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ispanyada Harp Kızısti 
' Yeni Çin Taarruzu 

30,000 Kişilik ~ir Japon 
Kıtasının Ricat Hattı 

Kesildi, Çinliler Daganıgorlar 

Hükômetçiler, Asilerin 
Taarruzunu Durdurdular 

Karaborsa 
Aleminde 

~lmef Emin YALMAN 

K arabona ileminde hi.Gı
.eler olmafhar. Memle-

..c..._ -'----:! ~ _._..ısı-• " 
bçıran bir febeke Meninde ya-
kayı ele •ermİftİr. Salahiyet ._ 
hibi nw.hkeme tablrilderini ya
Pl7W-

Bir milyonluk döviz kaçakçılığı 
1bemleketin her tarafında alaka u
Jandıracak mühim bir hadisedir. Bir 
lbemleketin döviz serveti, milli mü
dafaa vasıtalarının en başında gelir. 
Ticaret muvazenemizde lehimize 
farklar yaratarak dövizi çoğaltmağa 
lnecbUnız, çünkü · bir harp zamanı. 
ticaret durunca hazırdan yemek, 
lbenılekette olmıyan harp malzeme
leıini ne pahaya olursa olsun altın 
Para ile hariçten almak zarureti var
dır. 

Bin zahmetle dişten tırnaktan art· 
bnnağa çall§tılimJ.z dövizlerin şu ve
ya bu kaçakçı taraf mdan bir husu
si nıenfaat vasıtası diye kaçırılması· 
ba müsamaha edilemez. Aksine ola
rak bunu bir memleket meselesi say· 
lllamız ve üstüne titrememiz çok ta
biidir. 

1 ktısadi işlerden az, çok -anlıyan 
her Türk vatandaşı, Merkez 

l!ankaııımın her hafta neşrettiği cet· 
\"elleri merakla gözden geçirir. Mem· 
lekette ve muhabir bankalardaki al- 'ı 
tın nıevcudümüzü gösteren rakamlar, 
atıenııeketin iktısadi nabzını yokla- j 
at'ıaja yarıyan kestirme vasıtadır. 
&levcudün arttığını gördükçe mem· 
leket hesabına zenginlik hissi duya
tız ve seviniriz. Bir tek şebekenin 
bu rakamın bir milyon lira derece
•inde kabarmasına mani olabilmesi 
acı birşeydir. Kara borsanın hiç şüp
hesiz bundan başka da kollan ve va-
11talan bulunduğunu düşünmek ra
h.tirnizi büsbütün kaçırır. 

işte bunun için muhafaza teşkila
ll tarafından elde edilen muvaffakı
)et derin bir memnuniyetle karşılan
bıllğa ve tebrik edilmeğe değer. Bu 
Sayede bir defa karaborsa bataklı· 
tının bir kolu kurumuştur. Bundan 
~fka muhafaza teşkilatımız, dürü~-
Uk ve vazüe bakımından parlak bır 
lıntihan geçirmiştir. 

Lı iç '1iphe yok ki bir mem~r için 
n temizJik ve dürüstlük bır me

tl)et sayılmaz, çok tabil bir vazife
(Devamı 10 uncuda) 

:A..i bombalan altında harap olan Bar•elontt 

Başvekil Negrin Diyor ki: 

Dukov-Tiensin Boyunca Geriliyen Japon,ar, Mühim 
Zayiat Verdiler, Çin-Kuvvetleri Cenupta da -ilerliyor 
Londra, 29 CBUIUll) - Uzak Şark 

tan gelen 80ll bliberlere göre, Tien
ıin - Pukov battı berinde vukubu
lan son Çin umumi taarruzu Ozertne 
Japonlann motörlü latalanndmı 30 
bin kipnm rlcat battı kesllmlftlr. Bu 
kıtalar llen4ilerlnl kurtanuk için 
beyhude yere ~-
Ş.npaydUI hıgruz ın.1bmhın_ 

J•pon ukelerile pollsinbı hareket 
tarzı.nnı fiddetle protesto etmif)er
dir. Bunlar, İngiliz müct.faa mmta
kuma girmekten menolundukhın 

tçin tehdlt edld bir vaziyet abnüta 
idiler. fnsilterentn fiddetli protesto.. 
• Ozerlne bu hareketlerin durmua 
beklemnektedlr. 

lç Monıolistandıuı gelen uberle -
n göre, bunda J•ponlarla birlikte 
barebt eden 4000 Mongol Çinlllere 
tilllm olmU§lar ve Çfnffler HoUen, 
tn.u,lan ve Suuel f8hlrlerlnl geri 
~. (l>namı 7 tncide) 

Mukavemet Edeceğiz Parti Grupu ÇekBaşvekilininNutku 
ve Muvaffak Olacağız Toplandı )'İ Karşılandı 

• 
LondrCk 29 <Hususi~ lllUlnvaJaiikGmetl~,~J-: .. ı,.f~!l'!Y'•~ me ıyetfer tş·ınd -.... 11w1.-vıena• vn .. liugCJ.-;~Ton cep.,,, 

deki asi taarruzunun Fraga ıehri ilerisinde d•rW- Ankara. 11 <A.A> - comhurıyet F T ı· • k 
rulduğu Ve hük0mef kuvvetlerinin burada ca•ılp_o. Halk ~rtıet Meolle Gru,u ttuıan f8ftS8ftJD avassutUDU StJyece 
rane mukavemet gösterdikleri blldlrllmektedlr. iki ;:: :ı;..~11~S:.:.~n':!91~::1::: :!;~ J>nı, 29 (Hususi) _ BapekU söylenen nutuk ne Çekollovat,ama 
taraf arasında Lerlda ıehri etraflnda kati bir .... ıandı. Bodza'nm, düıı 8ÖJledlll nutuk, Or- A'hupa it beraberlill iJemtndeld 
harebe olması muhtemeldir. 11a aıan Mally• Vekın l'uat Aln· ta AVIUJNID1D muk•ddeaa balamın- mevldlnln sallandıjını söylemtpt, 

lı yMıl •ne için tıuırlanıp Ka111utaya 
Londra, 29 (Hu.uıi) - Frankiıt kuvvetlerin ileri hareketi~ tevdi edilen biltfenln umumi hattan dan ıfbıün en miihlm bldWesini lef Prac ıazeteleri. hük6inetüa AJ. 

rid · fkam • "h ed"I • • 5 1 hakild • Unrlnde izahat verdi. kil ediyor. man ekalliyetlerile dotrudan ~ 
a ıı ı etıne tevcı ı mı9tır. on taarruz arın pyeaı • d kU B. Hodza (l) _,__,,,_1_ -ıt ka- ... ._ ___ ...ıı-ı. en fW'I •-..ı~e - --

un an eonra raOye ıelen Hatl· ıı:aau&.r~-.,. .. ., ~ _._ •.r~ -v.1., ---
iki eaaa noktada huliaa edilebilir: clye Veklll Doktor A..., cen.,,,..de nunların yeni bir statü qe lm1"tf- tini 81'8fbr8cajmı ~lar. 

1 - Frankistler, ya, İspanya ~malindeki Bask cephesinde yapbldan Hatay hakkındaki noktal nuanmıa rileceiini. (2) Bunun hariçten yapı- "NCm>dnl Liztt., diyor k1: 
mlJd•faa ve kabul ettiren lteyetl1111dn 

gibi Katalonyayı Cliğer sahalardan tecrit ederek bütün kuvveded ile ın-lelne dair luhat verdikten ..... lan ~· IUDeY!, li7Uf. lkbladl Altnaft1/C ç.elcos~ 9'llııt 
cephelere yüklenmek istiyorlar ve bu sqretle nihai zaferi elde ....._ ra, buıon Orta Avrupada oenyan •· hiçbir tazyik altında vukubttlmech.lı, tamamıalılıtu ~ftCI dcdr te•' ıJI 
leceklerini umuyorlar. den elyeeettn umumi dUf'll111u U....ln· (,3) A1manyamn Çekoeloftkya iç it- wnrıif oldt&fJtmdan elc:cmomik ~ 

Z - Yahut ta, Katalonyanın ikinci mühim şehri olan Leridayı ö de Parti ırupunu tenvir etti. terine brıpnama71 temin ettijiıµ. ki meaai~e gol açılTraıı W. 
zaptettikten sonra bütün Katalonyayı işgal suretile nihai zaferi kMe"• '•!!!!!!l!l!!!!!!!!!i!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!ll-•••• (4) Mlater Çember1-ya tarafındQ (DeNmı 10 ~ 
caklarmı hesaplıyorlar. 

Lort Halifaks'ın Nutku Kabirede 40 Kişi 
Tevkif Edildi 

· lspanyayaSilih Vermek 
DiinyaHarbiniDoğurur 



z T'~ N 

No.15 Yazan : M. SIFIR 

M k b·ı s· H k DENİZveLİMAN: u a ı ır are ete Şirketihayriyenin 
POLİSTE: 

Metresini 
Ustura ile 
Yaraladı 

15 Mektep 
Tayyaresi 
Yapılıyor 

Subayların Terfii 
Hakkında Yeni 

Bir Layiha Geçmiye Karar Verdik Hazırladığı 
Yenilikler Beşiktaştaki yerli tayyare fabrika

sına hava kurumu tarafından sipariş 
edilen 10 mektep tayyaresinden biri
nin inşaatı tamamlanmıştır. Diğer 

tayyarelerin de inşaatı ilerlemekte -
dir. 

Ankara, 29 (Tan Muhabirinden)-.: 
Ordu ve zabitanın terfilerine ait ka
nunun üçüncü maddesine ek olarak 
yeni bir layiha hazırlanmış ve l\1ec
lise verilmiştir. 

o eğirmenderelinin himayesin 
deki randevü evlerinde dil

leri çözmek için her şey hazırla -
nır, mükellef sofralar kurulurdu. 
Evin diğer odalarında hazır bulun
durulan mürettep çütler de biraz 
sonra glıya tesadüfen eğlencelere 
karışırlardı. 

Konuşma zeminleri değiştirilir, 

Anadoluya, milli hareketlere dair 
bahisler açılırdı. Milli kuvvetlere 
meyilleri ve münasebetleri olduğu 
anlaşılanlar bu suretle meydana 
çıkarılıyor ve derhal Abanozdaki 
Maksivel karargahı polislerine tes
lim ediliyorlardı. 

Bu kadınlı ve çalğılı casus tuza
ğına düşen gafiller Kroker zindan 
larında çile dolduruyorlardı. Kro
kere düşmekten kurtulan bahtiyar 
lnr da; elinde ve avuçlarındaki bi
tirildikten, saat, kordon ve saire 
gibi kıymetli eşyaları alındıktan 

sonra gece yansı kapı dışan edili
veriyorlardı. Bu tar;c!a soyulanla-
nn; İngiliz ve Osmanlı polisine mü 
racaatlan ancak manalı, alaylı bir 
gülüşme ile karşılanıyordu. 

İşte M. A. da Roza adındaki has
pa ile; şimdi Melek kıraathanesi -
nin bulunduğu binadaki birahane
de bir gece ayni tarzda tanışmış 

ve iradesini kaybetmişti. Sirkeci
de Bahrisefit otelinde oturuyordu. 
Seciyesi kuvvetli ve milli emellere 
bağlılığı mükemmel görünüyor -
du. Yalnız her güzelin bir kusuru 
olduğu gibi içkiye düşkündü. Ka -
dınlara karşı :zaf derecesinde ipti
lası vardı. 

Bu sebeple Rozanın yüzüne kar 
'1 gösterdiği alakayı, kızın kendi -
ıine çok kuvvetli ve samimi bir 
sevgi ile bağlandığına delil sandı. 
Rozayı bir hayat arkadaşı gibi kar 
şılaınak gafletini gösterdi. Otel sa
hibi Ali Beyin bir baba şefkati ile 
olan nasihatlerine rağmen; Bahri
seiit otelini bıraktı. Beyoğlunda 
Bursa sokağında bir pansiyona ta
§lndı. 

M. A. kurduğu bu aşk yuvasın
da Roza ile tatlı zamanlar geçiri
y~rd~. Vazifeyi, faaliyeti gevşet
mıştı. Muayyen bir vazife ve me
suliyeti bulunmadığı halde cüzda
nında fazlaca para bulunması ve a
ra sıra bu paraların birdenbire ço 
ğalması; zeki ve kurnaz Rozanın 
dikkatli gôzünden kaçmamıştı. M. 
A. nın gizli bir teşkilata bağlı ol
duğunu seziyordu. 

M. A. ara sıra: büyük bir kağıtta 
dizilmiş rakamlan elindeki diğer 
rakmalı bir kağıda ara sıra bak-
mak suretile yazıya çeviriyor ve 
bu işleri Rozadan da gizli tutmı
ya çalışıyordu. Roza bu halleri De
ğirmendereliye anlatmıştı. Kurnaz 
casusun gözü faltaşı gibi açılmıştı. 
K., M. A. nın vaziyet ve vazife
sini öğrenmek için kendisini gece
li ve gündüzlü bir hafta sıkı bir su 
rette gözledi. Neticede M. A. nın 
bütun sırlarını öğrenmiş, vazife 
ve hakiki hüviyetı hakkında malu
mat edinmişti. 

E dindiği mallımatı, Rozanın 
gordükleri ile karşılaştırdı. 

M. A. nın Anadolu hesabına çalı -
§an gizli bir casus olduğu, elinde 
şifresi bulundu~ hakkında eizli 

hizmetler grupuna bir jümal ver
di. Ve beraberce yaşamakta oldu
ğu kadını elde etmek, M. A. nın mu 
haberesini yakalamak maksadile 
bir miktar para istedi. 

Gizli hizmetler grupu, M. A. nın 
İstanbulda gizli bir vazife ile bu -
lunduğunu zaten başka kaynaklar
dan daha eyvel haber almıştı. Bu-
nun için Kazımın raporunu ehem 
miyetle karşıladı. M. A. nın muha 
berelerini elde etmek ve elindeki 
şüre anahtarını da çalmak için e -
mir verdi ve yüz lira para ödedi. 
Mehmet Ali Beyin bize, ehemmi
yetle bildirdiği teşebbüs havadisi 
işte bu idi. 

Miralay Esat Bey bunun üzerine 
bize şu emri verdi: "Aldığınız ha
beri M. A. ya aynen bildiriniz, e-
lindeki şifresini ve muhaberelerini 
korumasını ve bilhassa Roza ile 
derhal münasebeti .kesmesini tcb l 

liğ ve tavsixe ediniz , 
O gün ak~P1ll ;,kad~Ji 1 M. Ar ,.l\l}\. 

bulunabileceği ~erleri ar.atlık. Fa
kat hiçbir yerde bulamadık .. M. A 
nın Roza ile beraber eğlenmek için 
o sabah Büyükdereye gittikleri
ni ve ancak gece döneceklerini pan 
siyon sahibi madam haber verdi. 

Şifrenin o gece M. A dan çalın
masını bekliyorduk. Değirmendere 
li K nın usulü, bu gibi işlerde dai
ma süratli ve kati hareketlerde bu 
lunmaktı. 

B u sebeple derhnl mukabil 
bir harekete geçmek, icap 

eden tertibatı almak kararını ver
dik. İşe de hemen başladık. Yüz -
başı Yusuf Bey; M. A. yı bulup va
ziyeti anlatmak için bir otomobil 
ile Büyiikdereye gitti. Aldığımız 
haber hilafına M. A. nın daha ev
vel dönmesi ihtimalini düşünerek 
Bursa sokağına Derviş Efendiyi 
bıraktım. 

Gece saat on birde Yusuf Bey 
Büyükdereden döndü. M. A. yı Ro 
za ile bera6er Buyükdere iskele 
gazinosunda bulmuştu. Fakat ken 
dine malik olamıyacak derecede 
sarhoştu. Yapılacak müracaat ve 
tavsiyeyi iyi karşılamaması ihtima
li vardı. Bunun için yalnız takip et
mekle iktifa etmişti. Şimdi de oto
mobil ile pansiyona geldikleri ha
berini getiriyordu. 

Arkadaşlardan Mustafa Efendi
ye vazife verdik. Pansiyon civarın 
da bekliyecekti. Değirmendereli K. 
ın pansiyona girip çıktığını gözli -
yecekti. K. pansiyonda kaldığı ve 
yahut çıktığı taktirde takip ede -
cek gideceği ve yatacağı yeri tes -
pit ile telefonla bildirecekti. Derviş 
E~e~diyi Bursa sokağında bıraktık. 
Bızımle teması muhafaza edecek, 
her saat başında vaziyet hakkında 
malumat 2etirecekti. 

(Devamı var) 

Geçen senedenberi Şirketi Hayri- Kasırnpaşada Çatma mescit Çeşme 
ye bir noktada kendini gösterdi: Faz- sokağında Mustafa oğlu Hüseyin is
la hareket ve muamelenin ancak u- minde biri, kıskançlık yüzünden çı

cuzluk sayesinde temin edilebilece- kan kavga neticesinde, metresi Nai
ğini kavramış olmak... meyi ustura ile yüzünden yaralamış-

Şirket bu yaz mevsimi için üç ay- tır. Naime Beyoğlu belediye hastane
lik bilet usulünü kurmuştur. Bu he- sine kaldırılmış ve tedavi altına alın
sapla Üsküdara birinci mevki gidip mış, Hüseyin yakalanmıştır. 
gelmek günde on kuruşa, Emirgana Vefah NiJanh imi§••• 
13 kuruşa, Sanyer ve Büyükdereye Vefada, Kalenderhane Mektep so-
15 kuruşa inmektedir. Mesafeye nis- kağında 23 numaralı evde oturan 
betle bu fiyatlar dünyanın her yeri Tevfik isminde biri, polise müracaat 
için ucuz sayılabilir. ederek, eski nişanlısı Nuriyenin, bin 

Akay idaresi bunları ölÇü diye ka- lira kıymetindeki mücevheratını çal
bul ederek ayni şeyi yapmazsa Ada- ı dığını iddia etmiştir. Nuriye yaka
lara olan rağbeti zorla boğmuş ve 1 lanmış, tahkikata başlanmıştır. 
yazlık cereyanın Boğaz üzerinde top- * Beyoğlunda Turan Bar sahibi 
!anmasına yol açmış olur. Hasan zabıtaya müracaat ederek Fe-

Şirketin diğer bir yeniliği Üskü- nerli Yani isminde biri tarafından 
dar halk tramvayı ile bir anlaşma ya 6500 lirasının dolandınldığını iddia 
parak Kısıklı hattı için müşterek ve etmiştir. Hasanın iddiasına göre, Fe
ucuz bilet usulünü kurmaktır. İstan- nerli Yani, kendisine çok ucuz bir fi
bul gibi dağnık bir şehir için bu müş yatla Fransız frangı temin edeceğini 
terek bilet çığırının açılmış olması söyliyerek dolandırmıştır. 
çok hayırlı bir şeydir. * Harbiyedeki tramvay makasın-

Şirket Tarabyada Tokatliyan oteli da sık sık arabalar yoldan çıkmakta
ile de bir anlaşma yapmış, vapur, ye- dır. Dün de Harbiye -Aksaray hat
mek veya danslı çay için müşterek tında işliyen 82 numaralı tramvay 
ve ucuz bilet ın:ulünü kurmuştur. yoldan çıkmış ve bu yüzden seyrüSe
Yazlık programda ayrıca şunlar var- fer yarım saat durmuştur. 
dır. Mehtapta Sümer Palas salonla- --<>-- · 
rında müsamereler, Temmuz ve A- BELEDİYEDE : 
ğustos aylar:ında Cumartesi günleri 
öğleden sonra alaturka ve alafranga 
konser heyetlerini hamil iki vapur 
tertip etmek ve halkı, zevke göre ala
turka ve alafranga musiki parçaları 
dinliye dinliye saatlerce deniz iistün
de dolaştırmak ... 

Trak Gemisi Geliyor 
Almanyada yaptırılmakta olan ye

ni gemilerimizden Trak vapuru tama 
men bitirilmiştir. Geminin teslim a
lınması için, Denizyolları süvarilerin 
den Kenıu'l kaptanın idaresinde bir 
heyet J\H"na~yaô.a geminin in§& o· 
lunduğu Kicl limanına gitmiştir. He· 
yet, orada bulunan Denizyollan Baş 
makinisti ile birleşerek gemiyi tcs 
lim alacaktır.' Trak vapuru Mayısın 
birinci günü İstanbula getirilmiı O· 

lacaktır. 

Bu vapurumuz 3500 gayrisaf~ ton
luk, orta hacimde ve makineleri 2000 
beygir kuvvetinde ve 13,5 mil süra
tindedir. 37 yataklı 20 birinci ve 4~ 
yataklı 16 ikinci mevki kamarası si
gara, müzik ve yemek salonları var-
dır. Kamaralarında hava deği~tirmek 
için termotenk tesisatı ve akı:ır sıcak 
ve soğuk suyu bulunmaktadır. · GP.
mide üç ambar ve altı vinç vardır. 

Bu gemi 136.269 lir~ya mal olmuş
tur. İkinci gemimiz de mukavelP. mu 
cibince 18 Nisanda teslim alınacak-
tır. * efemi Kurtarma Şirketinin hu
susi ellerde bulunan yüzde 25 hisse 
miktarı Denizbank tarafından satın 
alınmıştır. 

Bulgaristandan 
Gelecek Kasaplık 
Hayvanlar 
Yalnız bir defaya munhasır olmak 

i.ızerc, belediyenin Bulgarist~ndan 

kasaplık hayvan getirtcbilmesine ait 
müsaadenin ay başına doğru beledi
ye~ tebliği beklenmektedir. 

Et işi için kurulan yeni teşekkül, 
bu sureıı€: ışe 1 ..... 1) ~... ı. .. ;ı • .... b'--

iirtmekle başlıy:ıcaktır. Buna lü~um 
görülmesinin sebebi, hayvan istihsal 
mıntakalarmda hayvanların daha zi
yade besili olarak harice sevkedilme
si suretilc fazla kar temin ' edildiğı 
göz önünde bulundurularak şehrimi
ze kasaplık hayvanın az gönderilme
sidir. 

Belediye hariçten kasaplık hay
van getirmeğc başlayınca yerli istih
sal mıntakalarile tabii bir rekabet 
başlamış olacak ve şehrimize fazla 
miktarda hayvan gelecektir. Bulga
ristandan bilhassa kıvırcık ve dağ· 
lıç getirtilecektir. 

Et murakabe komisyonu dün yi
ne toplanmış, et piyasasını tetkik et
miş, bugünkü fiyatları olduğu gibi 
ipkaya karar vermiştir. 

Hamamları Kirletiyorlarmıı 
Hamamcılar, kimscsız ve pis in

sanların onar kuruş mukabilinde ha
mamlarda yıkanmaları hakkuıdaki 

Lelediye kararına itiraz etmişlerdir. 
Hamamcılar, bu kabil kimselerin 
musluk klrmak, örtüleri kirletmek 
gibi zararlar verdiklerini ileri sür
mektedirler. 

Birinci tayyarenin tecrübeleri ö
nümüzdeki hafta içinde Yeşilköyde 
yapılacaktır. 

