Südet Alman- dır. toda söylediği gibi "Harici dünya 
!arının reisi B. Konrat Haynlayn, par Fransanın birlik ve kuvvetini takdir 
tisinin bır toplantısından çıkarken ko Bir Hatanın Tamiri etmedikçe" hakikaten vahim 01abi -
münistler tarafından tecaüze uğra- lecek bir harp tehlikesinin önünü 
mışsa da yanındakiler tarafından kur -o--- almak bu şekilde bir hükumetin teş-
tanlmış ve mütecav1z1er poıis tarafın Kolumbiya üniversitesi kime kabn 01abneooktir. 
dan tevkif edilmiştir. Milli hükumetin kurulmasına en -

Bu sahnede hazır bulunan bazı Gazetecilik Mektebi gel olan iki amilin birincisi: Parti -
Çeklerin yumruklarını göstererek ler arasındaki kavgalara son vere -
Marseyyerz söyledikleri bildiriliyor. Dekanı Diyor ki : cek bir şahsiyetin seçilmesidir. 

Polis, Südet Almanlarından birkaç Blum, en kuvvetli partinin şefi sıfa-
kişi tevkif etmişse de bir müddet son (Başı 1 incide) tile böyle bir birliğin başına geçmek 
ra serbest bırakmıştır. Gazetecilik fakültesi dekanına bir istemektedir. Blum'un kendisi bu işi 

Südetlerin tahrikah mektup yazdık. Hatasını anlattık. Ye- başaracağını söyledikten sonra "bü-
Prağ, 21 (Hususi) _ Südet Alman- nt Türkiyede hiçbir zaman sansür u- tün Fransızlar Halk cephesi prensip 

}arın bugün yaptıkları bir toplantı, sulleri konulmadığını, Atatürkün mü )erinin etrafında birleşmelidirler,, de 
hükumet mümessilt Pukav tarafın- nakaşn hürriyetinin candan bir taraf- miştir. Muhaliflerse halk cephesi 
d n C4 k ı k ı h · d .. ·· tarı olduğunu, memleket işlerinde, prensiplerini kabul etmemekte ve 
:Zuiıt!":.~ O~ OV/l ·Yı~ 't;u;ğHffiJ:ı_rı~~ ~OJ: -- ----.,.- · - -- " - _,, - - - - . '"' . . . • · 

·d tl iyti ~ .. ~lu... 1 d tt• ·., reket ettiğini, diktatörlük usullerin- den binne verılmesinı ıstemektedir-e er, ç maı zor a evam e ırmen · 
· t · ı b .. d b" ük. b. h den daıns ıJıak kaldığını ve "Me.+..- ler. 
ıs emış er ve uyuz en uy ır e .. ·. . . . i !kincisi: Program meselesidir. 
yecan hasıl olmuştur. buat hurnyetı bır dert ıse devası y - • . . . • 

• • ne matbuat hürriyetidir,, prensipini Muhalefet, millı bırliğın dahılı sa-
lsvıçrenın Avrupa ok kı etli tuttuğunu izah ettik. hada mali kalkınmayı istihsalin _tez-

aiyasctindeki vaziyeti ~etice~ dedik ki: "Türkiye hiçbir za yidini ve milli müdafaanın takvıye-
Bern, 21 (Hususi) - İsviçre fede - man kara veba salgınına uğramamış- sini ihtiva eder. asgari bir ~1:°gram e

ral parlfımentosunun içtimai müna - tır. Matbuat hürriyetini demokrasi- sası üzerine istinat etmesı ıcap edc

22 - 3 - 938 

BAŞMAKALEDEN MABAT 

İki Nevi 
Hukumet 
T e Ak isi 

(BCJ§ı l incide 

4 - Tenkitlerin menfi, yıkıcı, 
rarlı bir nev'i vardır. Fakat hat& 
rını derhal gören, kabul eden ve f 
dalı bir fikir nereden gelirse ggel 
benimseyen bir hükumetin ışıklı, 
miz, dürüst muhitinde böyle me 
cereyanlar yüz ve meydan bula 
lar. 

Dünya yüzünde lngilizlerin ı 
tünlüğüne sebep, bu yol 

bir müspet hükümetçiliğe eskid 
beri kıymet vermeleridir. Ingı 

kudretinin her mücadeleden mu 
fer çıkmasına, hazan yolunu kay 
dip gerilese bile neticede doğru rl 
lu bulmasına başlıca sebep, bu, JJl 

pet ve ileri görüştür. 

Bunun çok canlı bir misalini J 
gilterede sivil tayyarecilik hakkıJl'! 
yapılan son ankette gördük. A 
hükumetin kendi adamları taral 
dan yapılmıştır. Vardığı neti 
şunlardır: 

"Sivil tayyarecilik işleri başt~ 
aşağı fena idare edilmiştir. HükU 
tin büyük kusur ve ihmalleri var 
Il')giltcre motör ve tayyarede di 
birtakım memleketlerden geri 
mıştır. Ingiliz hava hatlarından Jı 
rupaya ait olanlar sürat, intizarn -~ 
kımından geridir. Emniyet tertilj 
ri bile geri ve modern icaplarad'l 
kırıdır . ., 

Dünyanın birçok mcmleketl 
de hüküm süren ölçü şöyledir: Bir_;;! 
ket heyeti böyle bir rapor haz:~ 
sa ihanetle itham olunur, meınl-.J 
tin zafını ortaya koyduğu, askeri. 
larını yaydığı, birtakım teşkilU 
berbatlığını itiraf etmekle bari 
milli nüfuz ve itibarı kırdığı il 
sürülür. 

Fakat bu takdirde netice ne ol 
Hükumet ve millet geriliği ve nok 
m görmez, anlamaz, "üstünüm, 

!1!.X;~l~~j'.!ll!!__D~rm~ veti_ı.I.Uili 
ta devam eder. Sarf edilen enerj 
israfa uğrar ve g~rilik alır, yür6t 

"Bazı gı:ızeteler, cümhuriyetçi İs- ve üstünde sağ ve sol taraf -
panyanın asilerle bir mütareke akdet lannda kırmızı renkte seri ve sıra nu
mek imkfınını derpiş ettiğini yaz- maralan, alttaki seri ve sıra numara
maktadırlar. İspanya sefareti hakika- !arının altında da banka umum mü
te istinat etmiyen bu haberleri kati- dür ve umum müdür muavininin im 
yetle tekzip etmektedir.,, zalan bulunmaktadır. imzaların bu-

Son Harp Vaziyeti lunduğu orta alt kısmın fonunu ufak 

sebetile federal Konsey ve milli kon nin başlıca bir vasıtası diye yüksek ceği fikrindedir. 
sey ile devletler konseyi namına bir tutmuş ve faydalarının mahzurların- Harici siyasete. geli.nce, program 
beyanname okunmuştur. Beyanname dan çok üstün olduğunu kabul etmiş- Paris - Londra ~ıhve~e. dayanmalı
de Avusturya hadiselerine işaret o - tir. Sizin yaptığınız hatayı yapan baş dır. Fransa, İngıltere gıbı harek.e~ e
lunmakta, İsviçrc:nin istiklal ve bita- ka insanlar da eksik değildir. Fakat derek İtalya ile müza~erel~:e gırış -
raflığının Avrupa müvazenesini ida- bir gazetecilik fakültesi tarafından meli ve İspanya işlerıne mudahale • 
me için her zamandan daha ziyade ıa neşredilen bu yolda bir eserin, bu de- den çekinmelidir. . 

Ingilizler bu basit hakikati~ 
rayan tecrübeli ve ameli 

millet sıfatile ne yaptılar? Kusut"' 
geriliği en geniş bir ölçüde itil'~ 
den raporu olduğu gibi neşrett 
Böylece bir taraftan her şeyi dii 
miye yol açıldı, diğer tnrnftntı~ 
menfi tenkitçiye diyecek bir şeY 
madı. Hiç şüphe yok ki hariçte ~; 
nanlar: Ingilizler kendileri de 1 

ediyorlar: Sivil tayyııreciliktc, 
umumiyetle hava silfıhında çoJc 
imişler.,, diyeceklerdir. Fakat ,; 
zamanda Ingiliz üstünlüğünü W 
den de kendilerini alnmıyacıı.l' 
dır, çünkü kusuru itiraftan ~ 
havacılıktaki noksanları ortadaJl 
dırmak ve sarfedilen emeklcrdeı1 
ha iyi verim alınmasını tcıııiD 
mektir. Bu suretle bugünkü 
amilleri en esaslı bir tasfiyeye "1 
tılmış olacak, yakın bir istil< 
lngiliz sivil tayyareciliği kcncWl

6 

yık mevkii bulacaktır. 

Barselonadan Milli Müdafaa Neza- yazılarla yazılmış "Türkiye Cümhuri 
retinin bildirdiğine göre, dün bütün yeti Merkez Bankası 50 Türk lirası,, 
gün, Alcaniz - Galanda mıntakasın- ibareleri teşkil etmektedir. 
da ve Tcrrevelilla önünde şiddetli Versosu, "Arka yüzü" ön yüz ren-
nıuharebeler olmuştur. ginin aynidir. Tezyinat çerçevesinin 

Cümhuriyetçiler, bu hava - üst ortasında ve iki satırda "Türki -
lide, asilerin bütün taarruzlarını dur- ye Cümhuriyet Merkez Bankası,; i
durmuşlardır. Dün yine bir çok şe- baresi ve üst iki köşesinde daireler 
hir, bilhassa snhil kısımları bombar- içerisinde "50" rakamları ve bu ra
dıman edilmiş, birçok ev yıkılmış, bir kamların altında kavis şeklinde 

kaç kişi ölmüştür. Cümhuriyet kuv- "Türk lirası" yazıları vardır. Çer -
vetleri şiddetle mukavemet ediyor- çevenin ortasında Ankara tiftik ke
lar. Harp cephesinde değişiklik yok- çileriyle bir ağılı ihtiva eder bir pey-

tur. zaj resmi ve bunun sağ tarafında da 
Haber verildiğine göre, son asi ta-

arruzu 1000 İtalyan, 1000 Alınan ve beyaza yakın gri renkte bir daire 
1000 Portekiz askerinin iştirakile ya- vardır. Banknot ziyaya tutulduğu za 
pılmış ve taarruzlara 500 tayyare ve man bu dairesinin içerisinde "Ata -
1000 ağır top iştirak etmiştir. türk" ün filigran şeklinde baş resim-

Asilere Göre leri görülmektedir. Çerçevenin alt iki 

SenSebastiyan, 21 (A.A.) - Milli- köşesinde iki ufak rozet içerisinde 
yetperverler şimdiye kadar 93 köy, "50" rakamlnrı vardır. Banknotun 
ıo bin esir, 76 top, 56 tank, 11 hava her iki tarafı taydus "çelik" tabı -
ve tanka karşı müdafaa topu, sayısız 
silah almışlar ve 35 tayyare düşür
müşlerdir. Üzerinde 160 bin nüfus ya 
şıyan 2350 mil murnbbaı yer zap
tetmişlerdir. 

dır. 