Hava Seferleri Baıhyor 
Bir nisanda başlıyacak olan İstan 

bul - Ankara hava postalan için 
dört motörlü tayyareler tahsis o
lunmuştur. Yapılan tarifeye göre, İs 
tanbuldan 9.30, Ankaradan da 15.30 
da olmak üzere her gün birer tay
yare kalkacaktır. Ankaradan 15.30 
da kalkacak tayyare cumartesi gün
leri 14:30 da kalkacaktır. 

'\fÜTEFERRlK : 

lngiltereye 

Türk Sigarası 

Satacağız 
Londrada bulunan İnhisarlar U -

mum müdürü Mitat Genel'in İngil
tere piyasalarında Türk tütün ve si
garalarının da satılmasını temin et
mek için çalıştığı bildirilmektedir. 
Umumi müdür, şimdiye kadar Tür
kiyeden hiç tütün almıyan ve ihti
yacını Amerikanın Virginia ve ken 
di müstemlekerinin tütünlerile tat
min eden İngilterede tütünlerimiz 
hakkında bir fikir verebilmek üzere 
buradan nümunelik sigara istetmiş 

ve Cibali fabrikasında hususi bir 
harmanla hazırlanan sigaralar Lon
draya gönderilmiştir. Bu arada Ci
bali fabrikasının ba§harmancısı Maz 
lum da Londraya gitmiştir. 

Pl6ka Resmi ' Kalkıyor 
Şoförler cemiyetinin plAka r4'Smi

nın Ka1uu1ıması ve buna mWtabıl 
benzin fiyatlarına zam yapılması yo 
lunda Dahiliye Vekaletile yaptığı te
masların müsbet bir netice vereceği 
anlaşılmaktadır. Ayni zamanda, ben 
zinin şişesine yapılması düşünülen 

7 ,5 kuruş zammın da 4,5 kuruşa in
dirilmesi muvafık görülmüştür. Bu
nun için nisan içinde kati bir karar 
verilecek tir. * Londrada İngiliz mali grupla
rile temaslarda bulunan bankacılar:ı 
mızın bu ay sonunda memleketimize 
dönecekleri bildirilmektedir. * İstanbul Elektrik Şirketi umu
mi heyeti dün Metro Handa yıllık 
toplantısını yapmış ve bir senelik he 
saplar tetkik edilmiştir. Toplantıda 

şirketler komiseri ve Nafia müfetti
şi hazır bulunmuştur. 

* Karabük demir ve çelik fabri
kalan müdür ve mühendislerinden 
Hopkinson tayyaresile Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve Yeşilköy tayyare 
meydanına inmiştir. 

MAARİFTE: 

Köy Okullarının 

Programı Değiıecek 

Ek maddeyi aynen bildiriyorum: 
"Her üç zümreye seçilenlere birer 

tahsil kıdemi verilir. Birinci ve ikin
ci zümreye seçilenler kıta ve erkanı 
harbiye stajına tabi tutulurlar. Bun
lardan iki sene içinde kıtada ve erka
nı harbiye vazifelerinde ehliyet gös
tererek liyakatleri tasdik edilenlere 
ki sene daha kıdem zammı verilir. 

(Bu zammın bir senesi ile blı evvelki 
rütbesinde dahi terfi derecesine gi
renlerin bu kıdemleri yeni ve eski 
rütbelerinde birer sene olarak yürü
tülür.) Bu iki senelik kıdemi alacak
lardan verilecek tezi muvaffakıyetle 
yazan ve liyakatleri Cs taraf amir
leri tarafından sırasiyle tasdik olu
nanlara tez talimah şartlanna uygun 
olarak kıdem zammı verilir. Erkim 
harbiye yardımcı vazifelere seçilmiı 
olanlara bir seneden fazla kıdem zam 
mı verilmediği gibi bunlar erkim 
harbiye stajına tabi tutulmazlar.,. 

Türkiye • Amerika 
Müzakereleri 

Ankara, 29 (T&n Muhabirinden~ 
İki gündenberi burada bulunmakta 
olan Amerikan. ticaret heyeti hususi 
temaslarına devam etmektedir. He
yetin reisi ve Amerikan sefareti mas
lahatgüzarı ile görüştüm. Bana dedi 
ki: 

- Brrknç güne kadar resmen müzake
relere başlıyacağız. Yapılacak anlasma en 
ziyade mazharı müsaade millet esasına is
tinat edecektir. Bu şekilde Amerika ile 
şimdiye kadar 16 muhtelif memleket ara
sında ticaret mukavelesi imza edilmistir. 
Heyet Türkiyeden evvel Çekoslovakyaya 
uğramış ve orada da bu şekilde bir muka
vele imzalamıştır. 

inglltere ile Amerika arasında da bir ti
caret mukavel~ akc:JJ. iç~ resmen mQza
kerelere ifrlŞllmek üzeredir. iki memleke-
•• U-&a..ı&ı.1a~ ......_.l. , ... _,,r_ ... .;....a.._ 
misinin temınint; ~~ktır. Türkiye ...., 
Amerika ticaret mUnaııebeUerlnln Ç'Ok ıe
nişliyeceğine kanlim.,, 

Kambiyo Ahm Safımı 
Ankara, 29 (Tan Muhabirinden)

Türk parasını koruma kanunu hak· 
kındaki 12 numaralı kararnamenin 

2 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kal

dırılmış ve yerine şu fıkra ilave e

dilmiştir: 

• "Türkiyedeki bilumum bankalar 
hergün alıp sattıkları kambiyolan gi· 
şelerinde takas etmeyip aldıklannı 
Ankara menkul kıymetler ve kambi
yo borsasına arz ve sattıklarım da yi· 
ne buradan almıya mecburdurlar. 
Bir gün zarfında alım ve satımlardan 
mütevellit olan ve 2500 Türk llrul 
muadilini geçmiyen küsurat ertesi 
güne devrolunabilir. Bu karar bir Nl 
san 1938 tarihinden itibaren mer'idir. 

Küçük Ankara haberleri 1 

* Hariciye VekAleti umumi kAtibl No
man Menemenci oğlu bu akşam İstanbul• 
dan geldi. * İki gündenberl havalar çok sotudU
Kar yaldı. Çankaya sırUarı bu sabah beJtl 
beyazdı. 

* Fakrühal ilmühaberlerinin esas
lı polis tahkikatından sonra hakika
ten yoksul olanlara verilmesi kaza 
ve nahiyelere tamim edilmiştir. * 160 yataktan ibaret Heybeli 
sanatoryomuna yeniden 100 yatak
lık bir pavyon ilave edilmektedir. 
Bu pavyonun yapılması Mayıs so
nunda bitecektir. Yeni pavyonda bir 
de sinema salonu vardır. * Eminönünde bulunan Valde 

Köy okullarına ait müfredat prog 
ramlatının yeni baştan ve bugünün 
ihtiyaçlarına göre tanzimi kararlaş
tırılmıştır. Bu maksatla Ankarada 
bir haziranda bir komisyon toplana
caktır. Komisyon, alakadar muallim
lE:rin de mütaleasını alacaktır. 

* ispençiyari ve tıbbi mnstahzarabn 25 
kuruştan yukarı ilanlarından da istllılAI' 
vergisi alınmıyacakbr. 

1 TAKViM ve HAVA] 

30 Mart 1938 
ÇARŞAMBA 

1 

hanından gayrı Evkafa ait yerlerin 
i!:'timlaki için Evkafla belediye ara-

1 sındaki müzakerelere başlanılmıştır. 

Ankarada Verilecek 
Konferanslar 

Ankara Halkevİllde iki konferans 

3 üncü ay Gün: 31 Kasım: 133 
.ıt.rabl: 11&7 Rumt- ,364 

Muharrem: 28 Mart: 17 
Günes: 5,48 - Öğle: 12,18 
kindi: 15,151 - Akşam: 18.29 
Yatsı: 20,02 - İm!Ak: 4,06 

YURTIA HAVA VAZIYE'fl 

L~23 Nisan~ 
~ Çocuklar mH!eUn en k,ymet. ! 

veren Iktuİat fakültesi doçenti Muh

lis Ete dün Istanbula dönmü9tilr. 
Şimdi sırasile profesör Nisenin do
çenti Fahri Arel, operatör doçent 

Klzım İsmail, hukuk doktoru Hıfzı 
Veldet, lktısat doçenti Refü Şükrü 
Suvla ve hukuk doçenti M. Yavuz 
Ankaraya giderek konferanslarını ve
receklerdir. 

Yurdun Trakya, Kocaeli V<' Ege bölgele' 
rlle Orta Anadolunun Garp taraflarırı: 
hava tok bulutlu ve mevzii yağışlı. dil 
bölgelerde umumiyetle kapalı ve yalıtP 
geçmiş, rOzgArlar Doğu ve Cenup poJ'l

1 

sunda Cenubt istikametten, diğer bölı::eıet
1 

li hazinesidir. Bunlann s;hhat-

te ve neşeli olmalan için uğra

şan Çocuk Esirıeme Kurumu- ~ 
na yardırn ediniz. ~ 

~"""'"'"'~llVll~.-~V'-6"' 

Delerll tarih Alimi 

profesör Pittardın An

karadaki tetkik ve zi

yaretlerinden iki inbba 

* Universite talebeleri, pazartesi 
günü Tokatlıyanda rektör Cemil Bil
se! şerefine bir yemek ziyafeti vere
ceklerdir. Bu yemekte, Avrupaya ya

pılan talebe seyahatleri +da 
rektöre bir rapor verllecektir.-

d ı~ e Şimali istikametten kuvvetlice <'!!tıl ıı 
Dün istanbulda ekseriyetle çok bulıı11 

g~mi1. rüqAr şimali istikametten sanl"~ 
de 11 ilA 8 metre hızla esmiıür. Saat 14 
barometre 758,9 mlllmetre idi. Hnrıırt'I 
çok 9,4 ve en az 3,2 santigrat olarnlc ıc 

'(I 

dedilınistir. 
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Çekoslovakyanın 

Yeni Tedbirleri 
Omer Rıza DOCRU L 

Çekoslovakya Başvekili doktor 
llodza'nın dün söylediği nu

tuk, Çekoslovakyamn ekalliyetler 
?1eselesine karşt yeni ve daha müsa
ıt bir vaziyet almak üzere olduğunu 
tösteriyor. Doktor Hodza'nın beya
lıatına göre, ekelliyetlere ait kanun
lar bir statü halinde bir araya geti
tilecek ve bu suretle ekalliyetlerin 
daha iyi şartlar içinde yaşamaları te
inin olunacaktır. Çekoslovakya Baş
"~kili bu işin maddi, manevi, iktısa
dı, siyasi hiçbir tazyik altında yapıl
bıadığını anlatmaya bilhassa ehem
lniyet vermiş ve esasen Almanya