BULGARiSTAN: 

zım olduğu ve İsviçreye her taraftan recede ağır bir hatadan uzak kalına- Müşahitlerin ckserısi, sağ ve so~ 
resmi ve münakaşa edilmiyecek de- sını gönül isterdi.,, partilerin ergeç devamlı v: ku~etlı 
recede kuvvetli teminat verildiği an- Dün gazetecilik fakültesi dekanın- bir hükumet için sağlam bır esas te-
latılmakta, İsviçrenin üç komşusun, dan şu mektubu aldık: sisine müsait blr şekil~~ karş~~ık~ı 
dan hiçbirinin kendisini tehdit etme- "Fakiiltemiz tnrafından neşredi- müsaa'1elerde bulunacn annı unnt 
diği, İsviçrenin Alp geçitlerini elinde len (Kolumbiya tlniversitesi l\lüs- etmektedirler. 
tutmasının, İsviçre için nskerl bir va- takil Gnzetesi) nin son nüshasını Ccuusluğu kim yapmış? 
zife teşkil ettiğini ve !sviçrcnin bu leffediyorum. Rann gönderdiğiniz Paris, 21 (A.A.) - Cenubi Fransa-
vazifeyi yaptığı ilave olunmaktadır. mektubun hn hca kısımları gazete- daki casusluk işi hakkında buraya 
Beyannamede deniliyor ki: nin başına geçirilmiştir. gelen malômatn göre, başlıca iki mile 

Bu vazifesini yapmak ve istiklali- Türkiye hakkında yaptığımız ha rim,. Bastid ve Ustr daha 8 şubatta 
ne kanı pahasına hürmet ettirmek hu tadan dolayı büyük bir teessür du- tevkif edilmişlerdi. Bunlar mahrem 
susunda bütün İsviçre halkı sarsıl- yuyoruıu. Hatamı hatırlattığınız· askeri vesikaların kopyesini çıkara- . . deki 

b. . l ··t efikt' İ . . R t t ak . t . 1 M emlcketımız maz ır ıman a mu t ır. svıçre, dan dolayı size mınnettanm. a- rak bir talyana sa m ıs cmış er, d. • "k.. bö le 
her türlü yabancı kavgalardan uzak poru yeniden bastırmayı ve neşret- fakat İtalyan bunu reddederek hü- t h"k·ış, ço~.k-u .. urcltl .Y ; 
durmaktadır. Arazimizin tamamiye- tiğimiz haritanın Türkiyeye ait kıs klımeti keyfiyetten haberdar eylemiş pc 

1 
~ umetçı 1 orn erme 

sııl erıne uygundur. 
tine karşı yapılacak her hücum enter mındnki karayı kaldırarak beyaza tir. Yal t 

1 
ki b.__.:& 

ı h k k k b .. yük. b' · dd' d"' ilndü H nız unu maya un ızv. nasyonn u u a arşı u ır cı- boyamayı ci ı surette uş m. Fransa ariciye rnizd k k b' · · 
şk·1 d kt· dd" .. kül" k e ço ya ın ır mazının _;t 

nayet te ı e ece ır.,, t Fakat ma ı muş at arşı- Nazınnın beyanah kısmen yaşıyor. Bazan otoritcV 
Nihayet beyannamede sviçrenin sındıı hunu yapamıyarak hatanın ki k .. hn t ı:-.ı.ı~ . o 

. . Paris, 21 (A.A.) - B. Pol BonKur , o e e dAA.lSıne uygun 
kati bitaraflığını tanıttırmak ve her tnmırınc başka yollar aradım. Ga- ilk C"'l ri ·zı . 1 .. .. ~ 

. . . hariciye nazırı olduğundanberi "" e n ı crın goruyoruz. 
şüpheyi kaldırmak için çalışmak ıa- zctcnuzın mektubunuzu havı sayı- tnah n· k'ld . ı· h. 1i tıi1 

ı . defa olarak gnzetelerin hariciye nez a ı şe ı e sıs ı, ve ım 
zım geldiği söylendikten sonra: " s- sım, ınuhtelif Amerika .. gazetelerın- t ·ş va Y"ratıyor. "Hata ve kusııt\' dindeki mümessillerini kabul e mı .. 
viçre halkı, vatanımızı, her kime kar de başmakale yazan yuzlcrce gaze- ve hariciye gazetecileri birliği reisi zu itiraf edersek halk nrı.-# 
şı olursa olsun son nefesine kadar teciye gönderttim Hatamızı tashih b devlnt otorı·tcsı' sarsılır gı·bı" B. Valferinin nutkuna ceva en ez - .. ., 
müdafaada müttehittir ve müttehit için başka yolda neşriyata devam cümle demiştir ki: larda bulunan çıklyor. Fakat ~ 
olarak kalacaktır. edeceğim ve bu hatayı hat~~J~tmak Tehlikeleri vaktile mühimseme - şünccleri ortaya atanlar, ışııctıııı 

Beyanname ingilizce, fransızca ve h~susund.a kullandıf~mız durilst ~c dikten sonra, bugün belki de ehern- kan hususi menfaat sahiplcrioif 
italynnca ile okunmuştur. Beyanna- comcrt lısana da ayrıca teşckkur miyetlerlni biraz izam ediyoruz. Bu- k1lfıbın güneşi böyle karanlı!' 

ALMANYA: 
me bütün gruplar tarafından mütte- ederim.,, idd' ld 1 · b. bi d l t ' 

Y • M b 1 Ço v nunla bernber, vaziyetin c ı o u- erı ırer rer ay ın atıyo ...e eni e US arın CJU fikan kabul edilmiştir ve bütün grup ğunu müşahede eylemeye mecbu _ tikçe büyük ölçüde bir aheıw 

---------
ünya Havacllığrnda 

Yeni Rekorlar 
Berlin, 21 (A.A.) - Heinkel mar

kalı 2 motörlü bir deniz tayyaresi 
rlün 2000 kilo faydalı hamule ile 2 
bin kilometreden fazla bir mesafeyi 
saatte 329 kilometre süratle katede
rek ilk 1000 kilometre esnasında 331 
kilometreyi bulmuş ve bu suretle 8 
dünya rekorunu gırmıştır. 

lar her fedakarlığı göze alarak İsviç- ISVIÇRE: rum. Vazifem, Avrupanın mubtelif niyete ve samimi kanaatıcrC 
reyi müdafaaya hazır olduklarını bil- noktalarında muhtemel anlaşmazlık gidiyor. 

Sofya, 21 (A.A.) _ Filibe ve Vra- dirmişlerdir. z·· •h 5 ı• ti • ları yatıştırmak ve Viyanada vukua Bu sayede de Türkiye; .. ~ 
İsviçre halkı, İsviçre demokratik urı osya ıs erı gelen hAdiselerin aksülamellerinin kusuru benıms· eyen, gört.J11 "' zen mıntakalannda intihabat dün iti .. 

tam bir sükUnet içinde geçmiştir. zihniyetine mutabık bir surette ve vı·ne Kazandılar önüne geçmek için Fransanın otorite raf etmekten ve düzeıtmcI~t~ 
parlamento ile tam anlaşma halinde sini kullanmaktır. Bu vaziyetin önü vnsı olmıyan ileri ruhlu rııc" Dün intihap edilen 41 mebustan 30 u dC" 

hükumetin siyasetini tasvip etmek- yapılması lazım gelen bu esas vazi- Bern, 21 (A.A.) - Şiddetli bir in- ne geçmek ve başka cebir hareketle lerin safındaki yerini gün 
tedir. Şimdiye kadar 130 mebus in- fede, federal konseye müzaheret et- tihabat mücadelesinden sonra sekiz rine mani olmak için büyük devlet- kuvvetlendiriyor. rJI+ 
tihap edilmiştir. Bunlardan 86 sı hü- mektedir.,, denilmiştir. senedenberi sosyalist bir ekseriyet lerin lfizımgeldiği veçhile oldukça ka Ahmet Emin YAL 
kfımet taraftarıdır. lngiltere - ltalya müzakereleri tarafından idare edilen Zürih beledi- ti sözler söylemesi icap etmektedir. ı-

·ı Büyük milletlerin bu gı'bi hareket- tevlit eyledikleri tnkdirded~~' Gelecek pazar günü son mıntaka- Londra, 21 (Hususi) - Avam ka- ye meclisi azaları tekrar intihap edı - Jır 
1 k · ti lere karşı koymaya azmetmiş olduk ynyı başka teşebbüsler tch da yani Sofyada intihabat yapılacak marasında Başvekil Chambcrlain bir mişlerdir. Sosyalist er e senye mu 

ve buradan 30 mebus çıkacaktır. suale cevaben demiştir ki: hafaza etmektedirler. lanna dair kendi etraflannda kanaat kurtarabilirler.,, 

Hükumet Taraftarı 
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TOPLANTILAR 

DAVETLER e 
liuguı .. 

•' * Doçent Sabri Esat tarafından bu ak-
Şaın saat 2030 da Eminönü Halkevinde 
''J(araoz,. hakkında bir k onferans verile
cek, proeksiyonla bırçok sahneler gösteri
lecektir. 
ltafta içinde: * Türkiye eczacılar birliğinin senelik 
~ongı:esl 19 Nisan Salı günü 14 te Etibba 
Odasında toplanacnktır. * Şakir Hazım Tiner tarafından perşem
be günü saat 17,30 da Eminönü Halkevinde 
''I tk hıfzıssıhhası,, mevzulu bir konferans 
"'enıcccktir. 

YENİ NEŞRİYAT: 

ARKİTEKT (Mimar) - İntişar eden 82. 
inci sayısı ile yedinci intişar yılını bitiren 
(Arkitekt) dergisi şimdiye kadar yaptığı 
neşriyat ile memleketimiz mimarlığını ge
rek yurdumuzda ve gerekse hariçte güzel 
bir surette tanıtmağa muvaffak olan ye
gıine mimari ve sanat mecmuasıdır. 

Bu sayıda, birçok mesleki yazılarla dün

ya mimarı faaliyeti hakkında haberler ve 

biyografi vardır. 

MODERN TÜRKiYE - Türk mecmua
cılığırun muvaffakıyetli bir eseri olan (Mo
dern Türkiye) nin dördüncü sayısı Muhar
rem Feyzi, Peyami Safa, Hüseyin Cahit, Or 
han Mithat, Celiil Ergun, Aka Gündüz, Zeki 
Cemal, sporcu Besimin yazıları ile çıkmış
tır. 

lstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonu ilanları 

TAN 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

Ankara Garnizon müesseseleri için 
50000 kilo koyun etinin kapalı zarf
la eksiltmesi 30 Mart 938 saat 15 de 
Ankara Levazım amirliği satın alma 
Komisyonunda yapılacaktır. Muham 
men bedeli 22500 lira ilk teminatı 

1687 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 

Komisyonda görülebilir. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları
nı saat 14 de kadar komisyona ver
meleri. (759) (1379) 

• Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 
250 kuruş olan 16000 .on altı bin ki
lo yün çorap ipliği kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Şartnamesi 200 

• 
u==== 

SiR KAVANOZ 

TOKAL ONKREMlHEM SIZf tliJZEJ..LE$1i'RiR • 
IJE.Mr>E MUSAl!>AKA NErlCE$lNDE 

TEV.Z/ EDi4ECEK Oi.AN 

••••••••••••••••••••••••••••• kuruş bedel mukabilinde satılmakta
1stanbul Komutanlığı emrinde bulunan Kıt'at ve müessesat eratı ihti

~açlan için satın alınacak pirinçlerin cins ve miktarlan ile muhammen tu
~arları ilk teminatları ihale günleri, ihale saatleri münakasa şekilleri aşa
gıda gösterilmiştir. 