lııtt Çekoslovakyaya iç işlerine ka
':Şnıaınak için söz ve teminat verdi
~~~. kaydettikten sonra, son teşeb-
tısun bilhassa Mister Chamberlain 

~al'afından söylenen nutuktan mül
lt em olduğuna işaret etmiş ve Çe
.. ~slovakyanın Avrupa iş beraberli
ti hayatındaki mevkinin Mister 
~hanıberlain tarafından söylenen nu
ltıkla sağlamlandığıw anlatmıştır. 

8enüz bilinmiyen nokta, yeni te
lebbüsün mahiyetidir. Fakat her şe
)'e rağmen anlaşılan bir şey varsa, 
{e{{oslovakyanın ekalliyetler mese-
esini ortadan kaldırmak ve bu me
~lenin memleket aleyhinde bir ve
ı·ı 1 e olarak kullanılmasına meydan 
\>el'nı k · t ~ 'd' eme ıs egı ır. 

tl İngiltere matbuata, Çekoslovakya 
aşvekilinin son nutkunu bu mahi

htte telakki ettikleri halde Alman 
tazeteleri daha fazla tereddüt gös
lernıekte ve yeni vaziyetin Alman 
~etalibini tatminden uzak kalacağı
.tıı tahrnin etmektedir. Çünkü Alman 
~etalibini tatmin için muhtariyet gi-
. ' Çekoslovakya vahdetini J?arçalı
~ aeak ınüfrit birtakım istekleri ka
l.. lJ.l etmek icap ediyor ve anlaşılan 
d_lınanlar, bu isteği gerçekleştirme-
•kçe tatmin edilir bir hale gelnıi

)eeeklerdir. 

AMERiKA: 

Cumhur Reisine 
Geniş Salahiyet 
Verildi 

Nevyork, 29 (Hususi) - Amerika 
ayan meclisi; Roosevelt'e, hükume
tin idari servislerini tensik salahiye
tini veren kanunu 42 reye karşı 43 
reyle kabul etmiştir. 

Bu kanun metni, Reisicümhura ge
niş salahiyetler vermektedir. Reisi
cümhur bundan böyle, altı idari ka
tip bulundurabilecek, daimi bir ida
re heyeti kuracak, umumi sağlık iş
leri, memleketin tabii servetlerinin 
muhafazası ve hükumet muhasebesi
nin kontrolü için servis ihdas edebi
lecektir. 

Kanunun müzakeresi şiddetli hü
cumlara sebebiyet vermiş ve Roose
velt idare işlerini merkezleştirmek 

ve diktatörlüğe yol açmak istemek
le itham edilmiştir. 

Şimdi, kanunu mümessiller mecli
sinin tasdiki lazım gelmektedir. A
yan ve mümessiller meclisleri encü
menleri bu hususta mutavassıt bir 
tesviye sureti aramaktadır. 

Vaşington, 29 (A.A.) - Ordu ve 
bahriye erkamharbiyeleri harp zuhu
runda seferberliği tacil etmeye ma
tuf kanunu tetkike devam etmekte
dirler. Erkanıharbiye, 160,000 kişi -
den ibaret olan mevcut muntazam 
orduya 75,000 kişilik bir ihtiyat kuv
veti ilave etmeyi derpiş etmektedir. 
Bu kuvvet "milli muhafız" kuvvet
lerini teşkil eden 200,000 kişi ile bir 
illete seferberliğin ilk gününde silah 
altına alınabilecektir . 

Parlamento askeri encümeni bu 
hususta bir kanun layihasını tetkik 
etmektedir. Bu kanundan maksat 
harp başlar başlamaz silah altında
ki kuvvetleri yarım milyona çıkara
bilmektir. 

~ 
Vaşington, 29 (A.A.) - Ayan aza-

ekoslovakya bu battı hareketi 
sından Boralı, radyo ile neşredilen 

ttıı takin etmekle Avr.una eflca- .. • ~ 
,.,_ nuyesını kazanmakta ve Xv-
,11 bir vaziyette bulunması tavsiyesinde 
d,:ae d~nıob~rashilerini hüsnüniyetin- bulunmuş ve demiştir ki: 
~ ının ır ale getirmek istemek Ç" k" 'tt'f kl d 

\r 
dir. Çünkü bu emniyet Çekoslo- - un u ı ı a ar, iğer demok-
a)t rasilerle teşriki mesai perdesi altın-

ı.. Ya bakımından büyük bir ka-
..,..tı da memleketi harbe sürükliyebilir. 
1 Çtır · Çekoslovakya bu meselede 

11gilt Huver, Amerikaya Döndü , ere ile Fransayı tatmin ederse, 
l'tı :ıarnan Çekoslovakyanın bir taar- Nevyork, 29 (A.A) - Avrupadan 
3" :ıa uğraması takdirinde göreceği dönen B. Huver, edindiği intıbaa gö-
llrdırn . b . 

1 
. re harbin pek yakın olmadığmı, Mil-

lıeıte u' 
0 n~~ e.tte .;enış tr ~: 0 nı.s- !etlerin yaptıkları hazırlıklara_ rağ

te mumı cşır. aten ngı terenın m.en harbin önüne geçilmesi daima 
l .. Çenlerde Başvekilinin diliyle söy-
•tıı k mümkün olduğu kanaatinde bulun-

t .. t ~ istediği nokta da bundan iba-
" tı y . İ .

1 
k duğunu söyliyerek demiştir ki: 

tııtı • anı ngı tere, Çe oslovak;\·a- Bununla beraber, barış beynelmi-
'-,. evvela kendisini tatmin etmesini 
""tı' ' lel ekonomik bir anlaşma ile muha-
.._ 

1 ekelliyetlere karşı yapılacak 
"illa faza fikri şüphesiz ölmüştür. Şimdi-
,._ hlelenin haklı ve insaflı olduguv • 
"il kend· . . . 

1
• ki silahlanmanın kuvvetlerin muva-

titıi 
8

.. ısının ın.anması azım geldi- zenesini düzeltmiye uygun olduğu 
dııt oylemişti. Ingiltere buna inan- düşünülmektedir. 
lh ~an sonra vaziyet değişir. Belki ·•g l Huver, bitaraflık kanununun ilgası 
~f::e~e. yine Çekoslovakyayı mü- lazım olduğunu, zira bu kanunun tat 
lıı~:ı /çın askeri bir harekete giriş- biki zorluklan mucip olacağını bil
\.~ ' akat muhakkak olan bir şey dirmiştir. 
<.ıın, İngiltcrenin hiç olmazsa ına- B. Huver bitaraflık kararım , yal
~i 1 

kuvvetinden istifade eder. Bel- nız Amerika Cümhur Başkanının 
tııtde v~ziyet daha ileri giderse İn- vermesi icap edeceğine kanidir. 
tlerenın vaziyeti değişir. ---o---
' td. 

~h asa _Çekoslovakya bu yeni hat-I MEKSiKA, 
li~·llteketıle Avrupa efkarıumumive- • 

ı ke d" l h' . ~%· n ı e ınde kazanmak için 
'ile ·~ bir adım atmış ve tam mana
t!igt tatmin siyasetini takip ettiğini 

Ctnıiştir. 
alt h·d· lıı1 a ıse Orta Avrupa sulhü na-
~yda değer bir inkişaftır. 

~ 
iT ~hi Petrol Kuyuları 
Sı11 imtiyaz Verilecek 

'l'ıc~0ndra, 29 (Hususi) - Romanya 
'tılat et ve Sanayi nazırı tarafından 
~tıl tt'1dığına göre, Romanyadaki pet 
~l!c- lıyuıarı ancak 5-7 sene idare 
t eJt b. 
1
' itli ır vaziyettedir. Nazır, yaban 
'il~ k?bp~nyalara yeni petrol kuyu
' le e~fı için imtiyaz verileceğiğni 

İl fl-ıiştir. 
llqta:nıunya hükı1meti, bu sene mü

<tti sına 14 milyon sterlin sarfade-
1\;ı r. Bu para şimdiye kadar sarfo

~ l:Q·~ Paranın en yükseğidir. Bunun 
)~l' 1 

Yon sterlinini bütçe temin edi
~i~ 6 

t11ilyon bilvasıta vergilerle te-
01unacaktır. 

Petrol işletmesinin 

idare Tarzı Değişiyor 
Meksiko. 29 (A.A.) - lktısat ve 

Maliye nezaretleri ile milli petrol 
meclisi, petrol işletmesini idare ede
gelmekte olan muhtariyeti haiz pet
rol departmanını ilga etmek husu
sunda mutabik kalmışlardır. 

Bundan böyle bütün istihsalat işi, 
milli petrol meclisine bağlı olacaktır. 

Iyi malümat almakta olan maha
fil, Amerikanın Meksiko gümüşü sa
tın almayı inkıtaa uğratması işi ile 
haddinden aşırı meşgul görünmekte
dir. Bu mahafil, Amerikanın gümüş 
siyasetini terketmesinin ve başlıca 

gümüş müsthsillerinden biri olan 
Meksikayı kontrol etmemesinin çok 
müşkül olacağı mütaleasını ileri sür 
mektedirler. Ayni mahafil, bu müba
yaata bir müddet sonra tekrar baş
lanacağı ümidini izhar ediyorlar. 

Diğer taraftan Meksiko maliye 
müsteşarı B. Edvardo Villasenor, 
Meksikanın bütün dünyadan bilhas
sa devletçe petrol şirketlerinin is-

TAN 

FRANSA: 

Meclis Reisi 8. Heryo 

Yeni Mali 
Projeler Meclise 
Veriliyor 

Paris, 29 (A.A.) - Meclis radikal 
sosyalist grupu bugün öğleden sonra 
toplanarak bilhassa finans projeleri 
hakkında mecliste cereyan edecek 
müzakere şekli ve şartları ve hüku
metin istemesi muhtemel olan geniş 
salahiyetler meselesini tetkik etmiş
tir. 

Müzakereden sonra bir heyet baş
vekalete giderek, grupta tetkik edi
len meseleler hakkında B. Blumla 
o---s·-·-,• '' 

Delegeler meclise dönünce, B. 
Blumun mali projeleri cuma günü 
meclise vermek niyetinde olduğunu, 
muhtemel geniş salahiyetler mesele
sinde kendilerine yatıştırıcı tebligat
ta bulunduğunu, şimdiki sıkıntısının 
sebepleri ve düşündüğü çareler hak
kında aleni beyanatta bulunmak su
retile meclis ve memlekete karşı o
lıın vaziyetini tamamen tenvir et
mek istediğini bildirmişlerdir. 

Sosyal anlaşmazlıklara gelince,, 
B. Blum, ekonomik vaziyet hakkında 
tesir yapmıyacak bir tarzı halle var
mak için yaptığı mükerrer gayretle
ri tekrar eylemiştir. 

Sanayi Amelesinin 
. Grevi Bitiyor 
Faris, 29 (Hususi) - Sanayi ırev 

leri meselesi, bugün kısmen hallo
lunmuştur. Dahiliye nazırı amele 
murahhaslarile uzun uzadıya görüş
tükten sonra her mesele üzerinde an
laşmıştır. Yalnız ücretler meselesi 
henüz bir tesviye suretine bağlan
mamıştır. 

YUGOSLAVYA: 

ilk Destroyer Bugün 

Denize indiriliyor 
Belgrat, 29 (A.A.) - Başvekil ve 

hariciye nazırı B. Stoyadinoviç, fi

nans bakanı B. Letiza ile bugün Bel

grattan Splite hareket etmiştir. Ya

rın, Yugoslavya tezgahlarında yapı

lan ilk destroyerin denize indirilme

si merasiminde hazır bulunacaktır. 
Harbiye ve deniz bakanı general Ma
riç de diğer bazı generaller ile bir
likte merasimde bulunmuşlardır. v~
pur Yugoslavyanın ikinci merkezi o

lan Zagrebin ismini alacaktır. 
B. Stoyadinoviç merasimden son

ra birkaç gün Dalmaçya sahillerinde 
kalacaktır. 

timlakinden en ziyade müteessir er 
lan milletlerden petrol mübayaası i
çin teklifler almakta olduğunu söy
lemiştir. 

ltalya,Siyasi Muhacirler 
Meselesinde Amerikan 

Teklifini Reddetti 
Roma, 29 (A.A) - Salahiyettar 

mahafilden bildirildiğine göre, İtal
ya Hariciye Nazın Kont Ciano, Al
man ve Avusturyadan muhacir gel
mesini kolaylaştırmak için enternas
yonal bir komite teşkili hakkında A
merikanın teklifine İtalyanın ceva
bını vermiştir. 

İtalya, böyle bir komite teşkilinin 
kendi dahili ve harici siyaset görüş
lerine uymadığını beyan ederek bu 
teklüi reddeylemcktedir. 

Siyasi muhacirler meselesini müza 
kere için Amerika tarafından vuku 
bulan teklif şimdiye kadar Fransa, 
Belçika, 7 Cenubi Amerika devleti 
tarafından kabul olunmuştur. ı 

B. Hitler, Şu1nig'e 
hücum ediyor 

Viyana, 29 (Hususi) - Almanya
nın Propaganda Nazın Göbels, bu
gün Viyanaya gelmiş ve hararetle 
karşılanmıştır. Polis müdürlüğü ta
rafından bildirildiğine göre son gün
lerde ihtiyat mevkuflardan 6896 kişi 
serbest bırakılmıştır. 

Hitler Viyanada üç taburluk yeni 
bir Nazi alayı teşkilini emretmiştir. 

TUNUS: 

Diğer bir alay da bir müddet sonra 
teşkil edilecektir. Birinci alay Viya
naya otuz Martta gelecektir. Bu alay 
lar münhasıran Avusturyalılardan 

mürekkeptir. Bu alay subay ve asker 
lerinin ekserisini senelerdenberi eski 
rejimden kaçarak Almanyaya sığın

mış olanlar teşkil eylemektedir. 
Hitler'in yeni nutku 

Her Hitler bir nutuk daha söyle
miş ve plebisit için başhyan mücade 
leyi hızlandırmak istemiştir. Hitler 
bu nutkunda 1918 den sonra Alınan
yamn vaziyetini izah etmiş, daha 
sonra onun Naziler devrinde nasıl 

kalkındığını anlatmış ve bilhassa 
Şuşnig'e hücum· ederek onun milyon 
larca Almam tazyik ettiğini, onun 
devrinde (2000) Almanın kurşuna di
zildiğini, (4000) inin hapse ahldığını, 
(10,000) ninin sürgüne gittiğini an
latmıştır. 

Salzburg'ta bir Nazi kampı vücude 
getirilmiştir. Bu kamp Nazilerüı kon 
trolü altında çalışacaktır. 

Roma Müzakereleri 
Roma, 29 (A.A.) - Kont Ciano ve 

Lort Pört bugün öğleden sonra yeni 
bir mülakatta bulunmuşlardır. 

fTALYA: 

fransaya Karşı İtalya 
isyan Hareketi Yugoslavyaya 
f-lazırlanıyormuş Yan aşıyor 

Paris, 29 (A.A.) - Lötan gazete
si Tunus'da Destürucedit partisinin 
faaliyetinin ve propagandasının git
tikçe artmakta olduğundan endişe 

Gazete, son günlerde Tunus'ta 
Fransız boyunduruğunu kırmak üze
re bugünkü enternasyonal vaziyetten 
istifade ederek Arapları isyana teş
vik eden beyannameler dağıtılmış 

bulunduğunu haber vermekte ve ay 
rıca Destürucedit partisi milli kon
seyinin, parti şefleri ve mensupları 
arasında yapılan tevkifler münasebe 
tile, bütün Tunus milletinin vatan
perverliğine hitap ederek neşrettiği 
beyannamenin metnini de .bildirmek 
tedir. 

Lötan gazetesi ayni makalesinde, 
Arap nasyonalistlerinin organı olan 
Aksiyon Tunizien gazetesi şu meal
de bir makcı-le neşrettiğini bildiriyor: 

"-Eğer Fransa, Tunus milletini 
ikinci derecede bir millet gibi telak
ki etmekte devam ederse, sıkı tecrü
be zamanlarında Tunusluları kendi 
yanında görmediği zaman teacüp 
etmemelidir. Bütün tethiş ve tedip 
hareketleri, bu vaziyeti katiyen de
ğiştirmiyecektir. Akdenizde Frans1z 
fllosunun bir tek muvaffakıyetsizliği 
üzerine, şimali Afrikada cebir ve şid 
det üzerine kurulmuş olan Fransız 
müstemleke imparatorluğu Arapla
rın kini altında yıkılacaktır.,, 

iNGiLTERE: 

Deniz Silahları 
işinde Anlaşmıya 
Varıhvor 

Londra, 29 (A.A.) - Avam Ka
marası, hükumetin sivil tayyarecilik 
hakkındaki kadman raporu üzerine 
ittihaz etmiş olduğu kararı tasvip e
den bir takrir kabul etmiştir. Ame
le fırkasının tadil teklifi, 67 reye kar 
şı 129 reyle reddedilmiştir. 

Belgratta hazırlanan ve Romada 
imzalanm1ş olan İtalya - Yugoslav.
ya itilafının senei devriyesi münase
betivle_ltalY.an.mathuatı.koı:Qsu..mil
let hakkındaki İtalyan noktai naza
rını bildiren yazılarla doludur. 

Italyan gazetelerinde, Anşulus'u 

müteakıp çıkan ve ekserisi Yugoslav 

ya ile daha sıkı münasebetlerin tesi
si lüzumuna dair makaleler hayli 

manidardır. 

Bu münasebetle İtalyan gazetele

rinin Yugoslav dostluğuna dair yazı

larını gazetesine telefonla bildiren 

Fransız muhabiri şunları hatırlatı-

yor: 
"Balkanlara doğru yol almak isti

dadını gösteren Alınan ilerleyişine 

mani olmak üzere evvelce aktedilen 

Yugoslavya - Fransa itilafının tabii 

bir karşılığı ve neticesi olan İtalya

Yugoslavya anlaşması da bugün ayni 

gayeyi temin için daha ziyade kuvvet 

lendirilmek isteniyor. 
Esasen Anşulus'tan hayli zaman 

evvel, Almanyanın siyasi ve mülki 

hedefleri önünde İtalyanın tereddüt 

ve şüphe geçireceğini hesaplıyan Al

man ricali, Balkan ve Triyeste yolla

rı üstünde muvazeneyi temin için 

İtalya - Yugoslavya rekabetinden 

istifade etmek üzere Belgrada mü

hiın ziyaretler yapmışlardı. Boering 
ve Roehm'in Belgradı ziyare.tlerinde 

kendilerine karşı yapılan parlak ka

bul merasimi hatırlardadır. 

Bir vakitler Almanya için uzak bir 

ufuk gibi görünene Balkanlara nü-

fuz işi, bugünkü Anşelus'la birden 

yaklaşıvermiştir. Bu vaziyet önünde 

de evvelce yapılmış Fransa - Yu

goslavya itilafının gayesi olan; Al

manyaya Balkan yollarını müşkülleş 

tirmek maksadını bu defa İtalyanla
rın ayni Yugoslavya itilafiyle temin 

Londra, 29 (A.A.) - Deyli Tel- etmek istiyecekleri pek tabiidir.,, 
graf gazetesinin deniz muhabiri, In-
giliz, Fransız ve Amerikan mütehas- si inşaat programına, dahil iki gemi 
sıslarının bugün yeni bir müşavere hacminin 42,100 ton istiabında olan 
yapacaklarını yazmaktadır. İngiltere "Hud,, saffıharp kruvazörü hacmini 
ve Amerikanın sahabet maddesini geçmesi muhtemel olduğunu ilave e
tatbik etmeleri muhtemeldir ve de- diyor. 

niz muahedesinin mezuniyet verdiği Diğer taraftan. Vaşingtondan ge-
~5,000 tonun 40,000 tona çıkarılaca- len haberlerde yeni Amerikan 
gı muhakkaktır .. . . kru-

M h b. · vazorlerının 43 ila 45 bin ton hac-
_ u a ır, lngilterenin 1938 sene- ı minde olacağı bildirilmektedir. 
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;ICi.EK 
100 Bin? 
[Yazan: B. FELEK] 

Yüz bin, anladık. Lakin ne? Altuı 
mı, gümüş mü Lira mı? Ne o, ne Ö· 

teki. Aziz okuyucularım 100 bin ev· 
rak. 

Dostlanmdan birinin İstanbulun 
kalabalık kanlarından birinin başın
da iyi tanıdığı bir kaymakam var. 

Geçende bu zatle hoş beş ederken 
işitmiş. Kaymakamlığa bir yıl zar
fında gelen kağıtların adedi 100 bini 
buluyormuş. Medet Allah! Yüz bin 
kağıt. Dile kolay. Eğer beher kağıt 
on gram ağırlığında olsa bu kağıtla
rın ağırlığı bir tonilato ediyor. Ger
çi bu sıklet pek altında ezilecek gi
bi değil. Lakin bu kaymakam, her 
kağıtla vasati beş dakika meşgul ol
sa tamam bir sene hiç uyumadan, ye
mek yemeden, ayakyoluna gitmeden 
ve gozünü kırpmadan mütemadiyen 
bunlarla uğraşması lazım gelecek. O 
halde bu adamı. bu ihtiyaçları için 
normal şekilde çalıştırır, arasıra da 
kazasını gezip görmek, iş sahiplerile 
görüşmek, komisyonlara gitmek gibi 
işler için de biraz zaman ayırırsak 
beher kağıda d~en zaman bir daki
kaya iniyor. Kağıtların içinde ha
zan yanın saat, hatta bir saat insa
nı işgal edecek kadar kanşıklan ol
duğunu düşünürsek alelade evraka 
yarım dakika zaman ya düşüyor ya 
düşmüyor. O halde bu zatin bir kağıt 
üzerine yapacağı yarım dakikalık tet. 
tikin pratik bakımından ne kıyme
ti olur?! 

Kırtasiye işlerimizi böyle rakama 
vurursak o zaman bunun üzerimizde 
ne büyük bir ağırlık olduğunu görü
rüz. 

Şüphesiz ki bu kağıtlar olmasa bfı.; 
tün memürlanmız gibi, kaymakam
larımızdan da kimbilir daha ne ka
dar maddi ve manevi istifadeler ede
ceğiz. Liıkin gelgelelim bu kağıt fe
yczanı bizi boğmaktadır. Allah ~ 
tarsın. 

SURiYE: 

Partfler Arasında· 

ihtilaf Büyüyor 
Beyrut, 29 (Hususi) - Bugünlerde 

matbuat, maliye ve müdafaai milli· 
ye nazırı Şükrü Koatlinin istüası me
selesile meşguldür. Şükrü Koalti 
Beyruta giderek fevkalade komiser 
Kont dö Martel'le uzun bir görüşme 
yapmıştır. Bu istifa, Sadullah Sab
ri ve hatta Cemil Mardam'ın istüası
m icap ettirecektir. Son dakikada a
lınan haberlere göre buhran nihayet 
lenmemiştir.Şimdi milli blok liderleri 
bulmuş ve istifalara meydan veril· 
arasında vahim bir anlaşmamazlık 

görülmektedir. Bu blok, halen Suri
ye meclisinin ekseriyetini teşkil et
mektedir. 

Diğer taraftan Suriye muahedesi
nin Fransa meclisi tarafından he -
nüz tasdik edilmemesi halle arasında 
bir hoşnutsuzluk uyandırmıştır. Ef
karıumumiyede bu muahede ile yeni 
den bazı (faydasız fedakarlıklar) ya
pıldığı kanaati vardır. 

* 
Beyrut, 29 (Hususi) - Eski maliye 

ve müdafaai milliye nazın Şükrü Ko
alti Bey, (L'Orient) gazetesine verdi
ği beyanatta Cemil Mardam kabine
sine karşı tam bir itimat beslediğini 
söylemiş, Suriye - Fransa anlaşma 
sına karşı olan muhalefetin büyüme
diğini, bu vaziyet karşısında, Suriye 
hükumetinin milletin menfaatlerine 
zıt herhangi bir anlaşmayı imzalamı
yacağını da ilave etmiştir. 

Türkiye • Suriye 
Görüşmeleri 

İskenderun, 29 (Hususi) - Anka
ra konuşmalanna esas olmak üzere 
burada bulunan Fransız fevkalade ko 
miseri ile ilk görüşmeleri yapmak 
için bir Türk heyeti gelmiştir. Heyet 
Paul Boncour'un nisan ayında Anka
rayı ziyaretinde başlanacak müzake
relerin esaslarını konuşmaktadır. 

KISA HABERLER 

* Ağı,ıstov'da toplanan Polonya - Lit
vaı;ıya konferansı, iki ıneınlekct nrru:ında 

doğrudan doğruya dı•ınlryolu, posta ve tel
graf münasebetlerinin t!'sisınc karar ver
ınistir. * Sabık Basvekil Mihal5kopulos'un ce
naze merasimi, diln Atina kiliscsınde v:ı
nılrnıstır. 
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l\tl.ahkemelerde 
Bir Yaralama 

Davasında 

ŞaJlitler Dinlendi 