Cinsi Miktarı Muhammenİlk teminatı bıale İhale Münakasa 
günü saati şekli 

1/4/938 16 Kapalı 

Tutarı 

l>. Pilavlık 30000 6300 
~.Çorbalık 12000 2280 

!)44 

~.Pilavlık 19000 4066 
465 l>. Çorbalık 11000 2134 

1/4/ 938 15,30 Kapalı 

Şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 i.incü maddelerinde yazılı vesikaları ile ihale günü ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık satın 
ainıa Komisyonuna vermeleri. '"1402., 

İstanbul asliye üçüncü hukuk mah-1 Istanbul Kom~tanlığı birlikleri 
kernesinden: Büyükdere Piyasa cad- Hayvanatı için 80 ton yulaf satın alı
desi 15 No. lı evde mukim Nazenik nacağından açık eksiltme ile ihalesi 
"ekili avukat Cemil Dümdüz tarafın 23 Mart 938 çarşamba günü saat 15 
d~n Büyükdere Piyasa caddesi 105 te yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
!\o. da oturan Raşit Şefik aleyhine 4600 liradır. Ilk teminatı 345 liradır. 
ltı.ahkememizin 938 - 321 No. lı dos- Şartnamesi her gün öğleden evvel 
:Yas·ı ı b d d d komisyonda görülebilir. isteklileri -
L ı e açı an oşanma avasın an o-
.qyı müddeialeyhe gönderilen dava nin ilk ~eminat makbuz veya mek -
lltzuhali sureti mumaileyhin bir sene tupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
~\r\rcl mezkur ikametgahı terk ile 3 üncü maddelerinde yazılı vesika -

~e_rn.ti meçhule gittiği şerhile bila teb ları ile birlikte ihale günü vakti mutl ıade edilmesi üzerine bittalep H. ayyeninde Fındıklıda Komutanlık 

1 • ~· K. nun 141 ve 142 inci madde- satınalma komisyonuna gelmeleri. 
l• erı mucibince bir ay müddetle i.18.- (1251) 

fien tebligat üasına karar verilmiş ve "* 
11.tıuhal sureti de mahkeme divanha'".. İstanbul Komutanlığına bağlı bir-

k' l'ıesine talik kılınmış olmakla muma- liklerin H~vanatı için 1300 dönüm 
eyh Raşit Şefiğin bu müddet zarfın- çayır kiralanacaktır. Çayın olanla
a mahkemeve müracaatla dava ar- rın Cayırlarını tesbit ettirmek üzere 
......... uıı ;. ... ..,~r, ... b v~ vu 5 ... u '':r' ·uuc \;~ vı u i cu ~ ;,vu 1 c1~cuıuc ~Wll.l cU\~t1nu-

.. ap layihası vermesi lüzumu tebliğ na kadar Fındıklıda Komutanlık Sa
l akaınına knim olmak üzere ilan o- tınalma Komisyonuna gelmeleri. 
llnur. (6122) "1483,, 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
u l 8. 4. 938 Cuma günü saat 15 te Istanbul Nafia Müdürlüğünde (998,78) 

~ra keşif bedelli Istanbul Sıhhat Müdürlüğü yanındaki sığınağın ikmali 
Şaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

ııı l\fu~avele, Eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni şartna
l' .elerı, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gö
lıleccktir. 
l\iuvakkat teminat (75) liradır. 

l isteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare
dE!l'inden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Nafia Müdürlüğün
\> en eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret Odası 

ııı E!sikalarile gelmeleri. (1542) 

1 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 

~ llşası Haziranda bitecek olan - Çocuk Kurumu Sineması - 20 Nisan 938 
~ rş~mba günü Kurum binasında açık arttırma suretiyle kiraya verile
ts kt1r. Talip olanların ve tafsilat almak isteyenlerin Ankarada Çocuk 
ırgeme kurumu genel merkez muhasebesine müracaatları. (1531) 

Neden 
Aspirin? 

Çünkü . ASPiRiN senel~r-· 
' denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir _ilac olduounu 
isbat etmiştir. 

• !' .. 

A S p _ 1 R 1 N in f PSİrinden 

emin olmak iÇin lütfen 

sına dikkat ediniz. 
• 

marka-

dır. Talipler her gün Komisyona mü 
müracaat edebilirler. Ilk teminatı 
3000 liradır. !halesi 31 Mart 938 
perşembe günü saat 11 dedir. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı
lı vesikaları ve ilk teminatları ile 
birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel Ankara 
M. M. Vekaleti Satınalrna Komisyo
nuna vermeleri. (754) (1296) 

* Her bir metresine tahmin edilen 
fiyatı 425 kuruş olan 19000 metre 
haki şayak kumaş kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. !halesi 
11-4-938 Pazartesi günü saat 15 
tedir. Ilk teminatı 6056 lira 25 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi 404 ku
ruş mukabilinde M. M. Vek&leti sa
tınalma Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde is
tenilen vesaikle teminat ve teklif 
mektupları ile birlikte ihale saatin
den en az bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekaleti satınalma Komis -
yonuna vermeleri. (764) (1544) 

* 
Her bir metresine tahmin edilen 

fiatı 400 kuruş olan 5500 metre la
civert kumaş kapalı zarfla satın alı
nacaktır. !halesi 7-4-936 Perşem
be günü saat 15 tedir. ilk teminatı 
1650 liradır. Evsaf ve şartnamesini 
almak isteyenler her gün öğleden 

sonra satınalma Komisyonuna müra-
""'_ ....... """""" ... "'A.~'"1-'W•&.l.~J~ 5.ı.J.'-'\..'-"'hJ."\,...a.U.ı.. -.J.VV 

sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rinde istenilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evvel An
karada M. M. Vekaleti satınalma Ko 
misyonuna vermeleri. (765) (1545) 

A ...... 
VEYAHU1 

!»PAATON 200. 
J<IYMETLi E.$YADAN 13i'RiNi SiZE ~A2AN!)JRIR 

İs. 2 inci iflas memurluğundan: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Evvelce İs. 4 üncü Vakıf han 4 üncü I iSTANBUL 
katta No. 7, 8 de Bakırköy Çimento 
Türk Anonim şirketinin ülası 15. 3. j 
938 tarihinde açılıp tasfiyenin adi şe
kilde yapılmasına karar verilmiş ol- ı 
duğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların ala
caklarını ve istihkakların ilandan 
bir ay içinde İs. 2 inci iflas dairesine 
gelerek kaydettirmeleri ve delillerini 
(senet ve defter hulasaları ve saire) 
asıl veya musaddak suretlerini tevdi l 
eylemeleri. 1 

2 - Hilafına hareket cezat mesuli- i 
yeti müstelzim olmak üzere müflisin 
borçlarının ayni müddet içinde ken
dilerini ve borçlarını bildirmeleri. 1 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfat 
la olursa olsun ellerinde bulunduran
ların o mallar üzerindeki haklan malı 
fuz kalmak şartile bunları ayni müd-1 
det içinde daire emrine tevdi etmele
ri ve etmezlerse makbul mazeretleri 
bulunmadıkça cezai mesuliyete uğrı
yacakları ve rüçhan haklarından 

mahrum kalacakları. ı 
4 - 25.3.938 tarihine müsadif cu

ma günü saat 11 de alacaklıların ilk 
içtimaa gelmeleri ve müflis ile müş
terek borçlu olanlar .ve kefillerinin 
ve borcunu tekeffül eden sair kimse- : 
lerin toplanmada bulunmıya hakları 1 

olduğu ilan olunur, (6128) 

D.No: 

641 

731 

1273 

1327 

1357 

1692 

1695 

1696 

1711 

1792 

1937 

2704 

3025 

7887 

8243 

8624 

GAYRIMOBADİLLER KOMiSYONUNDAN: 
Semti ve Mahaııes1 

Ayvansaray Atik 
Mustafa Paşa 

Arnavutköy 

Büyükada Maden 

Sarıyer Yenimahalle 

Tarabya 

Ortaköy 

Yeniköy Panaiya 

Büyükada Yalı 

Yeniköy Güzclc.e 
Ali Paşa 

Aksaray Baklalı 
Kemalettin 

Aksaray Yeni yalı 

Edirnekapı Hoca 
Kasım Günani 
Erenköy Bostancı 

Kurtuluş 

Kocamustafapaşa Altı 

Mermer Seyit Ömer 

Kadıköy Zühtüpaşa 

Sokağı 

Papas 

E. Yenimahalle 
Y. Abdulhak Molla 

E. Aya Nikola 
Y. Yılmaz Türk 
Fıçıcı 

Dere 

Değirmen ve 
Zincirlikuyu 

Emtlik No: 

3 

101 

E. 50 
Y. 56 

2 

E. 99Y. 91 

E. 35 
Y. 27-1 

Köybaşı Cad. ve 
Malakof Sokağı 

E. 84: Y. 78-2 
Mahallen: 76-2 

E. Aya Dimitri 
Y. Zağonos Paşa cad. 
ve Pervane sokağı 

Bağlar mevlci · 

E. İmam 

E. 17 
Y. 37 

E. 104 

E. 24 
Y. Tiryaki Hasan paşa 

E. Orta 
Y. Çorbacıbaşı 

Sultan 
Çeşmesi 

Çatal 
Çeşme 

E. Yenimahalle 
Y. Tabur Ağası 

E.2Mü. 
Y.14 

E. veY. 
42 

E. 16 Mü. 
Harita: 24 

E.veY. 
26-28 

E;;~focidiye E. 2 Mü. 
Karakolhanesi Ada: 260 
Y. Hüseyin Kazım Harita: 6127 

Hacı Mehmet ağa E. 13 

Cinsi ve Hi8sesi 

Kagir Hanenin 
48/168 His. 

Bahçeli Ahşap ha
nenin 1/5 His. 

Çamlık 

Ahşap Hanenin 
3,5/28 His. 

Evvelce Bahçeli ha
ne şimdi arsa 

Kagir hane ve dük
k!nın 111/720 His. 

Eski 84 No. lu arsa
nın 9/14 ve 78 No: 
lu arsanın 5/14 his
sesi ve 2 No: lu arsa 

Arsa 

Bağ yeri 

Arsa 

Arsa 

Kagir hane 

Arsa 

Ahşap hane ve 
bahçenin 2/6 His. 