Ölüleri Diri Gibi 
Gösterip Maaş Verilmiş 
Ehlivukuf Maaş Kuponları Üzerinde 

Tetkikler Yapacak 
Dün ağır ceza mahkemesinde çok mez. Asıl kuponların bulunmadığı 

ltanşık bir sahtekarlık, mükerrer ma- anlaşılıyor. Ehlivukuf malmüdürlü
aş verme, ve suiistimal davasına baş- ğünde bulunan adem'o ve zeyil ~r
Iaıumştır. İddiaya göre suçlular, d drolan denilen tahkikat defterlermi 
yetim ve mütekait ölüleri sağ gibi tetkik etmelidir. '.Ancak bu suretle 
göstererek maaşlarını almışlar, ma- mükerrer tediyat fişini yok etmekte 
aşlarını a1&11 bazı sağlamı da maaş- kimin menfaati olduğu oradaki el ya-
larını tekrar vermişler. zısından meydana çıkacaktır. 

Dün, suçlu yerine Eminönü mal- Bundan sonra iddia makamında 

müdürlüğü sabık muhasebe memu- bulunan müddeiumumi muavini Ah
ru İzzetle, maq tevzi m~uru 15:' met Remzi, mahkemeye gelen altı ku 
mail Hakkı ve veznedar Kazını geçtı nun ehlivukufa verilmesini istedi. 
Ier. Mahkeme, geçen celsede ehli vu- po . . 

lmak . . . Mahkeme bu şekilde karar verdı. kuf tetkikatı yaptın ıçın naıp . 
· hlivukuf ·· terdig·· 1.. Bundan sonra İsmail Hakkı ıle İz-aeçmıf ve e un gos ı u- . .w . 

zum üzerine de tediyata ait maaş ku zet hakkındakı dıger bır davaya ba-

ponlannın aaıllarının Eminönü mal- kıldı. İddiaya göre, Eminönü rnalmü
müdürlüğünden getirtilmesine karar dürlüğü tezvi memuru İsmail Hakkı 
vemU.ıi. Dün, malmüdürlüğünden ölmüş bir mütekaidin 435~ kuruşluk 
gelen cevap okundu. 934 yılı kanu- maaşını sağ gibi ver.niş, Izzet te bu 
nuevvelinden mayıs Sonuna kadar maaşa ait fişi yok ederek yerine el 
yapılan tediyata ait bütün kuponla- yazısile bir pusla koymuştur. Birisi 
nn tetkik edildiği, bunlardan ancak suiistimalden, diğeri de ihmalden suç 
8 phsa ait kuponun bulunabildiği, lu idiler. Bu davaya asliye ikinci ce-
12 sinin bulunmadığı bildiriliyor ve za mahkemesinde bakılırken tevhit 
iki kuponun da eski malmüdürü Hü- için ağır cezaya gönderilmiştir. Mah 

seyin tarafından alındığını gösteren keme birinci davanın son safhaya gir 
lmzah iki pusula gönderiliyordu. diğini ve bu davanın bakılmakta olan 

Bundan sonra suçlulann avukatı dava ile hiç bir alakası görülmediğini 
Nail söz alarak dedi ki: ileri sürerek dosyayı müddeiumumi-

- Bu kuponlar aranılan kuponlar lik vasıtasıyle geldiği mahkemeye i-
değildir. Maksadı temine küayet et- ade etmeye karar verdi. 

HAKARET : YARALAMA: 

Suçlu, " Ovakit 
Aklım Başımda 

HIRSIZLIK: 

Suçlu, Mehmet 

Dün ağırceza mahkemesinde met
resi Siranuşu öldürmek maksadile ve 
tabanca ile yaraladığı için tevkif e
dilen polis memuru Şevket oğl~ ~e
fetin muhakemesine devam edılmış-
tir. Dün mahkemede yaralı Siranuş
la kız kardeşi Arosya, polis Tevfil< 
ve Yakup şahiı olarak dinlenecekler 
ve cürüm aleti olarak elde bulunan 
tabanca da emanet dairesinden getir 

tilerek şahitlere gösterilecekti. Ev
vela polis memuru. Tevfik dinlendi. 
Dedi ki: 

- Ben hadiseden sonra hastanede 
yaralı Siranuşun ifadesini tespit et
tim. O şöyle diyordu: "Refet beni 
seviyordu. O gün beni bir avukatla 
görmüş, kıskandığı için eve zil zur
na sarhoş geldi, tabancasını çeke
rek seni öldüreyim,, dedi, ;Ve kurşun
lannı üstüme boşalttı.,, 

Bundan sonra reis şahide cürüm 
aleti olan tabancayı göstererek: "Ha 
dise yerinde Refetin elinden aldığınız 
tabanca bu mudur? n dedi. 

Patates Çuvalını Şahit şöyle cevap verdi· 
- Budur diyemem. Polisin resmi 

Omuzlayıp !::;n~=:~e~;r~u tabancalar, biribi-

GötÜrÜyormuş Bundan sonra Siranuşun kız kar-
.. . .. .. .. deşi Arosya dinlendi. O, hadise hak-

Dun Aslıye Dorduncu Ceza Mah- kında müşahedeye müstenit bir bil-
kemesinde bir patates hırsızlığı d~- gisi o1madı~ını ve kardeşi Siranuşun 
vasına başlanmıştır. Suç!~, $ehrern.~- da hasta olduğu için muhakemeye gel 
ninde oturan Mehmettir. Iddiaya go- mediğini söyledi. Polis Yakup ta ar
re, Mehmet, evvelki gün gec~. Saraç- kadaşı Tevfik gibi şahadet etti. 
hane başındaki bir bakkal dukkanı-
na gitmiş. 40 kiloluk bir patates Ç'Q

valını omuzlamış . yolda giderken po 
lis tarafından da yakalanmıştır. Suç 
lu kendisini müdafaa e<j.erken şöyle 
de~iştir: 

- Bay Reis, ben sarhoştum. Bak
kal arkadaşımla şaka yapmak için bu 
çuvalı almıştım. Yoksa, çalmak mak 
sadiyle değil. 

Mµhakeme, kararın tefhimi için 
talik edilmiştir. 

TURKLUGU TAHKİR: 

Masanın üstünde emniyet ikinci 
şube müdürlüğü tarafından gönderil 

miş iki mühürlü ve kapalı zarf du

ruyordu. Reis bunlan açtı, birisi
nin içinden üç şarjör ile üç kovan, 

diğerinin içinden de dört mektup ç1k 
tı. 

Suçlu Neşriyat 
Müdürüne Son 
Mühlet Verildi Değildi,, Diyor Bir Şahit Daha 

Bunlar hadise yerinde bulunmuş 
şeylerdi. Reis mektupları birer bire~ 
suçluya gösterdi. Suçlu, bunların ken 
disi tarafından Siranuşa yazılmış 
mektuplar olduğunu itiraf etti. Reis 
birisini kısmen okudu. Refet, bu mek 
tubunda Slraııuşu a~ zamanda büyük 
bir aşkla sevdiğini söylüyordu. Diğer 

Dün sabah Asliye tkinci Ceza Man Dinlenecek ~;·~;;~~-bir~
1

~~-k'0;ı;;~ ;;~:.:~ 
Wiesinde, ıhuJıııanir Bayan Sabiha Dün Ağırceza Mahkemesinde bir mühürlendi. Bundan sonra suçlu -
Zeke~ya ~dan Cümhuriyet ga- . .. _ . Türklüğü tahkir davasına devam e- nun avukatı hadise !eri~de yeni 
zetesı aleyhıne açılan davaya devam sıne dun agır ceza mahkemesınde de d·1m· ı· İddiaya göre Yenipostane bir keşif ypaılmasını ıstedı. Mahke-

k Cümh . t . D . d ı ış ır. 
edildi. Mah emeye unye neş- vam edilmiştır. avacı yerın e yara dd . d tatlıcılık yapan Bulgar me, bu talebi reddetti. 
riyat müdürü Hikmet Münif gelmiŞ- lanan Fatma Aliye de bulunmuş - ctab esınd e Petro kendisinden Siliv- Şahit Siranuşun ihzaren celbi i -

· t M'. if ve e aasın an 

BULMA CM 
Dünkü bulmacamızın halli 
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BUGUNKU BULMACA 
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* SOLDAN SACA: 
1 - Maksat - Ambar. 
2 - Ehli hayvan - Bir maden. 

--30 - 3 - 938 

Rady 
Istanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat 12.30 PlAkla Türk musiki!;! ı: 
vadis 13,05 PlAkla Türk musikisi 
Muhtelif plak neşriyatı 14 SON. 

AKŞAM NEŞRiYAT!: 

Saat 17 nkılAp tarihi dersi; Ünive 
naklen Yusuf Kemal Tengirşenk 1 
tih Halkevi gösterit kolu tarafından 
sil 19,15 Konferans: Doktor Fahre 
rim Durgun tipler 19,55 Borsa hab 
Nezihe ve arkadaştan tarafından 
sikfsf ve halk şarkıları 20,45 Hava 
20,48 Ömer Rıza tarafından arapça 
21 KlAsik Türk musikisi: Nuri Hali 
kadaşları tarafından 21,45 -Orkes 
Stork: Titanen marıı. 2 - Mussorgs 
de persan 3 - Kalman: Sirküs p 
4 - Borodin: Kör de peyzant 5 -
berg: Bal o Jarden 22,15 Aans 
22,30 Pliikla sololar, opera ve oper 
ları 22ı50 Son haberler ve erte 
programı 23 SON. 
Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat 12,30 Karışık plAk neşriya 
Plak: Türk musikisi ve halk şarkıl 
Dahill ve harici haberler 17,30 İnkı 
si: Halkevinden naklen (Hikmet B 

AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat 18,30 PlAkla dans musi 
Türk musikisi ve halk şarkıları (S 
nan ve arkadaşları) 20 Saat ayan 

3 - Anadoluda büyük bir nehir. ça neşriyat 20,15 PlAkla sololar 
4 - Minarenin tepesi - Sayı. operet parçalan 21 Konferans: C 
5 - Birisinin nasıl olduğuna dair veri- man 21,15 Stüdyo salon orkestrası 

len kAğıt - Sorgu. mersseman: Ein Fest in Aranjuez 
6 - Emir sigası - Erkek adı. bert: Moment musical 3 - Tacha 
7 - Tuğladan yapılmış eski kemer - Elegle 4 - Moszkowskl: Spanlsc 

Uzak işareti. · 22 Ajans haberleri 22,15 Yarınki p 
8 - Alfımetler (Arapça) - Erkek a~ı. OPERALAR, OPERETLER 
9 - Demiryolu - Asyada bir Türk 

şehri. 

10 - Yaramaz - Büyük cıngırak. 

* YUKARDAN AŞAC.I: 
1 - Ezan okunan yer - Fasıla. 

2 - Genişlik - Karadeniz sahilinde bir 
kısım halk - Duvara çakılı tahta. 

3 - Erkek adı - Siyah dadı. 
4 - Renk - Taıı toprak. 
5 - A vrupanın Garbinde bir büyük ne

hir - Sonsuz bal. 
6 - Bir kümes hayvanı - Vücudun bir 

kısmı. 

7 - Sıkışık - LAtife. 
8 - Göz rengi - Bağlamıya yarar -

Ne kadar? 
9 - Bedava seyahat kağıdı - Padişah 

imzası. 

10 - Eğlence - En faydalı Alet. 

tııtanhul Belediyesi Şehir Tiyatrolar• 
~ ~ •• u• •• S V 1r.:tlı & 

lllli.1 Saat 20.30 da 
,ım FİDANA K I 

IUI~ 3 perde 

Saat 20.30 da ' 
ŞIR KAVUK DEVRILDI ıııJllllll 

20.30 Peşte: Mozort'ın "Don Ju 
rası. 

ODA MSİKİSİ: 
18.15 Varşova: Oda orkestrası 

21,30 Bükreş: Oda musikisi trlyo 
Prag: Beethoven'den yaylı kuartet 
si. 
RESİTALLER: 

17.15 Berlin kısa dalgası: Solist 
(Piyano). 18.30 Berlin kısa dalgas 
resitali. 20.20 Varşova: Unutulm 
lardan 22 Varşova: Chopin'in ese 
konser. 
DANS MUSİKİSİ: 

18.20 Bratislava (PlAkla İngi 
19.10 Varşova: Caz silüetleri. 19. 
(PlAkla). 21.45 Bilkreş: Plakla ka 
riyatı. 21.45 Berlin kısa dalgası 

valsleri). 

r"~ Ull~T. 
2 saatte 

ANKARA' 
Hava yolu ile 

Otobüs NATTA acentası ti. Geçen celsede Hikme ~ t1,ll'. ri yoguw rdu almak istiyen telgrafhane çin muhakemeyi talik etti. 
vukat '"dd · uminin Hikmet ·· .. d 8 

ı, mu eıum . Süngülü jandarmaların onun e odacılarından Zarife sövmüş, bu ara- ~--~İİİİİiİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİÜİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmiİi' ı N A T T ·· ifl · t ·· d ·· ·· sıfatıyle · 
Mun n neşrıya mu uru suçlu yerine geçirilen Hüseyin bit - da da Türklüğe hakaret etmiştir. -••••••••••••• 

dava açmıy~ hakkı bulunmadığı hak- ıkin bir halde idi. Sakalını traş etme- Petro, Sulh Ceza Mahkemesinde Za- Bu akcam ROB ERT TAYLOR -
kmdald iddıasma yazılı cevap vere- ı ü. t w t hk · d sınd n beraet ~ 

OPERET KISMI il~ 

komedi 3 perde ıınıdll~ kalkan 

Tel: 44514 - 44914 
kl . . .. r rek d yı talik miş, gömleğinin yakasını takmamış- r ın aç ıgı a ır ava a \1 E 1 F K 

ce ennı soy ıye uruşma . . . etmiş Türklüğe hakaret davasından 
ettirmişlerdi. Dün mahkemeye ~u~- tı. Suçlu geçen celsede ıstı~vap edı- da Ağırceza Mahkemesine verilmiş- -
}unun avukatı Semih gelmemıştı. lirken hiçbirşey söylememış, yalnız t· D.. on müdafaa şahidi dinlen-

Münif - alarak ır. un, s 
Hikmet soz : kafasını işaret ederek: miştir. Bu şahit Petronun müşterile-

VE 

JOAN CRAWFORD .. ALEMD 
SiNEMASI 

- Avukatlanmdan Sabri Ankara- _ Ben kafamdan hastayım. Beni rine karşı çok terbiyeli ve nazik mu-
dadır. Diğer avukatım Semih te ha- Tıbbıadli müessesesine gönderiniz, amele eden bir adam olduğunu söy
ıPn,e vekili olması hasebiyle hazine- demişti. Mahkeme, bu istek üzerine !emiştir. 

d il 1 b 1 d - Müddeiumumi Zarifin amiri olan ye ait bir ava e meşgu u un ugu suçlunun Adli tıp işleri müessesesin-
lçin yazılı olarak vereceğbn iddiamı de müşahede altına alınmasına karar posta ve telgraf memurlarından Ce
hazırlıyamadım. Muhakemenin baş- . . D.. hk ed .. h de vadın da şahit olarak çağrılmasını 
kabir güne bırakılmasını isterim. de vermıştı: .. ~n .. ~~ .. em .. e mu~~ e istemiş, muhakeme bu şahidin çağrıl 

hane mudurlu~nun go~der~ıgi ra- ması için talil< edilmiştir. 
di. por okundu. Muesse, Huseyınde ce- -============== 

Bu talep karşısında Bayan Sabiha zai mesuliyetini kaldıracak hiçbir Elif Nacinin Konferansı 
Zekeriyanm avukatı B. Esat ayağa hastalık bulunmadığını bildiriyordu. 
kalktı, ve şunları söyledi: Bundan sonra Hüseyinin sorgusuna 

- Her duruşmada tilik için bir başlandı. O sadece: 
1ebep bildiriyorlar. Matbuat davala- _ Benim 

0 
vakit aklım başımda 

~ kanuni sebepler olmadıkça ta- değildi. Hi bir yden haberim yok-
likine cevaz yoktur. Geçen celsede ç şe . tl . 
Hikmet Münü iddia makamı tarafın ~, diyord~ .. Muh~em~ ~ahı erm ça 
dan hakkı davaları olmadığına dair gırılması ıçm tehır edildı. 
aerdolunan mütaleada bildirilen ka
nuni sebeplere cevap vermek ve esa de gelmemiş olmalan hasebiyle suç-

Cağaloğlunda, Eminönü halkevi 
merkez binasında Ressam Elü Naci 
bu akşam saat 20,30 da "Halk ve re
sim" mevzulu bir konferans verecek-
tir. Konferanstan sonra halkevi tara
fından bir de konser verilecektir. 
Konferansa Güzel Sanatlar Akade
misi talebesi davet edilmiştir. 

18 ait olan iddialannı yazılı olarak lu bulundukları davayı da bir defa M E Y L O T 
yapmak üzere istimhal etmişlerdi. daha tehir etmek fırsatını elde etmiş Çok genç yaşında vefat eden Fuat 
Bugün kendileri yine ayni sebeple oluyorlar. Matbuat davaları bu gibi Ağralının yeğeni ve Kazım Refik'in 
duruşmayı başka bir güne bıraktır- vesilelerle bırakılmıya müsait olma- kızı sevgili refikam Şermin'in ruhu
mak istiyorlar. Bizim davamızda da dığmdan ve bilhassa Matbuat Kanu- na ithaf edilmek üzere 2 Nisan 1938 
her nedense daima talik vesilesi ara- nunun 59 uncu maddesi verilecek Cumartesi günü saat 14,30 da TEŞ
dılar. Dosya tetkik edilirse iddiamı- mühletin beş günden ibaret olacağı- VİKİYE Camünde Mevlut okunaca
nıızm sıhhati anlaşılır. nı katiyetle göstermekte olduğundan ğından Akraba, Dost, ve onu yakın-

Reis, Esadm talebi üzerine iddia ve esasen bu müddet te evvelce ve- dan ve uzaktan tanıyan ve sevenle-

k .. tal rd İddia rilmiş bulunduğundan davanın daha rin teşriflerini rica ederim. 
ma amının mu easını '.:°dd ~- .. -t fazla uzatılmamasını teminen duruş- Vecihi Gür'ün 
makamında bulunan mu eıumuuu nıanın devamını isterim. 

muavini de iddiasmı şu şekilde ser-· Mahkeme bunaan sonra müzakere- Ertuğrul Sadı Tek Tiyatrosu 

Sinemasında 
tarafından temsil edilen AŞK ve güzellik filmi. 

GöNOL Avcısı 
filme ili.ve olarak PARAMOUNT DONYA haberlerinde 

GRETA GARBO ITALYADA 
Numaralı koltukların erkenden aldırılmau rica olunur. 

Telefon : 40868 

LA DA 
OKAMELY 

Greta Garbo - Robert 
ikinci film : 

SHIRLEY TEMP 

--·lsucuNI 

YARIN AKŞAM BUYUK SiNEMA MOSAMERESI OLARAK 

iPE K ve SA.RA 
Sinemalannda birden 

SENENiN EN MUAZZAM • EN NEFiS • AŞK • HEYECAN • M 
RA ve harikalar ıaheseri 

MiHRACENiN GOZDE 
Hindistanda UDY APUR mihraceıinin himayesinde çevrilen : 

TORKÇE SöZLO - TORK MUSiKiLi. Yarın gece için numerolu biletler bugünd 
satılmaktadır. Telefon: ipek 44289 - Saray: 41656 detti: ye çekildi ve celse açıldıktan sonra Bu akşam - Üsküdar- Halede 

_Bu dava ile tevhit edilip edibne reis, Hikmet Münüin her iki avuka- ÇAM SAKIZ __ ı ____ _:=======:.:...--------------------.,--~----=====:ı mesi mahkemece düfiinülmekte olan tının mazeretleri sebebiyle iddialan- ·- • • • 

ba~:::...ıa;;,~v:::~.:!~ :.b:~anı:::.:ı: r' DELi PETRO ve iKiNCi KA.Tl;~INA rt"t 2oooo 
bu tadır. o dava da bu gibi vesile- rarak icfdla ve müdafaasını bildire- 1 Ulus gazetesinin tefrika ettiği A. TOLSTOY'un meşhur eserinden: Sinema tarihinin en muazzam eserı 30 b~yük yıldız: 500 8 . ıs • .. · 
maı: duruşmayı birkaç defa talik et- ceğini söylediğinden son defa olmak tarihin en meraklı vakalan, meşhur Narva Muharebesi, İkinci Katerina'nın ilk muaşakal~n;. 3 sen~e ve m~yonlarca lira sarfıle vucude 
l~rl · leri zabıtnamenin tetkikile an- üzere talebinin Übulü ile iddia ve Avrupa ve Amerika sinemalannda aylarca gösterilen nefis filin. tlaveten: Puçkin men guzel esen. BAHÇE SARAY. 

:~~caktır. Bu defa kendi dilekleri- mü~=b:1'c ÜZere ~~- YARIN AKŞAM T U R K SINEMASINDA ~-----~ 
gun olarak müdafaalarını bam yı uma sunu saat 

ne uy . --''- ...n.. on dörde talik e\tilini bildirdi. Jıtmak üzere bu dava içm vııuurn a-



= 30-3-938 
TA it =====:!::======================== • 

Hı. ,.. ,_ aclatıılan- yaptwklan •• hıcrlbeler, ,.. ....ı..ı .. .,,.. t:W;\#JKP 
ortaya yepyeni bam llaldlratler bycl.. Ylctor HelMr ._l•cle Alllentelı •tr. ~ 
doktona anlafflğına tire, arflk lnıa .. an•, 11cla IMl•ıl•d• lalPlr•'• •••tleN Zlf 

TAN 
Günctea Gazete 

,.AN1111 hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ltYde ....... dGra.t. ...... • ...... 
lkarlln ıuetMI olınıya çalılftlaktar. 

•lr eımaU-. •umfmalan '•• •atN 11••afferlnl ııdacla• ion•alan icap Gajellne ~O·~.~ 8 
ediyor. O kadar ki, verasetle• daia baıka dmlllerln tocaklar ... ~••• Faalyetler -o-

mleııtr oldllj•, arflk tip .. tlftlrmea bir hakikat Mll•cle .. yclclna tıkmııflr. Ycam: SABlllA ZEKERiYA ABONE BEDELi 
Bcnebl Tnrki:ye 

1400 Kr, ı Sene 
'lso ıtr, e Ay 

2800 Kr. 
1500 Er, 

.a. ... , .. ,clakl ya:acla. ıl•cllr• ••dar yapılan hcrlbelerl okuyeca•ııam. ,...., temldlll•', ühatbal temin 
-r- için IObJdana ıtlptlrtllmeai PJ'et tan 

400 Kr, a Ay 800 Kr, 
150 Kr, l A7 IOO ltr, 

Mllletleraruı palta lttlNchn• dahil ol
Du:yan memlekot:llr tein 10, 18, t. 1.5 Ura 
dır. Abone bld.ıl Pllfndlr. Adre9 delil· 
tinnA • karufbii'. Cevap için mektup 
1ara 10 laarUl1I* pul lllveal Jlzımdır, 

le - 0 tr.:!!. A=di ad .!!!.\ IA :ır-,.::::.: ~=..: ci;?}d!i\ÇlJuD C O \\;;UDQ <> teıu u.§~~ 
1 G~N MESELEJ.FJU 1 

Biraz Daha 

• 

KoırtUJmalk Lc8ızom 
H indiıtanm timalinde çok 

tuhaf bir bldile Yulm 
1 buldu: Cenuptaki Madrutu. 

[Yaan: il. ZEKERiYA] faıbız pialik ve çamurlar içinn 
Ola çaba alqam psetelerinden de yetifen Sihlerle Patanlar 
~· t11ı. bir lel'lAvha cirzbae ~ prbUz 't'e 180 eantim boz 

Cldclt Olalım 

Stıriye ltalfltlf/G mı ge~? ya nracak kadar l•ent ola-
Menk ettim, •ltmdaki Udnd ser, yorlar. Madruta aJDi fUllar 

ll't'hayı obdmn: : içinde yetifenlene aub Ye cı-
·s~ 1taı~~~ ladırlar. Sibl..ıe Patanlarm 

n için Uci hülc4met _.__ mır miktaıak 
laJeeNler cerepott •ıwor. Bu meı>- pduı yojurt, bir 
ntm Iftgilt.re ile Itaı!l'I GnlfttlCla et, bir ıürii yapraklı otlu, ha
~ olclUO- da 1cat1dedi- liı buldaydan yapılma Wmek 
1"°9'.,, Ye patatestir. Madraaldana 
ı..titeıe ile itaba UMUMla Alalez pirinç, kmmzı bib., terbindi, 

ah m•eleli hülnnda mlhbn mtlsa- lmna halık yeri•. 
1reıeJer eereyan ediyor. 1111 m8sakez d"-''.....,., Hint-"'"'._ men 
ı. aaenulan arama Sml,...U.. de Bunu ...,...uvu -..au&,7'"' 

... +nan, " l'nsamD pyabuula t... muru doktor Slr Robert Mü Crt
llltennba banlmı ttaı,.a,.. P8fket son tetkildere baflamıf ve tecriin 

Wr beler yapJmftır. Laboratuvarında 
-._. •tbull W. lnan•lmu 12 kafeM aynhmf beyaz fareleri 
.. ._ pbl skflndfl. Talaldlre ltlnm vardı. Hepsi de ayni elif[ ve erkek
IWlk, Nktlk ld ajan•lar .. , .. bir 11 IMl1l idi. Dk W.. yaklaştı
..._ YenDelDifler. BHyolardma iım aman iri farelerle brplaf' 
"71. bb haber ah••MD'fe O halde banlar bana wt 88l't bak-

-.~~ :.:L ld --. =-~ wtti; BıJıklan pa• 
--...-- " - ·-- n1 .-ıı ..-1ıyon1u. Santl cl6vüt-

el lltbclat •balı raetelerbadeld tel- mlye hazırdılar. Bunlar beyaz ek-

Dr. Victor Heiser 

ır.ftanla nn pldill möphem bir mek, reçel, kaynatıhmt Mbzeler, 
...... ,.. 9lanlı: haberi ~· JUn ve çayla yani bir lngWz amelesi· 
4hiına aerlivhalarm ifade ettill lae7e- nln gilndelik gıduile besleniy01\
eaa nrld tekle sokmut ve ortaya Jantı. Bunlara lnsllis fueJerl dl-
k;le bir haber pbnmf. ,.,... ' 

Gaeteellik 7apmak, plreJ'I •eve yebllirb. H.,.,.,,,_ lherin4e )'Clpdan. ~ • 

baflU kAfl derecede .at lçmek v. 
reme karp en müellir llAçbr. Sdt 
nekadar bol içlllıw ftftlD vakala
n o .U.bette -1ıycır • 

IM17fik harp malarmda Aln 
manya ile A~ pta. mad 
delerinin •• ı ..... ~ ve
rem ntabetl btrdm1ıılN m1mlfb. 
Fakat harbi tMlp eden _.. 
kalabahk ~ pı ... ı, pyrl 

ll1hhl .... tnp1enınunMi * 
men halka .at. ,.a w lall9 veril-
dlll için vulJ9t .......... 

SlhhaU bomk lwnlarm bazı 
gıda ımddelerlnl •'Mnemak y(izOn 
den de hutalıla tutuldukları .,,._ 
leneblllr. 

J lponyada yapılan tetkikler a
pandllit ameliyatını takip ez 

den yara kapl!nma denwdnln ln
saltıJmuı milmkün olclu&unu P 
tennlftlr. Hataya ftl'ilen vltunln 
A m1ktan ya bu de9reyi kısaltıyor, 
yahut uzatıyor. Zaten vltamln1erln 
icudretl hekilr•ten eararenglzdlr. 

Harp esnaamda birçok Rus .. 
kerterl, ortalılı iyice 86remedilrlez 
rt için 61(lmJerl• aOr olacak ha
talar J'8PIYOl'ia?dı. Sebebi ııdala
nnda vitamin eblkllll idi. Bunun 
neticesi oı.rat. bunlar yarı karann 
lıkta hiçbir şey ,armnyorlardı. 

Orta halli. sıhhatli 9damm lh
ttyaeı. muvueneli gıda olarak gi1n 

de 3000 kalori ahiıAttr. Aırıertka-..__L .ıı-aııı~ ~ ~..-. hep nvni neticeyi veriyor .. -..-- -........-. __,.... •--.. '-Tanı'=a~akilerin ~ _,_ 
· ... lw:f=-r*cl "' u:UAJ.& .aJo aıd8liriiı nlr gunelen fazla deva- bunlarda da a,m hastalık b8fgös- ederl,er. NetiQe olarak çok alırla-

ml'Ri ,._, lar Sih-~ Patanlann gıdasile besn vrildiM-ı +-1.+1.. Fak t dillr bir lusım , __ '---'-- LA..A ba-llaak, ona tahrif etmek veya aydar- mı takdirinde kamere çe 6""6t _. .. ...,.._. a • aer pyor.-ı-, ~&llMU"'I uu~ .. yor ve 

1 1 • , • .. , . 
Jenmlflerdi. Bunlar da birinciler gıda deliftirlline kanserin de za- farelere ayni yemekler verilmekle zim cihad•n ıüçlükle lrarplap-

llaak demek delildir. ı, bu telde P· dereeeatnde iri idiler, fakat kıllan il olclulunu tecrübe etmiflerdlr. beraber buna bir miktar ıüt de ill yor. 
llaee d•t111etlnl b7Wer. Ob)"D- yumupk ve pOrüzıriladfl. Sıhhat- Bu ..tbi tecrübeler, iman bu- ve ec:tilmif ve bunlann bu has&1ın 
etla1111 sueteJe brp olu ltlm•dmı •• Bunun ~laboratuvarluı, 
--- liydiler, fakat lngfllz fue1eri den? talıklanndan birçoklarını kaldır- ta ujramadıklan görillmÜftiir. Ay emirlerine Amade bulan tnunla-7· ı ı n bl recellnde delildi! manın mümkün oldutunu göateri- ni tecrübe, lnla11Jıra da tefmil e- nn gıda bahsinde blrtüım Adet-ele itiyle aulk mese e e e • n..n.---n1er, ""'e'•de •areı-.sen uı...ıı1.n4.._..1_L.1 Sen ü1 di1ir b 1ara Laa -n·•--..1- -t .... daha dikkatli ve etddl olmak ,., u-.'""'"'" 111 ıa .ı. llJl"U yor ŞimaU .&ouuuuMllMMl&I t ' ve un ~ Ul&Al.llCWI .u lere esir olmaktmı kurtulmalan 
lllteeinin vazifesidir. biraz büyüktüler, bunlar Macfruz kesinin 12 milyondan 1,ar1 nüfusu içiriline milyonlarca insanın ıztı- ve llhhatlerinl fedMın çeldmnele-

Bu adar lillball oı.u,..tun. 1ı1ann gıduile yettpntılerdt. tqtan muztaripür, Doktor Mal rap verici mühim hutalıldardan rl icap ediyor. Yoksa fena gıda yü 
Daha 90nraJd kafesteki fareler Con.on, bunlann yedikleri yemek, kurtulacaiJ filphe götürmez. zünden Ja}nıa l1hbat delU. hayat 

1 _ _ 
4 l'ransız fareleri idi. Bunlar, fazla leri farelere yedtnnif ve neticede Birçok memleketlerde adam ta elden gider • 

._....clra • ROlllCI yajlı yemeklerle, etlerle, silin-----------------------------------lM._ ___ _. lil Alatalarla besleniyorlardı. Hep-
llllaYwn sı de ima, belleri kalın. kılları 7aa-
laaoteıe - ltaı,.. mtlalmelerl Jı, bazıları sivri idi. 
~ •tr tekil .ımı1a NtJam'tflr. Yanıbqlaruıdald fueler kısa, 
ı...Db BapeldUnia pyed, İtalyayı ince ve mGtemadiyen hareket ha
.-.......,..._ ayırmak ve Boma _ Der- linde idiler. Bunlara balık ve pi-
llıa ...... ""8• bir Lelulra-Ber· rlnç veriliyordu. Bu aıda. Japon, 
.. ..... bnaaldlr. 1arın gıdası olduju için bunlara 
.... ,..,. .....U ipa CJwaber- ,.Japon fareleri., diyebllfrfs.. Büz 

llaıyaya Dıp birçok mu..-. tün bu farelerin ayni ana babadan •a1- hamr ıöriinmeite- dojdujunu iddia etmek Meta ina-

Asrı Romeo • Julliette'in 
Bu uırcı. tesadüf edllmiyec:ek ka

dar samimi ve saf bir muhabbetle bi
rfbtrine ballı olan Ud Amerikan sev
gilisinin büyük qklan bir cinayetle 

netlcelenmfttlr. sine katJyen müsaade etmiyecelfnl - Haydi ölüme hazınm! Sen de 
Sevgilileri tanıyanlan hayret l- bildlrmlftl. Bu vaziyet k~ hemen pefimden ;.ıı demiftL 

Aşk Hik'-1yesi 

dinlla .. amelbeJe _,.. ....... 
• ......... u ...... _h __ 

...... ,_ De 9lq elar. 

...... tMriala ~" ........ 
hm .. teldYe ......... Bls ..... 
~ ....... 79Uataa•..., 
lana w elank ..... ,. ...... 
cw.& . ' 

Bir telala ainaml ••nwnlan. ..,.; 
lerbMle piren ... natw obm.7a ... 
lalr .... lpa ..... bir dat11~br. Blı 
felalnleld ..... ..., ..... ~· .. 
enlalapa, llalkm mtlmldla ...... 
Utlu ilk,............. temla .. ... 
tli1ain vulf..wlr. l'abt bir ... ... 
Ur, Jaewemcdu lndluMlan ..... 
11171111aa metrm11IW .... - lmrllf 
......... itim eder, .. puQI .. 

dl~ .. ...,,.,. ...... 
rlrler. Belediye, meh)renwp mln
e•t etm.k atbnkb Uma ... ...,,_ 
lan 111711 ....... tela~.... .... ........111711D ............... .... 
up ......... amn, .... ...... 
liii .......... ,..... .... ... 
iken, ..,...... w..a ....... - .. 
brarla bıplafmams. 

• lellrhl ....retlnl teftlt .... w.: 
diye memarlul. latanbal ~ 
ld........, otellerU ~ilfl)U IWlma 
biden..,..., Ye bana .... fU')Nlak 
l*...,_laalladeol•.,_.t..Mtez 
............ l .... ~ 
Wtleıe..,.. ........ ~ --
rlnblL Doin, ,........ bir ...... ................................ 
lileeelW ........... Tnatl•r, ....._ 

Jetleacak ... ~~ ......... 
GlrelUllChi1 Yenl _. 

HaplsmteYapdiyor 
Gtıwun, (TAN) - Memleket Jıa..: 

tan•nln ihtiyaca kili olnwmaı ,.a-
zünden çeldlen sıkuıtılar 7akmda • 
nütulacaktır. Yeni hUUınenin yapı
laealı ,erde iltimWt muamelesi bl-
tlrilmipir ............ .,. ben 
tonanne bam 48 bin Ura7a müteah
hide ihale edllmlftlr. Diler kmmlar 

da aynca DWe olumcütır, Jlatane 
50 ,..taldı oı.caktır, ... mantı 100 
bin Ura ..... ectm,ar. 

Yeni bMtane lap"IM' rırı.,.,.. 

halla leVllldlrmlftlr • 

Kozlu Kindir Macle .. 

lerlncle S Alnel9 Öleli -- nılmıyacak biqeydl. 
çla Boymuzlukları 1berlnde hUl8I On 

lan J•ponlar, gıda meeeleli ve gı
Fa· danın iman tefek]tülündekl ıeairini 
Ni- de arqtırnuflm-,w pia ımddeleri
lnı Din pyrluzYS emWa ile A ft B vi-

çinde bırakım bu cinayet prip bir Od sevdalı karar verdiler. Kız. otla- Delikanlı tabanca71 çıkardı. K.mn 
1ebeple yaptlmıftır. na, Romeo - Julyet gibi, qklaruu kalbi illtilne namlUJU daYl)Vak a- ZoDpJdak - Kamu lr&aGr lf)ld 

On sekiz yapncta sarıpn ft pek •beclllettirmeyi teklif etmiye mecbur tef etti. Charlotte'un '61ırilndeld gül f1r1tetinbı tnclr l:tıumanı mınhJram. 
lfi.ı ela Charlotte Nevyorkan if-- kalıyordu. Bu dQn;pda aynlmattaıı- ler U'UUlda ince bir kan izi m.zım. dald Jaquaunda ul bir IU bıdnm ol 
1ek caddelerindeki babasının blraha- aa öbür dünyada ~Jetmi1e nzı ol- ,.. hlfl•mıftı. Dellbnh leVgilislnfn JD11f. k1IJUIWll bir bmı çölnDD1ft1-

IMelı• bJ tamlnlnt muhtevi olnwb.lını anı. 
Dllflardır. Japoll19da .. lfleri1e 

mil IDeflUl olan mü811e18, ~ 
a- ti, ve tuzlan bol olan beltlrlen ku 

g, rutarat buA1udan bir tos ricude 
Ptiımif ft bu tom mektep çocuk-

nea lannm yedikleri yemekleN ....,.. 
ret tearübeler yapaufbr. Dört ... 

amı ne ION"9 çocuklann diler çocuk
le- Jardan daha u hMtalddara .... 

dıklan. Oc bet kilo aha • ol
duklan ft öteki çıocuJdarda üç 

aten bet unıtm boJ aUJkMn lilrill
miiftür . ..... 

pn & tecrübe, pla me11Jee1nfn 
lUUlll~ ... ufuldannı ıenifletmtt .,. ftl'Uet

ten hafta AmUJmn 9'"'Uk'•r Gze.. 
0n rinc:la müeair olcluiunu aöeter
• miftir. 

Ya 
rf, 

dular · ülrete ebedl)'yen ~libıfl mıla-
nesincle çabpyordu. Sevellisi on altı • _ )'UlCa deliye ctanm6f, miltblf bir be- çlnde G lfçl k•lnup. TabJillı9 tee 
yapncla Donald Carroll da ayni bira• SarlflD kız olilme bazırlanmıftı. J8Cana bpılımf, kendisine çev1rec:e- ttJAtının Çl'lıpn•lerQe INn1arüD M 1 
heeye pnon olard: almmıpı. Ild Yatatına ipekli çarpflan 881'mlft it namludan kodanuf Ye telefona hemen ~. iki itin .... 
genç çıldıruıya sevipniye batl•m•t- YutıJdannm ilatüJıü çiçeklerle dol- aanluü poli8e ta.IMr ftl"lnfftlr. 3 amele .., oJank. ~u tütP-.._ 
lardL Kız delikanlıya: dunnUf, leVlilJliDba bapnı Utret el- Am1 -Romeo - Julyet'in qk ht- ildDci aGDde da ı amele öl6 olarak 

-Biz url ~oulllette'lz, cüm lerlle ~ IOlll'a &özlerini ka- lr1yeR böyJe bir c1naJet1e netlceJen- bulunmuftur. 
lesini her zaman tekrarlardı. Blrlbfr.. Pı,..rak. mtftlr. ıturtuma ...u,.t denm ..U,., 

ıertne bayılan bu lld ıenç aruıu IN•IUZ ICAlllCA1010 : fakat b1an 4 ..eı. bil& buJ•mNM • 
hillerile ·••kası obmfan bir mwele Dllfbr. Bu.nlarm 6JdiWerl enl•plı ! 
8innifti. F· 

Kız, babuı dola1JSlle, Nazileri., 
vlyor, ve Bitler'• 1U.8ktan tapUUJOl'
du. Çocqk hiJAJri• demokral ve Bu. 
ftlt Apla idi. 

Afaklann baba)arı da çocuk1anna 
Aflladıkl•n liyul kanaatlerin delif
mez mödaffl ldlter. 

Genç kızın blrbç aJ IOlll'a ... , 

JJainden bir çoeuju dünya,.. ... . 
ti. Ddll pula ~ 1ıuı,.alal'l
Je daha &tJ• 18\'ipnelt ..,, .... .... 

Pakat, baı.Jann buat aJnhlı 
lzdtnçlanna lmkb ~ 
bir Mlde t.ecelll ...,....._ 06-I 
ClmlaeW ............... 

........... Derci 
Halledlllyorl 

il-- (TAN)-M......,._; 

nelerdeberl IUSUluk derdi 1g1...-. 
dl. Bil ~ arbk b•lledl1'81f ft ... 
t. Vetaletlnce bir fblDltw ihale o • 
lunmuttur. ihale .,. temat munfJa. 
n 88,328 ın,a TU'IDÜtMar. 
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Boksu Canlandırmak 
için Yeni Bazı 

Teşebbüsler Yapılıyor 

Futbol: · 
ı 

i 
i . Mekt~İpları . ·---- ---·-·· ~''Aman Vermez,, Kuşakov ~ 

Milli Küme 
Talimatnamesi 
Tebliğ Ediliyor 

Şam Değ_il. İ Yazan: V. Ardov Çeviren: 8. Tok ~ 
i 11111111111111111111111:• • 411111111 llllllllllu.u.t.:• 

Antep Fıstığı 
Gaziantepte oku;rucu"muz Durdu Akkan 

bir hatamıza fükkaU celbediy:or. İrlAndalı 
seyyahların satın aldığı Helvadan bahseden 
bir yazımızda Antep fıstığı diyecek yerde 
eski dil alışkınlığı ne (Şam fıstığı) demi -
şiz. Okuyucumuz diyor ki: "Gaziantebin 
Gnzlliği Cibi fıstığı dünyanın başka hiç
bir toprağında yetişmez. 

ÖzOr diler, hatamızı tashih "mkAnını 
verdiği için B. Akkana teşekkür ederiz. 

Bundan aşağı yukarı bir bu
çuk ay oldu; toplantının 

ortalarına doğru Kuşakov ayağa 

kalktı: 

- Arkadaşlar, dedi, müsaade e
derseniz müessesemizin memurla
rından Yergunov hakkında dikka
tinizi çekmek istiyorum ... 
Toplantıda hazır bulunanlardan 

birisi: 

Uzun seneler var ki, boks, İstan
bulda uyku hastalığına tutulmuştur. 
Eskiden bu spor<\a çok parlak günle
rimiz olmuştu. Bizimkiler İngiliz •:fi. 
losu şampiyonlanm Fransız tiyatro
sunda mağlup etmişlerdi. Amerikan 
bahriye takımını da ikiye karşı beş 
galibiyetle haklamıştık. Galatasaray 
dan yetişen boksörler de Avrupanın 
birinci sınıf dövüşçülerine karşı faik 
ve pek güzel müsabakalar yapmıya 

muvaffak oldular. 

Şahısların fedakarlığı ve hevesiyle 
devam ettirilebilen o günler çoktan 
geçti. Bugün sekiz devrelik bir boks 

maçını sokak kavgası haline getir
meden çıkarabilecek boksörlerimiz 
parmakla gösterilecek kadar azal
mıştır. 

Mevsuk surette öğrendik ki; umu
mi merkez, Fenerbnhçenin saha ihti
lafı çıktıktan sonra yeni milli küme 
talimatnamesinin alakadar klüplcre 
tebliğ edilmemiş olduğunun farkına 

vararak "bu talimatname eğer şimdi 
ye kadar tebliğ edilmemiş ise hemen 
alakadarlara tebliğini,, İstanbul mın 
takasına yazmıştır. Şu halde. Fener 
kliibünün tecziyesine esas tutulan bu 
talimatnamenin klübün iddiası veçhi
le kendilerine tebliğ edilmemiş oldu 
ğu tahakkuk etmektedir. Bakalım, bu 
na rağmen Fener klübünün itirazları 
dinlenecek midir? 

* 3ir İşçinin Temennisi 
Adreslnln bizde mahfuz kıılmaı:ını isti

yen bir okuyucumuz şunları yazıyor; 
"- Bazı müessese ve iş yerlerinde işçi

lere 12 gOnde bir para vermek usulü git -
tikçe genişliyor. Halbuki yurdun her tara
lmda iş kanunu mucibince işçilere her cu 
martesi gilnil haftalık vrrilmektedir. 40 -
50 kuruş yevmiye nlan bir işçi , ihtiyaçla
rını knpnmnk için 12 ~ilnO nnsıl beklesin?. 
Tok. acın halinden anlamaz. diye bir ata
lar sözü vardır Hüktimet bunu bildiği için 
iş kanununu <;lknrdı Allah ondan razı ol
sun. Fakat, bazı yerlerde yevmiyeler yine 
12 gOnde bir verlUyor. Bizim vaziyetimiz 
de olan dııha yflzlerce işçi vardır. 

- Yergunov şimdi burada de -
ğil, dedi. Bir ay izini var .. Iyisi mi, 
o da burada bulunduğu zaman ken 
disi hakkında konuşuruz. 

- Hayır, hayır. Ben · bilhassa 
bugün dikkatinizi çekmek istiyo
rum .. 

- Peki, dediğin olsun!.. 

den döndü. "aman vermez" Ku
şakov, mütemadiyen Yergunov'la 
karşılaşmaktan kaçındı. Fakat bir 
gün, çalıştığı müessesenin büfe
sinde Yergunov'la burun buruna 
geldi. Vakıa burada da Kuşakov, 
Yergunov'u görmemezlikten gel-

Diğer taraftan öğrendiğimize göre. 

- Bilmem hatırlıyor musunuz: 
Yergunov daha izinli gitmemişti, 
gazetelerde Yergunski - Yergu
nov - Yergunoski isminde birisin
den bahsedildi.. Bu adamın suiis
timalleri hakkında bir sürü yazı
lar yazıldı .. Arada acayip bir isim 

. mek . istedi. Fakat Y~rgunov buna. 
meydan vermedi. Elini Kuşakov'un 
omuzuna koyarak alaycı bir sesle: 

Pek kısa bir zamanda, antrenör
süz ve büyük maçları seyretmiye im 
kim bulamadan yükselen istidatlan
mız, kabiliyetlerini evvelce ispat et
tiler. 

. mıntaka mahafilinde Fenerbahçenin 

milli küme maçlarından ihraç edile

ceği hakkındaki rivayetlere inanıl -

mamaktadır. Bu mahfillerin kanaa

tine gÖre. iki defa deplasman maçı
na gelmediği için çıkarılacak takım 

yerli bıkım değil, dışarıdan gelen ta
kımdır. 

AlAkadar mııknmlardan bu hususta 
tahkikat vapmalnnnı rica ederiz. 

Bu itibarla boks sporuna elverişli 

gençlerin bizde çok yetiştiği belli ol
muştur. Buna rağmen mütemadi şah 
si fedakarlıklarla devam ettirilen bu 
asil mücadele sporu, heveskarların 
faaliyetten çekilmesiyle çöktü. 

Son günlerde uykuda olan boksu 
uyandırmak üzere bazı teşebbüslefe 
girişildiğini memnuniyetle haber al
dık. 

Bundan altı ay evvel Taksim sta
dında boksör Menaşc'yi mühim bir 
farkla mağlup eden Kfıni ile Gala
tasaraylı boksör Fahrinin maçıyla 
başlamak ve Yunanistandan getirile 
cek boksörlerle devam edilmek üze
re geniş bir program hazırlanmıştır. 

Kani mukavim bir dövüşçüdür. 

Fahri~ ilk başladığı zamanlar hayli 
seri dövüşüyordu. Bu yakınlarda ki

losunun da ağırlaştığını işitiyoruz. 

Eğer mukavim r~ibine karşı güzel 
bir maç çıkarabilirse İstanbul da, ec
nebi boksörlerle çarpışabilecek bir 
boksör kazanmış olur. Ecnebilerle 

Atletizm: 

Eski Bir Ati etin 

Gönderdiği Mektup 

Kani ile dövüşe hazırlanan 
Fahri 

çarpışabilecek bir boksörün yPtişme
si organizasyonları çok kolaylaştırır. 

Temenni edelim ki, boksu uyandır 
mak üzere c.iddi tcşeöbüslere başla

mak niyetinde olanlar, projelerinde 
muvaffak olabilsinler de güzel maç
lar seyretmek imkanlarını kazana
lım. 

Memlekette~ 

Dimetoka Tak~ma 

Bigada Yenildi 
"Eski bir atlet,, imzasiyle aldığı- Biga, (TAN) - Bu hafta şehrimi· 

ınız mektupta şu satırlar var: ze gelen Dimetoka futbol klübi.ı ile 
"Sayın gazetenizin Pazartesi gün- Biga İdmanyurdu sporculan karşı

kü nüshasında çoktandır gözümüzün lnşmış ve samimi geçen bir maçtan 

görmediği uzun bir atletizm teknik sonra Bigalılar 5 - O galip gelmişler 

neticeleri listesi intişar etti. Ben de dir. 

Elimizde bu meşhur milli küme ta-

limatnamesi bulunmadığı için fikir 

yürütmeyi mevsimsiz sayıyoruz. Ta

limatname kliiplere tebliğ olununca 

muhteviyatı herkesçe , öğrenileceği 

şünhesizdir. 

Federasyon Reisi 
Ankaraya Gitti 

Güneş klübünün İzmirdc yaptığı 
maçları yakından takip etmek üzere 
fzmire giden futbol federasyonu baş
kanı Sedat Rıza dün sabah şehrimize 
gelmiş ve öğleden sonra Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Haber aldığımıza göre. birinci reis 
bu seyahatinde son haftanın İstanbul 
ve İzmir maçları hakemlerinin tayin 
meselesinden çıkan ihtilafı tasfiye et
meye çalışacaktır. 

O>---

GÜREŞ: 

Yağlı Güreşi 
de 1 ımal 

1 Etmemeliv~z 
Geçenlerde. Tekirdağlının Pariste 

kazandığı muvaffakıyetler dolayısi

le, serbest güreşin Türklerden çıktığı 
nı !renklerin kabul ettiklerine dair 
makaleler okuduğumuzu yazmıştık. 

O yazımızda, güreşçilerimizi Avrupa
ya evvela tanıtan eski büyük pehli
vanlarımızın ve Tekirdağlının. hep 
yağlı güreşten yetişmi§ olduklarını 

işaret etmiştik. 

Sarsak Oğlunu 
Boğan Ana 

Mahkum Oldu 
Ingiliz hakimleri mühim bir da

vnnın kararını vermişlerdir. Man

ford adındaki kadının bundan beş se

ne evvel bir oğlu dünyaya gelmiş. 

Çocuk doğuşunda mankafa ve sar

sakmış. Meşakkat içinde hayatını ka

zanan aile sarsak çocuğu iyi etmek 

üzere beş sene çalışmışlar. 

Çocuğu gösterdikleri her doktor 

şifa bulnmıyacağını söylemiş. Kadın 

çaresiz bir vaziyette, oğlunun ağzı

na dayadığı gaz musluğu ile büyük 

cinayetini işlemiş. Oldürdüğü evladı-

nı bll pıth.t::h .. w-• ·r- t'-t:-- ·-- '' ··· • 

den kadın, bedbahtlığını ve cinaye

tini kendi itiraf etmiştir. 
Mahkemeye çıkarılan kadın acı 

macerasını olduğu gibi hikaye etmfş

tir. 
Kadının avukatı jüri heyetine 

karşı müdafaasını şöyle yapmıştır: 

- Tıbbın çaresiz kaldığı bir va
zivet önünde cemiyeti beşeriyeye hiç 
y~ramıyacağı muhakkak olan bir 
mahlükun hayatını idame ettirmekle 
hiçbir şey kazanılamıyacağına kalbi 
sızlıyarak beş sene sonra kanaat ~eti
ren bu ana evladını ve kendisini ce
fadan kurtarmak istemiştir. 

bir vakitler bizde bir türlü kıymeti Yeni bir teşekkül ol n Dim<'toka 
takdir edilmiyen bedbaht atletizmin futbol klübünün gbstc: ' -Tı enerJi bu 

naçiz bir saliki idim. Derecelerim 1 rada takdirle karşılar ı ft 

Sözlerimizi bitirirken. iyi pehli-

Jüri heyeti kadının bu vaziyetini 