Arsa 

İçinde kulubeleri 

H~u ., göre 
Muhamme.& K. 

260 Açık ar-

80 

5250 

140 

200 

250 

160 

150 

150 

430 

150 

500 

140 

270 

130 

tırma 

,. ,, 
.. 
.; 

-.. 
... 
• 

,.. ,, .. ,, 

... -

.. .. 
.... .. 
" 

" 

olan Tarla 30400 " 

Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller 30-3-938 tarihine tesadüf eden Çarşamba gününden itibaren pa
zarlıkla satışa çıkarılmıştır. Talip olanların salı ve perşembe günleri saat 10 dan 12 ye ve 14 ten 17 ye kadar 
bu iki günden maada diğer günlerde sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar müracaatları. Satış münhasıran gay
rimübadil borıosiladır. 
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Midenin İyileşmesi 
Barsakların Faaliyeti 
Hazmın Kolaylaşması 

İştahın Ziyadeleşmesi 
Neşenin Artması 

Sıhhatin Düzelmesi 
Hasan Meyva Özü ile kabildir. Çok saf mey

valarm usarelerinden istihsal ve istihzar edil
mit olup mideyi ve barsa.klan ıslah eder, te

mizler. Ektilik, fİtkinlik, ağn ve inkıbazı de
f eder. İttihayı tezyid, hazmı kolaylafiırır. 

Her yemekten bir saat sonr;., yarım ila bir 

çorba k~ığmı yarım bardak au içine kantb:ra
rak ve köpürterek, içenler, mide rahatsızlıkla

rı çekmezler. Her sabah aç kamına bir çorba 

kafığı müleyyin ve ilcisi müshildir. Çocuklar 

yarım tertip almalıdır. 

· Heyva özü ve. Ga~oz özfj 
L-~-~j,,,"°1:u.J.UJ:a~-1.ILJ' (ıll«~SSL.ıthız.ı!/ıU.«J..:JI• z4 u/t ,. l.a 

Sisesi 25 iki misli 40 dört misli 60 kr. 

AZOZ · 
z 

MUZ 
ÇiLEK 
V 1 Ş NE 
L 1 M ON 
KAYISI 
ŞEFTALİ 
PORTAKAL 
MANDALİNA 
FRENK ÜZÜMÜ 
HASAN Gazoz Özü Hasan Meyva 
Özünün evsafında olmakla beraber 
çok lezzetli ıampanya 9ibi nefistir. 

Hasan Gazoz Özü şekerli ve meyvah olup 
kolaylığı ve temizliği ve ucuzluğu aebebile Av
rupada kazinolarda içki ve f&Dlpanya yerine 
istimal edilmektedir. Büyük aileler misafirle
rine Hasan Gazoz Özü ikram ediyorlar. 

Nekadar 

i ztıra b 

Çekiyor 

• 

24 saattenberi de
vam eden müthiş 

bir diş ağrısı 

Halbuki bir iki kaıe 

NEVROZiN 
bu dayanılmaz ağrıyı bıçak gibi 

kesmiye kafidir. 

NEVROZİN 61-----•• Türkiye, Harikulade zarif bir mecmua kazandı. •------, Bütün ağrı, sızı ve sancılan mideyi 
Bu mecmuanın ismi: 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET 

Vücuda dinc

lik, cilde pen-

ve gözle re 

•parlaklık ve -

ren bu kuv-
vet i 1ac1n1 

• 
1 MODERN MECMUASI dır. 

BUGÜN ÇIKAN : 
4 ncü aayısı, Cumhuriyet matbaasında bir harika denecek zarafette tab' edilmiştir. 

Münderecatına Gelince: Hemen hemen diyebiliriz ki bu kadar zengin münderecat · karşı 
smda en mütkilpesent karilerimiz bile hayran olacaklardır. 

Bakınız bu sayıda neler var : 
MUHARREM FEYZİ: Almanların yürüyüşünü anlatıyor. PEYAMİ SAFA: (Modern Türk kızı) başlığı 

altında hakiki Türk kızını tavsü ve tahlil ediyor - Kıymetli içtimaiyatçı ORHAN MİTHAT: Valide Krali
çelerini tasvir ediyor, (Validelerin, aile babalarının ve genç kızlarımızın her halde okumalan lazım olan 
mühim bir yazısı) 

Bu sayının çok mühim bir kısmı: 
i ": i u i ., n 1: ~ .A ~ ıı e U A n 

Beynelmilel casus teşkilatının içyüzü. HÜSEYİN CAHİT'in Sümerlerin tarihi - Günün en mühim me- ı 
selesi (ŞİŞMANLARIN ZAYIFLAMASI) çareleri - Sinema meraklılannı alakadar eden (HOLİVUT FACİ
ALARI) - CEMAL ERGUN'un (MİMAR SİNAN) yazısı - HAYDAR RİFAT'm (HİCRAN) namındaki nefis 
hikayesi - ÖMER BESİM'in (HAKEMLER) hakkındaki tenkidi - Bayan LEMAN'ın satılık papağan man
zum hikayesi (Bu hikayenin nefis iki renkli bir tablosu vardır) NihayetAka Gündüzün HRİSANTOS romanı 

Işte ~ütün .. bu zeng~inlik- MODERN TÜRKiYE MECMUASI 'nın 4 üncü sayısında -
lerı bugun alacagınız bulaca~ınız. 

afiyetle kul- r-••••••-••••••••••••••••ı' İstanbul asliye üçüncü hukuk mah-

1 1 
1 kemesinden: Kocası Hacı Piyar'ın 

anınız. P A S T İ L A N T İ S E P T K 1911 senesinde Montekarloya gide-

,- -
Her eczanede 

bulunur. 