esbabı muhaffefeden addetmişse de, 
hnkimlcr kanunda böyle bir im
k{ın göremcdiklf1rinden idam hük
münde ısrar etmişlerdir. 

yüksek olmadığı halde aşkım beni bu 

branşın bizde ve dışardaki bütün fa

aliyetini takibe sevketmişti. İşte o a

teşli devreden kalma bir itiyatla hfı.

Ja bu faaliyeti takip ediyorum. Şim

diye kadar Avrupa ve Amerikada kış 
ortasında açık sahada, içlerinde kör

pe ve genç mektepliler de bulunan 

atletlere müsabaka "yaptırıldığına te

sadüf etmemiştim. 1stanbulda Mart 

ayım vasati sühuneti beşten yukarı 

olduğunu sanmıyorum. Atletizmin 
• 

bütün terakkilerini takip etmediğim 

-·· 
GüneJ Oyu .... - ·.· . 
lzmirden Gc!cner 

Milli küme maçları içın İzmire gi
derek iki sıkı karşılaşmayı da galibi
yetle nihayetlendiren Güneş klübü 
birinci takımı, dün sabah Bandırma 
yoluyla şehrimize gelmiştir. 

Kendilerile İzmir maçları hakkın
da görüştüğümüz Güneşli sporcular, 
galibiyetlerini çok güçlükle kazandık 
lannı söylüyorlar. 

Oyunculardan Melih, Rasih, Rıza, 
Faruk m::ıçların çok sıkı bir çekişme 
halinde cercynn etmesinden dolayı 
bazı yaralar almışlardır. 

vanlar yetiştirmek gayretinin uzak 

köylerimize kadar yayıldığını da ila
ve etmiştik. 

Noktai nazarımıza hak verdiğini 

Ankaradan bir mektupla bildiren ka 

l U~LAN 1 lLAK 

f1AVETLEP • 
rilerimizden Şeref Gensoy, her haf- Uu2un 
ta yağsız olduğu kadar yağlı güreş- Eminönü Halke,•inde bu akşam saat 

20,30 da ressam ve muharrir Elif Naci 
ler tertip edilmesinde fayda olduğu- "Halk ve resim., mevzulu bir konferans ve 
nu yazıyor. 

Ynğsız giireşler için İstanbulda or 
ganizatörler çıkmıştır. Serbest güreş 
o hızla her ay biraz daha !leri geç
mektedir. Fakat, muntazam yağlı gü
reşler için de organizatörler çıkarsa 
memleketimiz için hayırlı olur. 

rccek, konferansı bir konser takip edecektir 
Yarın: 

İstanbul Sanat Okulu Direktörü Yusuf 
Ziyıı Etiman yonn saat 17.30 da Eminönü 
Halkevl salonunda "Yurtta teknik tedrisa
ta rağbet,. mevzulu bir konferans verecek
tir. 
Hafta içinde: 

benzerliği var~ 

B u sırada ::ırk:ı c:ırRlardan a
laycı bir ses işitildi: 

- Peki. sonra?!.. 
- Evet. o tarihlerde bizim Yer-

gunov da bir düğün münasebetile 
bir sürü masraflar yapmıştı ..• 

- Ne gibi masraflar? 

- Basbayağı masraflar .. Galiba 
bir ziyafet vermişti.. Binaenaleyh 
bu noktanın tespitini istiyorum .. 
Bu ziyafeti nasıl ve hangi paralar 
la vermişti?. 

- Bundan bir şey çıkmaz?. Her
kes üç beş kuruş bulup böyle fev
kalade vazıyeueroe uu· il)'ale t!-

rebilir .. 
- Fakat dahası var: Geçen yaz, 

bilmem ne münasebetle Yergunov 
bana: "Bu sene havalar çok kötü 
gidiyor!., demişti.. Halbuki hava
lar biraz yağmurlu olmakla bera
ber şikayet edilecek kadar kötü 
değildi.. 

-Peki, bundan ne çıkar?. 
- Ne demek. ne çıkar?. Bu dü-

pedüz iklime, havalara ütira et
mektir. 

Seçimler münasebetile yaptı-
ğımız toplantıda hepiniz var mıy
dınız?. 

- Evet hepimiz vardık. 
- Çok iyi öyle ise. Şu halde bu 

toplantıda Yergunov'un sabotaj, 
obstrüksiyon yaptığını da hatır
lıyacaksınız!.. 

-:-Biz öyle bir şey hatırlamı
yoruz .. 

- Hatırlamıyor musunuz?. Oy
le ise ben size hatırlatayım: Yer
gunov o toplantıda mahsus arka sı
ralara oturmuştu.. Mütemadiyen 
esniyordu .• 

- Ne yapıyordu~. 
- Esniyordu .. Yani sizin anlıya-

cağınız uyukluyordu. Yani toplan
tı ile alaka~ar olmuyordu; bilmem 
anladınız mı? 

- Evet anladık. 
- işte böyle. Ben kendisine: 

"Yergunov, dedim, neye böyle es
neyip duruyorsun?,, o da bana: 

için acaba mevsim sebebiyle pist id

manı yapmamış körpe atletlerin so
ğukta koşturulmalan yeni bir usul 
icabı mıdır, diye size sormıya ve İs
veçte tahsil ettiği söylenen Atletizm 
Federasyonu Reisinin bu hususta be
ni tenvir etmesini ricaya cüret ettim. 
Hoş görünüz ve sağ olunuz, bayım.,, 

Darüşşafaka mezunııırı kurumu Ntı;ıının 

9 uncu Cumartesi günü saat 15 te Emin
önü Halkevinde yıllık kongresini yapa-

"Dün akşam geç yattım; uykusu· 
zum . ., diye cevap verdi.. Halbuki 
benim bildiğime göre Yergunov 
daima erken yatar.. Binaenaleyh 
geç yatmış olduğu hakkında ileri 
sürdüğü sebep te ciddi olmasa ge. 

rek .. 

r, ~~~mş~ıı-ı ~ 
~ Şam fıstığı dtye anılan fıshk, 

ynlnız Gazianteptc yetişen Türk 
f fıstığıdır. Fıstık gibi olmak isti
; yen, Antep fıstığı yer. 
~ Ulusal Ekonomi 

" ve 

caktır. . 
Nisanın ikisinden itibaren Şehremini 

Halkevindc parasız Frnnsızca dersleri veri 
lccektir. Dersler üç ay sürecektir. Kayıt 
işine başlanmıştır. 

• 
Sinir ve ruh hekimlerinin aylık 

ilmi toplantısı 

Yine bu sırada arka taraftan 

bir ses duyuldu: 
- Yergunov hakkında söyliye

ceklerinin hepsi bundan mı ibaret? 
- Hayır, daha söylenecek • çok 

şey var .. Fakat z.annediyorum ki 
bunlar da" kafi.. Ben aman vermez 

·bir adamım. , 
- Aman ver mez mi! . 
- Evet aman vermez. Bu iti-

barla dikkatinizi Yergunov'un bu 
halleri üzerine çekmek isterim .. 

- Merhaba Kuşakov, dedi, ne 
o aramızdan kara kedi mi geçti? .• 
Beni görünce mütemadiyen başını 
çeviriyorsun? .. 
Kuşakov ürkmüş bir halde kaş

larını kaldırdı ve haykırdı: 

- Yergunov? Vasya?. Sen mi
sin?. Nice aylar, nice yıllar se
ninle görüşmedik?. Ben mi seni 
gördükçe başımı çeviriyorum?. Ço 

cuk musun?. 
Herhalde Yergunov'a, "aman 

vermez,, Kuşakov'un son toplantı
daki hücuı:nlarından bahsetmiş ola
caklardı. Sıkı sıkıya Kuşakov'un 
koluna girdi. 
Kuşakov adeta şaşırmış bir hal-

de: 1 
- E. nasılsın bakalım? diye ~ 

rıldanmıya başladı.. iznin nasıl 
geçti?. Maamafih biliyor musun. 
sen yokken burada öyle güzel bir 
fıkra işittim ki... Sana da anlata. 
yım.. Taşralının biri Moskovaya 
gelmiş ... 

Y ergunov, Kuşakov'un sOZDı 
nü kesti: 

- Dur canım, ôedi, benim i~ 
tHfünc nuz__nran sen bua:ünlerde,X!: 
man hatıp k.csınnışslll !. narıK....--

de nutuklar\ at etliyor muşsılll'?: ı 
Ne nutukları canım? .. He .. he.~ 

he .. Evet, ne anlatıyordum: Ha, 
taşralının bırı Moskovaya gelmiş .• 
Ona demıc;ler ki.. 

Fokat Ycrgunov masalla atlatı
lacak adamlardan değildi. Sor-
du: 1 

- Sen bt>nim ha'dumda neler 
söylemışsiıı?.. 1 

- B~n mi? . senin hakkında?.: 
Bunu ilk defa senden işitiyorum. 

Fakat müsaade ett de şu fıkramı 
bitireyim .. Evet, ne diyordum: 

Taşralının biri Moskovaya gel
miş .... 

- Bırak şimdi şu masallan .. 1-
yisi mi nutkundan, benim hakkUO
da söylediklerinden bahsedelim·· 
Sen benim suiistimal yaptığımdan. 
içtimalarda dalga geçtiğimden, bil 
valara ütira ettiğimden bahset· 
mişsin!.. 

- Sen de bütün bunlara inan· 
dm, öyle mi?. Nerede ise sana da'" 
rılacağım geliyor!.. . 

- Dur şimdi. lafı karıştırma! .. 
Sen "Aman vermez., misin!. Kirt1' 

'i· senin kusurlarına, hatalarına rrıt 
samaha ed

0

emezmişsin? .. Bundı:t11 

ötürü de benim bulunmadığım bit' 
toplantıda benim üz~rime çullsl' 
mışsın!. 

Kuşakov, adeta ağlar gibi bit 
sesle: 

''"' - Kardeşim, dedi. ben kim. 
man vermezlik" kim?.. Ben pt1' 
muk gibi bir adamım.. Elfılertıi" 
sözüne ne bakıyorsun?. 

blJ' Yergunov nefretle suratını 
ruşturdu ve arkasını döndü.. 1 

K . ıJcf 
ulağına Kuşakov'un şu so 

geliyordu: . 
·fil" 

- Allah Allah .. Amma da 1 f' 

Dimctolı:a takımını 5-0 )·enen Biı?alı futbolculnı 

t Arttırma Kurumu ııı. 
~ ..... ~~"~~~ 

Türk Nöro - psihiatri cemiyetinin Ni
san toplantısı ayın ilk Cuma günü öğleden 
evvel Bakırköy Akliye ve Asabiye hasta
nesinde yapılacak, sinir ve ruh hastalık

larını alfıkadar eden fenni mesall görüşü
lecektir. Mart lçtimaında belkemiğlne alt 
oldukça az tesadüf edilen bir bozukluktan 
ileri gelme bir nuha basısı piesl gösteril
miş, temaruz silsü veren bir isterik hasta 
ve hezeyanlarının şekli itibariyle münııka 
şayı mucip bir vaka mevzuu bahsedilrniş
üc B u hadiseden bir. bir buçuk 

ay sonra Yergunov izinin· 

racı insanlar.. Ben "aman ve fi 
mez" mişim? Ne münasebet?. ac 
karıncavı incitmekten korkarırı1 



30.3.938 T A ft ' ISTANBULUN iÇiNDEN: . Yeni Çin 
Taarruzu 

Kadınlar Sarık Sarıp 
Edebiyat Tarihimizde 
Bir Sarnıısak Davası 

Piiskiil Takmağa 
Başlad·ılar 

B qı göklerde olan Bayanla· ~( 

Cok ye:;.:~;!ı ~~=~: YAZAN: ~ 
:=!::ı=:~iiı: Reşat Feyzi) 
1anna benziyen ppkalardan tutun ' 
da, aanklı, püsküllü, yuvarlak, 
renk, renk çeflt çept, acayip fl!Y• 
Jer ••• 

Moda, kadın hürriyetini bir kıs
kaç içinde sıkıyor. Halbuki, Ba
Janlarımız hürriyete ezelden gö
llill kapbrqııf OlJMkla beraber, 
Jnodanın esiri olmayı arzulan ve 
hazla kabul ediJorlar. 

Şapka mül!IH:ııesinbı sahibi, Be
~unda bir rubu MI'& Jalwı za
mandanberl, bdınlann bapna kü
Wı geçirmekle megal, tecriibe-
11 ve 18f1ı bir Banaydı. Beni yu
bn katta, prova salonunun ya
lllndald küçük odaya aldı: 

- Bir dakika, dedi, küçük bir 
provam var da.. 

- Hay, haJ, dedim, lfinlze ba
kınız. .• 
Kapı aralıktı. Yeni ppka J&ptı

ran ve ilk provuını gören müşte
ri Bayanın kim olduğunu görmü
Jordum, fakat, sesini duyuyordum: 

- Çok methediyomınuz, Ma
Qm.. amma.. bilmem ki .. Ben çok 
hOf)anmadım • 

- Ne demek Hanımefendi .. sizi 
lyle açtı, öyle açtı ki.. daha büyük 
olursa saçlanDızuı kupunu bozar. 

- Bu da pek ltüçük amma .• Li-
IDon lib1 tepemde kaldı.. 

Ş apkacı kadın bana: "Bir da· 
ldka .. ,, diyerek yanımdan 

aynJm1fb. Miifterinin ppka sipa
rlf v,.ermtı bir ~~ olduğunu he
lab& katarak ~n çeyrek saate ra
• iııliıa:" Peıltatf 16 d h "h ..... 
~ve o~ uıup J!)ün&kapsı
nı dinlemeyi hiç te akhma getir
lllemlftlm. 

Nihayet, muhterem ve sayın 

lllÜfterl gitmlfti. fakat, ppkayı al
madan. .• Bazı küçük tadiller J8pı
laeaktı. Müessese sahibi J8DllDA 
&eldi: 

- Of, diye, derin bir nesef aldı. 

Külala biçimi fGpkalar, hayli 
:uımantlır l•tanbaltla 

•örüniiyor 
çıkarmasalar, bu işi biZzat müp 
rllerlmiz yapacak ... Bize yeni fl!Y• 
ler istedfBeliit ~llca-

tf, ~~~;~~;~:~ 
işten daha iyi anlıyan tnsaiıfarın 
yapması daha muvafık delil mi· 
dir? Çünkü yenileşmek bir ihti
yaçtır. 

Modanın bu kadar güzel tefsir 
w tevili~ hiç tesadüf etmemiş
tim. Şapkacı kadın hararetli hara
retli anlatıyordu: 

' - Fakat, dedim, biz erkekler, 
moda ile o kadar fazla münasebet
te dejiliz... Yenilik, dejipklik ih· 
tiyacını duymuyor muyuz? 

Kadıneağız zarif bir cülüşle: 
- Oyle düşümneyin. dedi, sizin 

heyecana ihtiyacınız vardır. F.a
kat, bu heyecanı, hayatın içinde 
tadıyorsunuz.. Günlük hayatınız, 
kadınlarınkinden daha dajdağab 
değil midir? Dikkat ediniz, dıp
rıda çalıpn ve fevkallde me§gUl 
olan kadınlar, modanm yeniliğine 
karşı en az ihtiyaç duyanlardır. 

~ Açık kapıdan, salonda birkaç 
genç kızın, mankenler ü

zerine henüz tamamlanmaımt PP
kalar giydirdiklerini görüyordum. 

Sempatik muhatabıma: 
- Bana biraz yeni şapkalar hak 

kında izahat verir misiniz, dedim. 
Şapkacı birden heyecanlandı: 
- Ah. .• Yeni modellerimiz çok 

pktır ... Buyurun salona geçelim. •• 
size birer birer göstereyim.. 

Yürüdük .. Genit ve uzun masa
ların önünde duruyoruz. O anla-
tıyor: 

- Sivri ppkalar yeni modelle
rlmlz arasındadır. Nasıl, bOfUDuza 
gidiyor mu? .. Bu sivri ppkalar çok 
rağbet görüyor. Hanımlar, bunları 
seviyorlar. Fazla uzun olmamak 
prtlle, pk duruyor. Sonra, boy
ları uzun olmıyan bayanlar bil
hassa bu ppkalardan istifade edi
yorlar. 

- Demek, bayanlar küWı giy
mekten hoşlanıyorlar? .•• 

Madam, bunun manasını anlıya
mamıştL Sıra ile c:lljer modeller ö
nünde durduk. Izahate devam e
diyor: 

Bitkin ve yorgun düpnilftü. Ya
Dımdaki koltup çökerek: 

- Bflmezsinh, dedi, müfteri ile 
•irapıak, beğendirmek ne zor 
19Ydir. o kadar- milfkülpeaent DlÜf 
terilerlmlz vardır ki, ... tıerc:e 
keyiflerine göre bizi oynatır, du
rurlar. 

ŞIK BiR PLAJ 1 
ELBiSESi ÖRNEGI 

- Bu sene prk kıyafeti pek 
modadır. Elbiselerde, ppkalarda, 
mayolarda, pllj elbiselerinde her 
fl!Yde .. ~ .l4ski ~ kıyafetlerden 
~ jstifaQç. ;dnew pqi ı•k ... 
deller vücude getirili,yor. Zaten, 
tarih tekerrürden ibaret değil mi
dir?. Eski Mısır, Hint, Çin ve A· 
sur kıyafetlerinden çok ilham alın
llllftlr. Mesell bu yaz, plljlarda 
eski Asur kıyafetine benziyen ma
yolar, ve elbiseler göreeeksfnlz.. 
Şapkalar da öyle: Bakınız .. sarık
lı, püsküllü ppkalar .. zarif dur
muyor mu?. Kadınların yeni saç 
modelleri de Adeta bir sarık gibi
dir. Başın etrafını çevrellyen bir 
sank .•• Ustünde de ppkanın sarı
ğL. Renkler muhteliftir. Fakat, ek
seriya koyu renkler intihap edili-

- Yirmi bet dakika bekledljl
lbi biliJOl'UID, dedim. Ne kadar n
-ı lfe batl•m•fbn•, bilmem .• 

Biltün meslek ve sanat sahipleri 
llbl, ppkacı kadın da ppkacıh
lni en zor if oldutunu söyledi. Bir 
8flri1 dert ~ Fakat, ~ iyi 

ıhmeshıden memnun ~ 
du. Sordum: 

- Çok kazanıyor musunuz?. 
- Çok fükür .. Bayanıanmız git-

tikçe daha iyi ve temiz giyiniyor
lar. Muhakkak kl, Istanbul kadın· 
lan dünyanın en itlnah giyinen 
kadınlan arasındadır. Fakat, on

lar, gittikçe bu lfln ustan oluyor- . 
lar. Bizim vaziyetimiz daha çok 
lrriibbnle§lyor .. Her f1!Yl kolay ko
lay beğeacliremiyorsunuz.. Oyle 

hanımefendiler tanJrUD, bir terzi
den, bir ppkacıdan daha fazla mo
da mecmualarına abonedirler. Bi
lim görmediğimiz modeller, onla· 
taı eline geçiyor. 

L-1-- lnti• Söz; son monda fBP~~ .. 
kal etmi§ti. Bilgili ve tecrilDeU mu 
hatabım: 

-Moda yenilik demektir, dedi. 
l!odadan şiklyet etmeyiniz... Siz 
lrkekler, belki masraf ,tzlerln o
lllUZUnuza yüklendiği için moda
da.ıı fikayet ediyorsunuz.. Fakat. 
dUfüııünüz ki, insanlar dalma ye-

ldlik isterler ... Y~ bize taze 
~ verir. Heyecansız J8P"" 
lbr -·• .. _.a_ mile nıeJerl, ~ 
~terziler,_ ... -

Bu pk kıyafet, Rint deseni tberlne 
ltir fllJ elbilelldir. Ban7oda(a IOll• 

n. Jstlnlad aaderbade P7fle•Dlr. 

yor. 

Kadınların, eski prk dekoruna 

niçin ~bet göstermlye başladık
larını bir türlü anlıyamadım.. Mo-
da, bize garptan geldiğine göre, 
bu, garp terzilerlnln, prk kostüm

lerine karp bir kaprlsJerlnden bat 
ka bir teY olmamak gerek •• Bizim 
bayanlar da, ParUhı modelliU mut 

Jaka beniımemeye mabk6m bu
hmduklanna göre, meeeı. aythnla
lll)W •• Hele pa.küller çok tuhaf 

lellyor inuna : 1'.eJdden re. glydl
jimlz devirde bile, püskülün lü
zumsuzlujıma dair propqan«ta1ar 

J8pıldıiuıı hatırlarım.. Terbiyeci 
Ismal1 Halda ve rüfekası püskül-
süz f• giymlfler, bu, o vakitler, 
uzun nepiyata vesile olmUfbL 

Anlaphyor ki, baJ&Dlar, yalnız 
moda taraftan.. Kim bilir, moda, 

diye abp giyecekleri, daha neler 
görecejiz.? 

Ş apkacı Madam, daha birçok 
pyler anlattı... Istanbu1da 

ppkacıhk gltti.kçe gerılfllyonnUf.. 
Sırf ppka lflerlle uğraşan. ~ 
lerin sanan gittikçe artıy01'19Uf.. 
Kadın ppQlarının fiyatlan hak
kında da bir fikir edinmek .iste-
elim; müessese sahibi: 

- Muayyen bir fiyat ~flemek 
mümkün delil ki, dedi.. ÇarpCla 
150 kurup da hazır ppptar var .. 
Uç liraya, bet liraJ&, 10, 15, 20 
liraJ8 da ppka var ... MaJma P. 
re, milfterlsliıe l&'e-

GGlerek llA'fe etti: 
- Her milfterl !tir olur mu? .. 

(Bqı t bdde) 

Çinlilerin leblifi 
Bank.ov, 29 (A.A.) - Çin resmi K J M 

tebliği: Yıldızın,N:amık ema in ezannı 
Geçen çarşamba günündenberl Çin 

::~~~ld=:1: Nasıl Yaptırdığına Dair Bir Hatıra 
kati bir muvaffakiyetle neticelenmif- E iki Ltmnl mutasarnfı Bay 
tir. Çaoşvang ile mühim bir eevkül- MJhran Yurder bizi ziyarete 
ceyt noktası olan Lln,rng tehirleri geldL Edebiyat tarihimize alAkası o
dün zaptedilmiştir. . lan eski bir hltırası hakkında bir ya-

Düpnan hattının 180 kilometre ıe- zı getirdi elindeki vesikalan ve ge
rilerinde harekatta bulunan sol ce- zete ~ göeteftrik kendini 
nahımız Tsining üzerine süratle iler- tamttı. 

!emektedir. Saj cenahımız Japonla· Gösterdiği vesikalardan biri, Ke
nn Llnyl üzerine yaptıkları taarru- mal zade Ekremln Akdeniz adalan 
zu püsküttükten aonra düşmem ta- valisi sıfatile yazdılı 1 İlktefrln 328 
kibe başlamıştır. Diifman Şupiyan (1912) tarihli bir tetkeredir. Bu tez. 
istikametinde ricat etmektedir. kerede 0 zaman soyadı (Boyaciyan) 

Büyük kanala kadar ilerlemiş o- olan Bay Mlhranın Balkan harbi çık 
lan Japon askerlerinden 1.000 kişi tığı zamap Limni müslüman ahali
Lint~mg ve Çaoşvang'ın kıtaatunız ta sinin baJdannı korumak ve bir Yu
rafından zaptı üzerine esir dÜflDÜf - nan tecavüzünün önüne geçmek su
tür. Bu son şehrin zaptı sırasında da retile oynadıjı rolden dolayı tefek· 
düşman muharebe meydanında 1000 kür edilmektedir AJnl nralarda İl
ölü bırakmıştır. tanbulda çıkan türkçe gazeteler, B. 

B. Milaran 

Düşman kuvvetlerinden iki bin ki· MDıraıun Llmni mutasarnfı sıfatile 
p darmadağın fimal istikametinde memlekete ettiil fedakirca hizmet
kaçmıştır. Bundan başka düşman • 1erln" tarihe altın kalemle yazılma
dan 40 mitralyöz, sahra topçu batar- ya liylk derecede" kıyınetli olduğu 
yalan ve 31 subay da ele geçirilmiş- yolunda yazılar yazDllflardır. teftlfl.erlnl yarıda bırakmıya ft ne-

ür. . tice ne olursa olsun İstanbulda Ma-
Çinliler taarnua •eçtiler Bay Mpıramn &Jl}attığı hatıra beyine giderek Namık KemaHn ölü-

Bu muharebede düşmanın beş tan .. .. tudur: süne ve hatırasına yapılan aypz-
kı da tahrip edilmiştir. Llnsig de- Mulkiyeden çıktığım zaman Bey- lıktan ve hakaretten dolayı fiklyet 
mlryolu kıtaatımız tarafından kesil- rut villyett maiyet memuru olmut- etmlye karar verdi. İlk vapura atıa
diji için cephe boyunca ricat etmek- tum. 1890 senesinde ayni sıfatla Ku- dı "tU. .• 
te olan Japon ordusu muhtelif isti- düse gönderildim. Orada Rept P~ ' gı 
kametlerde dağınık bir halde geri f8 adında bir mutasamf vardı. Bu- Abdülhamidin her nasılsa IJ'l 
~ilmektedir. yük. F.cllp ve va~~er Namık ~ bir saatine rastgehnlf. Belld 

Cenup cephesinde düpan kuvvet malin sırdap ve surıun ark.adap · de Kemalin o zaman mabeyinde k&. 
]erinin iki taze fırka ile takviye e- Kemale ait anlattıtı fıkra~ b; tip olan oğlu Ekrem Bey de ellnc:len 
clilmiş olmasına rağmen akıncı kuv- rl zihnimde saplandı. Meğer am elenl Herhalde Abclülha-
vetlerimiz düşmanın ilerlemesine ma Kemal sarmısaktan nefret eder, ko- 1 yapmış.. __ 
ni olmakta devam ediyor. iusundan kaçar, Wurdısını ettirmez mit, Rlfat Beyin teşebbusunil dilf-
Kıtaatımız düşmanı durdurmakla ınlş. manca karşılayacak yerde sahte bir 

kalmamlf bazı noktalarda mukabil 1898 senesinde Keşan kaymakam.. teessür göstermlt ve sarmısak tarla
taarruzlara da geçerek Suvey'in ce- lığından Mürefteye nakledildim. Yo suıın ortadan kaldırılmasını. Kema
nubunda Kuvanteh'i zaptetmiştlr. lum Gelibolu ve Bolayırdan geçti. lin mezarına masrafı Abclülbamfdin 

Japon tayyarelerinin Vuhu üzeri- O zamamn gençliği içinde Namık Ke hazinesinden verilmek üzere bir tü11-
ne yaptıkları son taarruzda ekaerisi male sonsuz bir say11 vardı. Bola- . 
kadın ve çocuk olmak üzere 110 klfl yırda merhumun mezarını arayıp zl- be yapdmamnı irade etınlf. 
ölmÜf ve 114 klşl de yaralanmıştır. yaret etmeyi tabif bir vazife saydım. Geçenlerde eski klğıtlanmı bnt
Taining'ıin btaatıınız tarafından zap- Bur- o zaman için yasak bir böl- tınyordum. Naıntk Kemalin mezan. 
tı hakkında elen son ra ra öre e idi Kemalin mezannı zi aret ü- hir ynmsak .tarlası balind"' --'Y_:::_~ 
kuvvetlerimiz, tehir ve eivannı ta- en P tnlmaun~ ve ~•vnm J•P,..._ 
mamen düşmandan temiZlemiş ve ge Fakat b1llıu 16• alarak mezann !e- bir tesadüfün sevkiyle vasıta oJda. 
neral Saufulin'in kumandası altında- rlnl sonqturdum. Bazılan sualimi A>-·-u hatırlatan bir iki not buldum. 

· cevapsız bıraktılar bazıları blldikle- 5 -.uA& • 

ki Çın ordusu Taisu'nun Taenşov fi- .. ' et türbedarı Mazide gömülü hayatmıın en canlı 
mendlf~r istasyonunu ele g~irdiltten rlnl soy1:'be!°;~ Kemalin hitıralanndan biri budur. Bu blbo 
sonra ncat etmekte olan düpnan or- buldum. . tmak arzuma• 
dusunu arkadan vurmut ve bu sure~ gömüldüğü noktaya geldik. Bir de ramı g~tenize anla 

1 le düşman ricat t.tikametinl deiiftlre ne göreyim: Kemalin, altında yattı- yen~edim. Bu. sure~. Kema in ı.. 
rek ka çeldim e başlamıştır. ğı toprağın üstüne haftan bap sar- dakar ruhunu bır an ıçın tici edece-

pr 8,ı mısak ekllmemif mi? ğiml umdum. 
Şanghay, 29 (A.A.) - İngiliz kıta- Mihran Yunler (BoyMI,_ 

atı kumandanı, lkl İngiliz subayının M illetini ~u kadar lle9ell. onun 
uğradılt tecavüzü Japon kumandan- için gilael eaerler yaratan, V ANDA : 
lığı nezdinde protesto etmij ve ileri- fedaklrlıklar eden büy(lk adamın 
de bu Clbi tecavüzlerin tekerrür et- mezan yerinde en küçük bir tq ve 
memesi için İnrillz kltaatınm icap hltıra görülmedikten başka ona en 

Yeni Üniversitenin 
eden tedbirleri bizzat alacağını bil- büyük hakareti yapmak ister gibi HC1Z1rhklan Batlacll 
dirmiştir. mezannın üstüne o kadar nefret et- Van. (TAN) _ Ha1kevimlz faallo 

Lord Halifaks'ın 
Nutku 

ttği sarımsak ekmişlerdi. Derin bir yetini artırmaktadır. Her ayın Prot
teessüre düştüm. Ağzımdan "baht- ramı daha zenginleştirilmektedir. 
~Kemal, zavallı millet!" sözleri dö Yeni ve büyük bir halkevl blDul 
külüyordu. Japılmuı tekarrür etmif, ln-

MllleU, asırlarca silıen uykudan psı bir müteahhide verlJ.mlflum bun 
(B"f1 ı ftdde) uyandırmaya uğrqan büyük edibin, dan billhare sarfmazar edllmiftir. 

ife yaramıyacatuu illve etmlftlr. hayatında sürgünden Wrgüne gitUll Bunun eebebi, dolu Unlvenfteetnm 
Lord Hallfax Mllletler Cemiyetin- Yetitm . gibi ölümde bile arkasını kurulacağı yerin Van villyetlne iDii' 

den babsederken fU söderi de söyle- emıt 1 ----·--L kez itUhazı tensip edilmif, fakat fl. 
miştir: bırakmamı~ar, mezanna ._ ~ niversitenln yeri henüz brarlafb-

"Milletler Cemiyeti topJandılı tak ekmtflerdl! Hassu ruhuna bir eza i- nlmamıı olmasıdır. Bu vazl,.t ~ 
dirde ya faydasız kararlar verecek, çln böyle bir lmkin bulmu§lar. icat panda, vemcut halkevinln b1rb9 
yahut tedafüi bir ittifaka tefebbüa etmiflerdl... bin lira l8l'file ıslah edihnetl tekar-
etmek, muhasım milletleri daha şfd- Göıdüğüm manzara karpsuıda rür eylemlşür. 
detll husumete sevketınekten başka ağzıma ge1enl eöyliyerek içimi dök- Halkevlmlzln her ay verdi.il mi
bir ife yaramaz. Bize gerekleşen ma- tüm. ltemalln eserlerinden ezberim- sam~. temsll ihtlJ8çlannı karp-
kul olmaktır. V azlfemiz memleketi- kalan ları k d So Jamaktadır. Geçenlerde. Hasan Becl-
mlz içinde demokrasiyi korumak ve de ~ 0 u um. nra rettinln "EbulCilA" u profesyonel bir 
hariçte hak olduğuna inandığımız Bolayıra döndüm. Çirkin manuraya trup tarafından balkevl salanlinda 
ctavalara müzaheret etmek, milletler yeni phlt bulmak üzere 8flm ve eli- temsil ec:lllmlf ve çok alkıf)anmıp. 
arasında anlapnayı ilerletmek için ter bir bayanla beraber tekrar Ke- Halkevi gösterlt ~olu da "Yqıyan 6-
çalışmaktır.,, malin mezarına döndüm. lü" ve "Mahcuplar" adlı e1erleri tem 

l,..Uterflllelıi Almanlar Ertesi sabah anladım kl türbedar sile hazırlanmaktadır. 
Avam Kamarasında Alman glzll bu fazla aJAkamdan ve söyledillm 

poUs tefkilitı olan Gestapo'nun ~ &özlerden dolayı beni mutasarnfa B\JRSADA : 
gilterede ikamet eden Almanlan ta- Jumal etınlf. Gelibolu mutasarrıfı 
rassut altında bul~urdutwıa dair lbrahbı) Samia Bey t)'l bir aıidamdı. 
sonilan bir suale Sir Samvel Hor ce· BeDi çaauttl. l>«wrin ballnl aıilata
vap veniıiş ve fU &özleri söylerııiftb': rak babw nUlhatlerde buhandu. İfl 

Sağllğ111 Konuma11 
için Kurs .. Alikadar mehafll bu işle megul örtbaa etti. 

ohıuaktadır. Buna dair fada söz eöy- Bura, ('l'J\N) - Vefjk Paşa hasta-
ı.m., mel)afil Amme lehinde d~- M Dreftve vardıktan daıt ay nesinde bir buçuk ay devam etmek 
Cllr. Mellitetetlmlzde yapyan bütün IODl'a çok prip bir tesadilf ol üzere bir "Sallık koruyueulan.. tur 
~ İnglllz bauaıan daUesin clu: Namdt Kemalln clamadl ~t B. su aÇılmıştır. Merkezden ve b 
de ~:ydep ~ Mmekteıdir. (~&yan reisi ve Ranctye p- civar köylerden toplanan tUJ'8 
Hükbiet, ga~ her~ .ı ~ Numan il~ vlmlerl. edindllderl bil~lerle mah* 
karp gelmlye mukte<lirdir.,. fimun ~~ ~ ~ ada- lerinde halkın atlıiını ko,PUll!ll .. 

Londra, 29 (A.A.) - l'ransadui tlla. ~ ..W. ~ için en pratik tedbirleri alacaklü4 
bu sabah dönen B. Çurçl1 cht bakanlı jibn mamanqm emlaiJm ·jllyqJa- Sdlhaı VIMJitbln yardımcaJan • 
1mc1a bir 188t Lort BaHfaktl• l6rGf- nnıJa anlattun. ım,.t .., __. ~. it .... nunl clmakrı. ba 
müftiir. tl•lr dUJda. BcUrm.:ff&wth .... 



Vitrin Müsabaka
sını Kazananlara 
Hediyeler verildi 

General Kazım Dirik 
Trakyayı Anlatıyor 

Svas, (TAN) - Sekizinci yerli mal 
1ar haftasında yapılan vitrin müsaba
kasını kazananlara madalye ve tak -
dirnameleri ticaret odasında vali ta -

Köy Kalkınması Davası Hızla 
· ııerliyor. iyi Neticeler Alınıyor 

rafından verilmiştir. 
Trakya umumi müfettişi General 

Kizım Dirik, son Ankara seyahatin-
Madalya kazananlar şunlardır: Sa- de aı~1-ad k~, tl l t ed 

• •• , UA ar ve we er e emas e-
natlerevı, tuccardan Şevket Erişen, rek Traky k Ik h k t'd b . . . , a a ınma are e ı e u-
Tuhafıyecı Ali Sabuncu, kuyumcu Nu gun" e k d al t' 1 · ta 

· H.. · G.. ·· H k d a ar ınan ne ıce erm m 
rı ve useyın umuş, aracı ar eş- bir b T · b. 
1 Takd' k nl d ı ançosunu yapmış, ve yenı ır 

la
erd. İb ırnh:ın1e8 .. a1zana aNr ~ Bşun- çok devlet tedbirlerile vazifesi haşı-

r ır: ra ım, u eyman acı QZ- d'· .. t" na onmuş ur. 
kurt, Bahri, Ahmet ve Kuyumcu Be- G 1 K" n· 'k k d' -1 ·· 
kir Altmel. .. encra a~m ırı_ c11. ısı e g_o-

ş k • 1 • M .. ruşen gazetecılere şu ızahatı vermış-
e spır çın usamere tir: 

Sıvas, (TAN)~- Lisedeki ~nat se- - Devlet merkezinden yeniden bü 
~enler kurumu, dunya edeb!yatında yük bir hu: aldım. İşlerimin esaslı 
olmez ~~rler bır~an s~atkarlan ve bir kısmını tamamladım. Şimdi Trak 
eserl~r~ı talebe ıle ve~ilerine .tanıt - yanın hararetli çalışma devresidir. 
mak ıçın mektepte ;e sınemı bınasın- Bellibaşlı ziraat, hayvancılık, sütçü
da toplantıl~r tertıp :tmekte, konfe lüle, inekhanelerin artması, tay ve 
ranslar verdirtmektedır. boğaların kıymetlenmesi ve üretilme 

Birkaç gün evvel sinema binasında si gibi iktısat ve ziraat vekruetlerinin 
toplanılmış, kurum namına edebiyat planına giren işlerin biran evvel ba
muallimi Kenan Şekspirin hayatı ve şanlması için tedbirler ve tertipler 
eserleri hakkında malumat vermiştir. alınmıştır. 
Talebe de "Hamlet,, ten ba~ sahnele-
ri canlandırmışlar ve çok muvaffak ol Toprağın bünyesini değiştirecek ve 
muşlardır. çoraklığını giderecek olan çalışmayı 

* Sivas (TAN) - Şehrimizin müs-
takbel imar planını yapacak olan mü
tehassıslardan ikisi Arikaradan gel -
aıişler, çalışmıya başlamışlardır. 

*Sivas (TAN) - Belediye mühen 
disi Bahri, İzmir devlet demir yollan 
§Ube mühendisliğine tayin olunmuş -
tur. 
* Sıvas, (TAN) - Belediye, mez

bahadan etleri taşımak üzere bir kam 
yon almıya karar vermiştir. 

*Sivas, (TAN)- Kırkağaç fidan -
hğında bu yıl bir de anhane açılması 
kararlaştırılmıştır. 

ön safa aldık: 
Ağaççılık, fidancılık, meyvacılık, 

bağcılık, kavak yetiştirme, küçük ko
ruluklar açma .. Trakya ovalarını bir 
hayvancılık ve ormancılık merkezi 
haline getireceğiz. 

Köy kalkınması hızla devam edi
yor. Her şey planlaşmıştır. Trakya 
köylüsii pulluk ve traktör kullanma
sını öğrenmiştir. Köylerimizde kol
lektif çalışmalar ve birlikler çok mu
vaffak olmuştur. Yakında bekledi
ğimiz köy birlikleri kanunu ile, yük
sek Kamutayda tetkik edilmekte o
lan köy kanununun çalışmamıza da-

• 
ha geniş ufuklar açacağı şüphesizdir. 

Kredi ve satış kooperatülerinin 
büyük faydalannı gördük. İktısat Ve
kaleti, bu sahadaki çalışmalarını ge
nişletmek kararındadır. Arıcılık kon
gremiz çok verimli olmuştur. Başve
kilimiz Celal Bayar Trakya arıcılar 
birliğinin hami reisliğini kabul et
miştir. On arıcı ve ziraat muallimi
ni, Peştede tanınmış bir profesôrün 
çiftliğine üç aylık bir kurs görmeleri 
için gönderiyoruz. Ayrıca dört vila
yette arıcılık müzesi ve Tekirdağın
da arıcılık kursu açacağız. 

Kültür işlerimiz de çok iyidir. Ge
çen sene 100 eğitmen çıkardık. Bu 
sene 250 çıkaracağız. Trakya köyle
ri en çok mektebe ve eğitmene sahip 
vilayetler arasındadır. 

Göçmenler için de bu sene beş bin 
ev daha yapacağız. Bu suretle ev sa
yısı 20 bini bulacaktır. Kköy yatıla
rı ve köy çocuklarının azat obaları
nı bu sene daha genişleteceğiz. Köy
cülük kurslarına çok ehemmiyet veri
yoruz. Arıcılık, şarapçılık, kozacılık 
gibi Türk köylüsüne yeni gelir kay
nakları olan mevzular üzerinde köy
lere varıncaya kadar kurslar açtık. 
Edirnede 50 mevcutlu ve "Tanmba
şı" ismini verdiğimiz küçük ziraat 
memurlarının kursu faaliyetle de
vam etmektedir. Muhtar, köy kati-

bi, sağlık koruyucusu kursları da 
iyi neticeler vermiştir. 

Gençlik ve spor hareketlerine de 
çok ehemmiyet veriyoruz. Her yerde 
stadyomlar, spor tesisleri vücut bu
luyor.,, * Sıvas, (TAN) - Bir kereste sui

lstimalincİen mnEnun bulunan ve bir 
ıene evvel işten el çektirilen hususi 
muhasebe memuru Yusuf ile kayma
kam Nureddlnin muhakemelerine as
liye ceza mahkemesinde başlanıl -

KÖY EGITMENLER KURUMU: 

mıştır. 

KARAMANDA: 

Sokaklar Temiz Değil 
t Karaman (TAN) - Belediye tanzi
rat teşkilatının noksanlığı yüzünden 
mahalle ve sokak nraları gübrelik ha 
linl almıştır, pek pistir. Belediye rei
ıi Ahmet Öktenin himmet gösterip 
bu işi halletmesi bekleniyor. 
* Karaman (TAN) - Kemal Sahir 

tiyatrosu buraya gelerek temsillere 
başlamış, senelerdenberi sinema ve 
tiyatro hasreti çeken halk tarafından 
rağbet görmüştür. 

Trakya Umumi l\liifettişi General Kazım Dirik. köy eğitmen kursu öğre,. 
men '\'e eğitmenleri ile biraradn .. 

Hasan Anadoludan döndü; neşesizdi, sinirli idi; 
işlerinin iyi gitmediğini söylüyor; az konuşuyor, işi 
olmadığı zamanlar bir yere çıkmıyordu ... Uzun, de
rin bir şeyler düşündüğünü seziyordum; sanki ka
fasının içinde çözemediği bir düğüm vardı! .. Eli çe
nesinde, gözleri bir yere dikili, bırakılsa, saatlerce 
o halde kalıyordu ... 

Yeni Elektrik, 
Tesisatı da 
T emamlanıyor 
Havza, (TAN) - Samsundan 79 ki

lometre uzakta ve 26 bin nüfuslu o -
lan ilçemizin 80 köyü vardır.64 köyde 
köy kanunu tatbik edilmektedir. He; 
köyde üçer sınıflı, Kara Halil nahiye 
sinde beş sınıflı okullar, merkezde de 
üç okul mevcuttur. Köyler telefon 
hatlarile merkeze bağlıdır. 

Belediye iyi çalışıyor. Ana cadde -
lere parke taşlar döşenmiştir ihtiya
ca kafi çeşmeler yapılmıştır. Pek ya
kında elektrik temin olunacaktır. 

Lokantalar, berberler, oteller gibi 
umumi yerler daima sıhhi kontrole 
tabi tutuluyor. Alçak tavanlı, dar ve 
loş yerlerin kahvehane ittihazı meno 
lunmuştur. 

Şimali Anadolunun yegane kaplıca 
sını sinesinde taşıyan ve toprakları 

pek feyizli olan Havzada terakki için 
iyi çalışmalar var. 

~~;~~;1 
("""""""'"'"'"'"'""""'' * Silifke, (TAN) - Ortaokula 300 p~r 
çadnn ibaret laborntuvnr levazımı gön
derilmiştir. Hu levazım Almanyadan dört 
bin liraya alınmıştır. * Knrnman, (TAN) - Hnlkevinde her 
cumartesi gOnü öğleden sonra konferans 
!ar verilmektedir. Mektep müdürü, mual
limler ve tnlabeler bu konferansları ver
mektedirler. 

* Gaziantep, (TAN) - Umumi meclis 
toplantılarını b!Urmlştlr. Bütçe 451,425 
lira olarak kabul edilmiştir. Viltıyet da
hilinde yeniden Oç knıa ve on nahiye teş
kili temennisinde bulunulmuştur. * Düzce, (TAN) - Knhvehnne, lokan
ta, bakkal, berber ve kasap dükk(ınla

rının Z<'mlni beton olarak inşa edilecek
tir. Bu knrıırın tatbikine geçilmiştir. * Akhisar. (TAN) - Halkevl temsil ko
lu yazın kBylcrl gezecek ve temsl1ler ve
recektir. Bu hafta ilk defa Palamut nahi
yesine gideceklerdir 

* Konya, (TAN) - Belediye reisi Şev
.ki .Ergun, Belediyeler bankasından 60-70 
bin llrnllk bir istikraz yapmak üzere An
karaya .gitmiştir. * Giresun, (TAN) - İlk tedrisat mO
fettişlcrlnden Süreyya İşgör, zehirli gaz
lardan korunma hakkında üç konferans 
vermiştir. 

KOtahya, (TAN) - Yeni vUAyet bütçe
si 814143 liradır. Bu sene viltıyet matbaası, 
vali konağı, stadyom, aygır deposu yapıla
cnktır. 

Adapazarı, (TAN) - Osmıınlı Bankası 

şııbeıd hes:ıbatını tasfiye Ptmlştlr. Binasına 
iş Bankası taşınmıştır. Burada panl'ar zi
raat! artırılacaktır. 

Hendek, (TAN) - İzmit vnlisi Ht'ımlt Os 
kay buraya gelmiş tütün satışlarını tetkik 
etmiştir. 

Akşehir, (TAN) - Burada Adliye Veka
letinin emrlle baro teşkilatı yapılmıştır. 

Kangal, (TAN) - Belediye mutemedi
nin 110 lirasını çalan hademe Mustafa oğ
lu Osman 6 ay hapise mahkQm olmuştur. 

Geçirdi&~miz karışık yılları, ve içimdeki cehen
nemi bir yana bırakarak ona yine dost göründüm; 
derdini anlamaya, teselli etmeye uğraştım. YAZAN: ÔkÜFE N'r-1-4 L 

30 - 3 - 938 

Boşu boşuna ıztırap çekti 

alınca bütün ağnlannın, hemen geçtiğini gördü. Neşesi yerine geldi. 
Havalara aldanmayınız. Mütemadi hararet tahavvülleri her rahat-

Gığa Rabil~i Eğer pıroa lalma N 
Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara karşı sigorta 

etmiş olursunuz. 

icabında günde 3 kase ahnabilir~ 
~ ..................................................... , 

lstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları 

1 - 51289 lira 16 kuruş keşifli Gurebada yapılacak ikinci Dahil 
Anfisi inşası vahidi fiyat üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konulm 
tur. 

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

B - Mukavele roje:;;s~i.==:::--: 
C - Bayındırlık işleri genel şar tnamesi 
D - Ozel şartname 

m 

E- Keşif cetveli 
F - Proje. 
Istiyenler bu şartnameyi ve evrakı 257 kuruş bedel ile Rektörlü 

alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/4/938 Pazartesi günü saat 16 da Universite Rek 

lüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3814 lira 46 kuruş 
vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları göster 
si lfızımdır. 

1 - 1937 senesine ait 50,000 liralık Bayındırlık Bakanlığından a 
mış inşaat müteaahhitlik vesikası ibraz edecektir. 

5 - Teklif mektupları 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat e 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile g 

derilecek mektupların en geç 3 ncü maddede yazılı saate kadar gel 
olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şartı 

Postada gecikmeler kabul edilmez. "1661,, 

Hala Fahir ağabeyin kollan arasındayım; göz 
!erimi ona uzattım; yanmış dudaklarile yaşlanmı ku 
rutsun,diye ... 

O, beni kendinden uzaklaştırdı; bir çam dibine 
turttu; sıcaktan elinde tuttuğu caketini yere, yanım 
fırlattı ... Ayakta; baş parmağını dişlerile koparara 
siyah bir güneş gibi tutuşan gözlerini kısarak uzak 
lara ti uzaklara baktı, baktı ... 

-'Nerede onlar? 
- Yukanda; köşkteler . .; 
- Çıkalım mı? Hasan bir gün bana bir teklif yaptı; bir Avru

pa gezisine çıkmak istiyordu ... Kalbim o zaman bi
ribirine zıt iki duygu ile çarptı. Avrupa, çocuklu
ğumdanberi beni çekmiş bir yer ... Tanımadığım me
deniyet ülkelerini görmek, büyük isteklerimden 
biri... 

-58- - Hayır, Fahir ağabey, kimseyi görmek istem 

Gözlerimin önünde büyük binaları, sanat eserle
ri, müzeleri, abideleri, hülasa bütün duygu, düşünce 
ve tekamül tarihile Avrupa canlandı ... Lakin bu ge
zintiyi Hasanla beraber yapmak, neye yarar! .. 

Sonra buradan, Fahir ağabeyin yaşadığı gökler al 
tından uzaklara gitmek ... Bunu nasıl yapabilirim? Za
ten Hasanla beraber artık bir çatı altında yaşamak bi
le, o kadar manasız bir şey ki ... En küçük bir sebep, 
bu manasız yaşamayı dağıtmıya yetecek ... 

Fahir ağabeyin, büyük, siyah gözlerini yerdeki 
çam döküntülerine eğerek ağır ağır söylediği cümleyi 
hatırlıyorum: 

-Sen bana kadar inemezsin, Yıldız; ben sana yük
selmeliyim! .. 

Bir iniş, bir çıkış, ne olursa olsun; onunla bir nok
tada birleşmemiz, mukadder gibi. Ölsek de, yaşasak 
da ne onun, ne de benim kalplerimiz artık başkası 
için çarpmıyacak!.. Bu uzun .ve ehemmiye_tsiz 
hayat yolunun üzerinde biribirimıze ne~adar ihtıya
eımız var! .. Blribirimiz için ne sonsuz bır kıymetiz! .. 
Bıle bile çorak vadilerde kuruyup gitmek, biribirimi-
9! yapacağımız en büyük günah!.. . 

Amma, işte bu büyük, bu mukaddes şey ildmızln 
de kalbinde kilitli kalacak ... Yoksa? Bunu d\llÜnmek 

çok acı!.. Bütün bu duygular, bu çarpmışlar yalnız 
beni altüst eden vehimler mi? Fahir ağabeyin, ba
na kalbini göstermemek istiyor gibi, duruşu, durgun
lukları acaba benim yarattığım manalar mı? Acaba 
Fahir ağabey için ben, oyalanması, avundurulması la
zım gelen, şefkat gösterilmesi tabii olan bir basit ka
dın mıyım? 

Hayır, hayır ... Bu ihtimalleri yine Fahir ağabe
ye evrdiğim biiyük kıymetle reddediyorum. O, bir ke. 
limenin, bir sesin nereye gittiğini, insan kalbinde 
hangi tele dokunacağını bilen bir insandır: 

- Sen bana kadar ineme7..sin, Yıldız, ben sana yük
selmeliyim! derken bu büyük cümlenin bende yapa