Türk Hava Kurum 

BUYUK PiYANGOSU 
6 cı keşide 11 Nisan 938 dedir ••• 

B U K E Ş 1 D E D E: 
200.000 ve 50.000 liralrk mükafatlarla; 

200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.0001 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayile-

rinizden almanız kendi tnenfaatiniz iktizasıdır. 

1 
Soğuk al9ınhğı, nezle ve teneffüs 

ı I yollarile 9eçen hastahklardan ko· 
rur, grip ve boğaz rahatsızhkla· 
rında, ses kısıkhğında pek faydahdır 

INGILIZ KANZl:JK ECZANESİ 

rek o vakittenberi hayat ve mematın 

dan bir haber alınamamış olduğun
dan bahisle gaipliğine karar verilme 

si hakkında Erna Hacı Piyar tarafın
dan mahkememizin 937 - 153 No. lı 

dosyası ile mumaileyh Hacı Piyar a
leyhine açılan davanın muhakemesi 

sırasında: Kanunu medeninin 32 inci 
maddesi mucibince gaipliği iddia olu
nan Hacı Piyar hakkında malumatı 
olan kesanın bir sene içinde malU.
matlannı mahkemeye bildirmeleri 
lüzumunun ilanına karar verilmiş ve 
keyfiyet 9. 9. 937 tarihinde ilan edil
miş olduğundan mumaileyh Hacı Pi-

yarm hayat ve mematı hakkında ma
lfunatı olanların ilan tarihinden iti
baren altı ay zarfında mahkemeye 
müracaatları ikinci defa ilan olunur. 

(6133) 

BEYOGLU - ISTANBUL İstanbul beşinci icra memurluğun

..•-••••-•••••••••••••••••••• dan: Bir alacağın temini için hacze-

~!!!i!!!~~~~~~~~iiiiiiiiii~~!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!~!!!!!~!!!!!i!!~i!!!!!!!!!' p R o F ı• L A- K s ı• N dilip paraya çevrilmesine karar veri-
,. ., len bir tek.neli hamur makinesi ve üç 

KOLINoskul~anmız. Le~-
zetı hot, dıt· 

cınri.teptik leri inci gibi 
DIŞ MACUNU parlatan Ko-

linos dünyada 
milyonlarca zevat seve seve kullanırlar. Tübün muhteviyatı tek
sif edilmiı olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tübü 42 kuruJtur. 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın ze~kinden insanı mahrum eder. 

Pertev Karbonat Komprimeleri 
Çok temiz bi - Karbonattan ve toz .karbonat almaktaki müşkülat göz 

öniinde tutularak ya.pılmışhr. 

-------- Her ecmııede sa.tilll'. -----•-•I 

. · buçuk beygir kuvvetinde motörü ile 1 Belsoğukluğu ve Fren9iden korur. ..1 birlikte Edirnekapı, Salmatomrukta 

--.·----------------------•-- 103 No. lı ekmekçi fınnında 25. 3. 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İstanbulda Şişlide yaptırılacak 66558,60 lira keşif bedelli telefon 

santral binası inşaatı kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 2. 
4. 938 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11,30 da İstanbul, Tahtaka
ledeki merkez binamızda toplanacak alım, satım, komisyonu huzurunda 
yapılacaktır. 

Bu işe ait eksiltme, hususi ve fenni şartnameleri, projeler. keşif 

hulasasile buna müteford rliğer evrak 335 kuruş mukabi1i. her gün le
vazım dairemizden almabilir. Muvakkat teminat 4578 liradır. 

İsteklilerin tekili mektuplan, en az 50000 liralık bu işe benzer iş 
yaptıklarına dair Nafıa Vekaletinden alınmış 938 takvim senesine ait mü 
teahhitlik ve ticaret odası vesıkalarile diplomalı mühendis veya mimar 
olduklarım veya bunlardan birinin inşaat ve tesisatın fenni mesuliyetini 
deruhde ettiğini ve mukaveleye bu şartla imza koyacağını havi bir taah
hütnameyi ihtiva eden kapalı zarflarını mezkur tarihte saat 10,30 a ka
dar satın alma komisyonuna vet"Dlcleri lazımdır. (1380) 

938 tarihine müsadü cuma günü saat 

16,30 a kadar mahallinde birinci açık 
artırma suretile satılacaJl:ı ilan olu-

nur. 

r BiLARDOLA " 
Yeni ve kullanılmış bfıardo

larla levazımatı uygun ve elve
rişli fiyatlarla muhterem müşte
rilerin emirlerine hazırdır. Ala
kadar zevatın ticarethaneme bir 
defa teşrüleri kafidir. 

Adres: İstanbul, Ankara cad
desi Ebussuut sokak No. 78. 

bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor-
madan dindirir. 

icabında 9ünde 3 l<a!• 
ahnabilir. 

En 11UES:iill iLACIDIRi , 

Uykusuzluk, asabi öksürükler, 
asab1 zayıflık, baş ve yarım baŞ 
ağrısı, baş dönmesi, bayğuılı1tı 
çarpıntı ve sinirden ileri gelen 
biitün rahatsızlıkları iyi eder. 

\._, _____ ) 
KEQPETEN 6i~ 
siKElll ~ 

1 

AT.Alt. 

Sahibi: Ahmet Emin YALl\fft.rl 
Umumi Neşriyatı İdare EdeJl; 

T. ŞÜKRÜ 1ı 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk ı.,ir119 
Sirketi. Basıldığı yer TAN M~t" 