cağı fırtınalı aksi Fahir ağabey elbette biliyordu. 

Fahir ağabeyden hiçbir itiraf beklemiyordum; o
nun beni anladığını bilmek; benim onun ruhunda ya
şadığımı sezmek bana yeterdi! .. Ondan sonra ben son
suz ıztırabımın içinde de yine mesut olurdum; Fahir 
ağabeyden bütün ömrümde ayn kalsam da bu manevi 
yakınlık beni yine insanların erişemiyeceği ışıklı gök 
lere yükseltebilirdi. 

Bir gün yengem Adaya geldi; bizimle birlikte Hey
belide bulunan bir akrabaya gitmek istiyordu. Fahir 
ağabey de akşama doğru oraya gelecekti. 

Yengem, Hasan ve ben öğleder. sonraki vapurların 
birile Heybeliye geçtik; denize bakan çamlık bir te-. 
pedeld köşke çiktık. İki üç saat geçti, Fahir ağabey 
aorünmedi. Yine düny~ boşalıyor, yine 2ökler karan-

yor, yine gözlerimin önünde deniz ve dalgalar dönü
yordu. 

Evdekileri bıraktım, köşkten çıktım. Ruhumda asa
bi bir hamle var ... Kainatım bomboş... Bu korkunç, 
karanlık boşlukta bir nefes daha almaktan, biraz daha 
yaşamaktan iirküyorum. Bu ıztırabı susturmak için 
yoluma düşen şu taşlaşmış kütüklere çarpılsam her 
dikenin üstiinde kalbimden bir damla kan bıraksam .. 

Fahir ağabeyin yok olduğu yerde ölüm var olmalı .. 
Kendimi son hızımla tepeden bıraktım; yamacın so
nu kayalar ve deniz ... Aynklanmın dibinde sanki asır
lık kütükler eridi; mesafeler yok oldu. Bir nefes da
ha ... Sonu bir kaç damla kan ve tükenmez bit sükıin ... 
Yıllardanberi bin türlü ıztırap içinde iradesini kay
betmiyen Yıldız, şimdi rastgeldiği yere çarpmak, da
ğılmak, sönüp tükenmek için son adımını atıyordu ... 

- Yıldız! .. Ne yapıyorsun? 
Kuvvetli iki kol yolumu kesti ... Bir nefeste bana 

koca yamacı aştıran kasırga duruldu: 

- ... 
-Ne çocuksun, yavrum, kayalara gidiyordun; par

çalanacaktın ! ... 
Tıkanan göğsümü ellerimle b3Stırdım; dolan göz-

lerimi ona kaldırdım: 

- Fena mı olurdu, Fahir ağabey? 
Galiba Fahir ağabeyin de gözleri doldu: 
- Ya ben. Yıldız? Sonra ben ne olurum? 

yorum; siz çıkınız, isterseniz ... İnerken beni bura 
alırsınız, zaten gitmek vakti de yaklaşıyor. 

Fahir ağabey, derinliklemide sonsuz ıztıraplan 

taşlaştığı gözlerle bana bir daha baktı, sonra hızla y 
maçtan çıkmıya başladı ... Tepeye doğru uzaklaşırke 
hala kulaklarımda hem acı, hem ümit veren o cüml 
ler vardı: 

- Ya ben, Yıldız? Ben sonra ne olurum? 
Evet, Fahir ağabey sonra ne olurdu? Onu bende 

başka, benden daha iyi kim anlıyabilirdi, bu düny 
da? İnsanlar, onu da kendilerine benziyen bir şey 
nacaklar; büyük sanatkarın bu eşsiz eseri ziyan olu 
gidecek!.. Fahir ağabey yaşamalı; onu yaşatmak iç" 

Yıldız da yaşamalı! İşte şimdi bu defteri de onun iç 
yazıyorum. Onu böyle bir kağ'ıt parçasına değil; hi 

bir kasırganın kırıp yıkamıyacağı azametli kayal 

üzerine yazmak; onu, kainatın bağırında yaşıyaca 

en son hayat nüvesinden daha çok yaşatmak istiy 
rum. 

- Ben sonra ne olurum? 
Zavallı Fahir ağabey ... Gözlerinde nasıl ıztıranh h 

ateş doluydu! Çılgınlıklanmla ben ona büsbütün ı 

tırap veriyorum. Artık ben de onun kadar iradeli ol 
cağım. Amma, ne yaptım; ona bir şey göstermedi 
ki! Kendi ksdiıne çarpışmıya da mı hakkjm yok? 

I nPvamı VOT I 
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Cok tesirli K E S K i N KAŞ ELE R İ üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. a!~~e"k~u~. SALİH NECATİ 
Kartal Sulh Mahkemesi Ahkamı Şahsiye Dairesinden : 
2-10-936 tarihinde vefat eden Hacı Cemile terekesine mahkemece 

el konup 937 / 6 numarayı taşıyan dosyasında fazla malıimat yazılı ol
duğu üzere mirasçıları tarafından talep ve alacaklılar tarafından da va
ki müracaata binaen tasfiyesi karar altına alınmış olmasına ve tereke a
l'asında mevcut gayrimenkulatın açık artırma ile satılıp paraya çevril
mesi de kezalik karar altında bulunmasJ.a binaen aşağıda yazılı olduğu 
Veçhile keyfiyet ilan olunur. 

1: Kartal kazasına tabi Maltepede Çeşme meydanı mevkiinde 445, 
458, 459, 20, 21 emlak numaralı Kazasker Feyzullah vakfından sağı yalıya 
giden yol, solu vapur iskelesine giden yol, arkası Zincirlikuyu meydanı, 
Önü Çeşmemeydanı ile mahdut eskiden dört dükkan şimdi 2-14 numa
ralı iki dükkan olup bir kat üzerinde ve bir çatı altında ahşap, 2 numa
ranın konturatlı olarak getirdiği kira 10, 14 numaranınki de 6 lira olup 
kıymeti muhammenesi 1500 liradır. 

2 - Yine Maltepede Cami sokağında 13/10 hesap, 131/ 354, 6, 11 eski 
Ve 334/ 24 yeni emlak numaralı şarkan Çeşme meydanı, bazan Bayan 
Ülfet, garben Kahraman, Şimalen Ülfet ve bazan Cami caddesi, cenu
ben hazan Kara Mehmet ve hissedarı ve Kara Şaban arsası ve Evkaf ar
sa ile halen eski iskele caddesi, yeni Çınar caddesile, Cami sokağında 242 
?lletre murabbaı arsada altında dükkanı bulunan kuyulu ve bahçeli bir ev 
ile yine aynca da bir dükkan ve arsadan müteşekkil ev ve dükkanlar 
kAgirdir. Mahallen müfrez ise de kayden makluptur. Üç oda ve mut
fak ve taşlığı havi ve dükkanı müştemil evin muhammen kıymeti 2500 
liradır ve ayrı da dükkarun ve arsanın kıymeti muhammenesi 800 li
radır ki işbu hudut dahilinde cümlesi birden 3300 lira muhammen kıy
ll'l.etlidir. 

3 - Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Sultaniye sokağında eski 19 
l'nÜkerrer maklup bir kıta arsa iken 322 tarihinde 29 parçaya ürazı ya
pılıp elyevm müteveffiyeye ait 11 parça müfrez arsanın 9 da birer his
seleri satılacaktır. 

A - İki tarafı ürazen uhdelerinde ipka eyledikleri mahaller, bir tara
tı yine uhdelerindeki mahal, bir tarafı Tunus bağı caddesi ile mahdut 
kayden 288 arşın, 165,47 metre murabbaı tamamı olup dokuzda bir his
sesine isabet eden 18 lira 39 kuruştur. 

B - Bir tarafıuhdelerinde ipka eyledikleri mahaller, bir tarafı Paşa~ 
kapısı, bir tarafı ifrazen uhdelerinde ipka eyledikleri mahal, bir tara
fı yeniden açılan yol ile mahdut kayden 240 arşın, 137 ,89 1o/m olup do
kuzda bir hissesine muhammen kıymetinden isabet eden 15 lira 32 ku
l'Uştur. 

C - Bir tarafı ifrazen uhdelerinde ipka eyledikleri mahal ve bir ta
rafı Paşakapısı ve bir tarafı yine ürazen uhdelerinde ipka eyledikleri 
Inahal ve bir tarafı yeniden açılan yol ile mahdut kayden 240 arşın, 137 ,89 
l'n.nı. tamamı olup dokuzda bir hissesine muhammen kıymetinden isa-
bet eden 15 lira 32 kuruştur. ' 

Ç - Bir tarafı ürazen uhdelerinde ipka eyledikleri mahal ve bir tara
fı Paşakapısı, bir tarafı yine ürazen uhdelerinde ipka eyledikleri mahal 
V'e bir tarafı yeniden açılan yol ile mahdut kayden 244 arşın, 140,İ9 m.m. 
laınanu olup dokuzda bir hissesine mahammen kıymetinden isabet eden 
l5 lira 57 kuruştur. 

D - İfrazen uhdelerinde ipka eyledikleri mahal, bir tarafı Paşaka
t>ısı, bir tarafı ürazen uhdelerinde ipka eyledikleri mahal: ve bir tarafı 
Yeniden açılan yol ile mahdut kayden 248 arşın, 142,42 m.m. tamamı olup 
dokuzda bir hissesine muhammen kıymetinden isabet eden 15 lira 84 ku
ruştur. 

BAYAN LEYLA YAZIYOR; 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! .. 

"Uyanır uyanmaz, hemen el aynamı 
alıyor .. Ve küçük buruşukluklarımın 

fotoğrafı 
"Ancak bir hafta süren bir 

tedaviden sonra b~ derece 
güze11eştiğime şaşıyorum. Bütün 
arkadaşlarım böyle daha genç ve 
daha giizel görünmem için ne
ler yaptığımı soruyorlar ve şa· 
yanı hayret bir şekil alan tenim 
için iltifat ediyorlar.,, 

Yalnız bir hafta zarfında bın
lerce kadın, cazip bir tene ka
vuşmuş, bir kaç yaş gençleşmiş 
ve bütün buruşuklukları kaybol
muştur. Alimler, buruşuklukla
nn: ihtiyarladığımızda cildin 
besleyici ve ihya edici bazı un
surlarını kaybetmesinden ileri 
geldiğini keşfetmişlerdir. 

tamamen zail oluncıya ka 
dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay-

Bayan Leylanın yalnız 
bir haftalık tedaviden 
sonra ahnmış ve retüş 
görmemiş hakiki fotoğ
rafı. 

ve "Bioccl,, tabir ettiği bu canlı 
hüceyreler hulasası, şimdi pem
be rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde mevcuttur. Akşamlan 

yatmazdan evvel tatbik edi
niz. 

Siz uyurken. cildinizi besliye-

E - Bif tarati 1!razen uhdelerlride ipka eyıeaııcıerı mahal, für tarafı 
Paşakapısı, bir tarafı uhdelerinde ipka eyledikleri mahal ve bir tarafı 
Yeniden açılan yol ile mahdut kayden 252 arşın, 144,89 m.m. tamamı o- , 
lup dokuzda bir hissesine muhammen kıymetinden isabet eden 16 lira 12 
kuruştur. 

Bu kıymetli unsurlan cilde i-, 
ade ediniz. Yeniden gençleşecek 
ve tazeleşecektir. İşte; Viyana 
Üniversitesi profesörü Dr. Stej
skal'in keşfi bu derece ehemmi
yetli ve caziptir. Genç hayvan
lardan istih~Jile muvaffak olchıihı 

cek ve gençleştirecektir. Bir. 
hafta zarfında bütün buruşuk~ 
luklarımz kaybolacak ve 10 yaş 
daha genç görüneceksiniz. Gün
düz için (Yağsız) beyaz rengin~ 
deki "Tokalon kremini kullanı
nız. Bir ka_ç__gün zarfında siyah 
benleri eritir, açık mesameleri 
sıklaştırır ve en cirkin ve en es
mer bir cildi yumuşatıp beyaz
hıt1r 

BAYANLARIN NAZARI DIKKATINF: F - Bir tarafı ürazen uhdelerinde olan mahal, bir tarafı Paşakapı
sı, ve bir tarafı aharın bahçeleri ve hazan yine uhdelerinde ipka eyle
dikleri mahal ve bir tarafı yeniden açılan yol ile mahdut kayden 1032 
arşın 621,17 m.m. tamamı olup dokuzda bir hissesine muhammen kıy
llıetinden isabet eden 69 lira 11 kuruştur. 

Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının büyük biı 
kıymeti vardır. Onları bayiinize iade ettiğinizde behe· 
için 5 kurut alacak, ayni zamanda kıymettar mükafatlar 
bulunan T okalon müsabakasına iştirak hakkını veren hi ı 
bilet takdim edecektir 

G - Bir tarafı ifrazen uhdelerinde ipka olunan mahal ve bir tarafı 
~harın bahçeleri ve bir tarafı ürazen uhdelerinde ipka olunan mahal ve 
bir tarafı yeniden açılan yol ile mahdut kayden 200 arşın, 114,91 m.m. 
tanıanu olup dokuzda bir hissesine muhammen kıymetinden isabet eden 

12 lira 78 kuruştur. 1 ı · 
H - Bir tarafı ürazen uhdelerinde ipka olunan mahal ve bir tarafı a- lstanbul Komutanhğı Harici Askeri Kıtaat 

harın bahçeleri ve bir tararfı yine uhdelerinde ipka olunan mahal ve bir • ilanları ilanları 
tarafı yeniden açılan yol ile mahdut kayden 208 arşın, 119,50 m.m. ta- ::-------------- ı ....... ., 
llıanu olup dokuzda bir hissesine muhammen kıymetinden isabet eden Istanbul Komutanlığına bağlı bir- ••••••••• l 
13 Ura 27 kuruştur. Likler hayvanatı için 80 ton yulaf sa- Çanakkale Müstahkem Mevki Bir-

1 - İki tarafı ifrazen uhdelerinde ipka olunan mahal, ve bir tarafı a- tın alınacağından açık eksiltme il~ liklerinde sarfedilmek üzere 514 tar-
h.arın menzili' ve bahresi ve bir tarafı Tunus bağı ve caddesile mahdut ba çimento satın alınacaktır. Mu-

~ ihalesi 13/ Nisan/938 Çarşamba gü- h 
288 arşın, 165,47 m.m. tamamı olup dokuzda bir hissesine muhammen ammen tutarı 601 lira 10 kuruştur. 

nü saat 15 de yapılacaktır. Muham- T li ı · 4 N' 938 p ·· ltı:Yınetinden isabet eden 18 lira 40 kuruştur. a P erın ısan azartesi gu-
J _Üç tarafı ifrazen uhdelerinde ipka eyledikleri mahaller ve bir ta- men tutan 4600 liradır. llk teµıina- nü saat 11 de Çanakkalede Müstah

l'afı Tunus bağı caddesile mahdut, kayden 280 arşın, 160,83 m.m. ta- tı 345 liradır. Şartnamesi her gün kem Mevki Satınalma Komisyonun
tnanu olup dokuzda bir hissesine muhammen kıymetinden isabet eden öğleden evvel Komisyonda görülebi- da hazır bulunmaları. Taliplerin te-
17 lira 88 kuruştur. lir. Isteklilerinin ilk teminat ınak- minatları olan 67 lira ile birlikte 
Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller açık artırmaya çıkarılmıştır. buz veya mektuplariyle 2490 sayılı Çanakkalede Komisyonumuza gelme-

b leri. "775,, "1690,, "'"ler gayrimenkulün kıymeti muhammenesinin % 7,5 uğu nisbetinde kanunun 2 ve 3 maddelerinden yazılı 
})ey akçesi artırmaya iştirak edeceklerin peşinen mahkeme veznesine vesikalariyle beraber ihale günü 
~atırrnaları lazımdır. Dellaliye ve Vakıfa ait taviz bedelleri müşteriye a- vakti muayyende Fındıklıda Kamu
ltttr. İhale tarihine kadal" olacak bina vergileri, Vakıf icaresi, Belediye 
l'Usuınu terekeden tesviye edilir. Alıcının verdiği takdirde mahsubu icra 
(!dilir. İhale kararından azami bir hafta içinde ihale bedelinin pey ak
S~inin tenzilinden sonra kalan üst tarafı müşteri tarafından tesviye e
dilnıiş bulunması şarttır. Verilmediği takdirde ihtar ve tebliğe hacet kal
trıadan yeniden açık artırmaya çıkarılacaktır. Birinci ihale bedelini bul
l'tı.adığı miktar nisbetinde birinci müşteri tazmin ile mükelleftir. İşbu 
~llYrimenkullerin ipotekli veya diğer suretle alakalılan ihale tarihinden 
(!vveı ve bu ilan tarihinden 20 gün içinde mahkemeye haklarını ve ala
Ca.kıannı kaydettirmeleri ve fazla mallım:.ıt almak isteyenlerin yukarıda 
~azılı dosyasında artırma şartnamesine ve ~a.yıtlarına .. müracat edebile
(::kleri ve ilk açık artırma 5 mayıs 1938 tarihı~e t:saduf ed.en perşembe 
~unu saat 13- 15 olup kıymeti muhammenenın yuzde 75 ıni bulmıyan 
~a:Yrirnenkuller bu tarihten on beş gün sonra kati ihale günü olarak ta
~in olunan 21 Mayıs 1938 cumartesi günü saat 11- 13 te en fazla artı
l'a.tıın üzerine ihalesi icra edileceği ilan olunur. (6341) 

İktısat Vekaleti lç Ticaret Umum Müdürlüğünden ; 

tanlık Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. "1628,, 

* 
Selimiye kışlasının Hamam kazam 

ile giyinme mahallinin çökmekte o
lan Çatısının bir kısmı tamir ettidle-

ceğinden açık eksiltme ile ihalesi 15 
Nisan 1938, Cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen keşif bede-

li 879 lira 60 kuruştur. İlk teminatı 
66 liradır. İsteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle 2490 sa-

yılı kanunun 2. ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalariyle beraber iha 
le günü vakti muayyeninde Fındıklı

• 
Her bir metresine tahmin edilen 

fiyat 275 kuruş olan 67000 metre boz 

kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf u

suliyle münakasaya konulmuştur. İ

halesi 18/ 4/ 938 Pazartesi günü sa
at 11 dedir. İlk teminatı 10462 lira 

50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 922 

kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan ahnır. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 say Llı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif 

mektuplarile birlikte ihale saatinden 

en az bir saat evvel komisyona ver-
meleri. "774,, "1689,, 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Pendik İstasyon Büfesi üç sene müddetle ve açık arttırma ile kiraya 

verilecektir. Muhammen aylık kirası 25 liradır. Arttırma 15--4-938 
tarihli Cuma günü saat 15 de Haydarpaşada İşletme Müdürlüğü Komis
yonunda yapılacaktır. Bu işe ehil olan isteklilerin 67,5 liralık muvak
kat teminat mektuplariyle tayin olunan tarih ve saatte komisyonda ha
zır bulunmaları lbımdır. Bu büfeye ait şartnameler işletmeye müraca
atla parasız olarak alınabilir. (1704) 

*** Sıvasta cer atelyelerine ait muhtelü bina, kanaliz&syon vesair inşaat 

işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli 691.050 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı devlet demiryolla
nnm Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 34.60 lira mukal .. 
linde alabilirler. 

3 - Eksiltme 14. 4. 938 tarihinde perşembe gilnü saat 15 te Anka
rada devlet demiryollan yol reisliğinde merkez birinci komisyonca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif • mektubile bir· 

likte: 

A - 2290 sayılı kanun ahkfunına uygun 31.392 liralık muvakkat 
teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalan ayni gün 
saat 14 de kadar komisyona vermiş olmaları lazımdır. 

5 - Bu hususta tafsilat ve izahat almak istiyenler D. D. Yollan yol 
dairesine müracaat edebilirler. (751) (1552) 

* * * 
Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 105.950,46 ecnebi olduğu tak 

dirde 78.540 lira olan 1.190.000 adet galvanize tirfonun 9-5-938 Pa
zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yerli olduğu takdirde 6547 ,52 ecnebi oldu~ 
ğu takdirde 5177 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 390 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerinde satıl

maktadır. (1589) 

Ziraat VekCileti 
Satınalma Komisyonundan : 

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

caktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonun ; 
dan, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

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

Gümrük ve inhisarlar VekCiletinden : 
1 - ~ nrükler Umum Müdürlüğü 55 lira aylıklı neşir işleri müdür

lüğü açıktır. Buraya 35 - 55 lira barem derecesiyle veya 200 lira ücret
le bir muhasip alınacaktır. Aranılan şartlar şunlardır: 

A - Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartlan haiz bu
lunmak. 

B - Yüksek Mekteplerin birinden mezun olmak. 
C - Ecnebi lisanlarından Fransızca, İngilizce veya Almancadan biri-

sine hakkiyle vakıf bulunmak. 
D - Askerliğini yapmış olmak. 
E - Yaşı 40 tan yukarı olmamak. 
2 - Bu şartlan haiz olanlar arasında 18/ 4/ 938 günü saat 14 te Anka

rada Vekalet binasında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
İsteklilerin 11/4/ 938 akşamına kadar belgeleriyle birlikte bir dilekçe 

ile Ankarada Vekalet Zat İşleri Müdürlüğüne, İstanbulda Gümrük Baş
müdürlüğüne başvurmalıdırlar. "842,, "1671,, 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanllğı 

lstanbul Satınalma Komisyonundan : 
1- Gümrük Muhafaza örgüdündeki kadın muhafaza memurları için 

11 adet manto ile 13 adet kostüme teklif edilen !iat pahalı görüldüğün

den 4 4 938 Pazartesi günü saat 11 de yeniden eksiltmesi yapılacak· 

tır . 

2 - Tasınlanan tutan 302 lira 40 kuruş ve ilk teminatı 23 liradır. 

3 - Şartname komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları, ile blı-IBrte 
Galata Eski İthalat Gümrüğü binasındaki komisynoa gelmeleri. (1702) 

.~i!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~ 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 cı keıide 11 Nisan 938 dedir-

e U K E Ş I O E O E: 

30 İkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede 
Salışnıasına izin verilen ecnebi Şirketlerinden (Fiat) Anonim Şirketi, bu 
clefa müracaatla Şirketin İstanbul şubesinin muamelatını 31-12-1937 
1arihinden itibaren tatil ettiğini bild~iş ve tasfiye memurluğuna !s
lanbuı şubesi mümessili Leon Şönman ı tayin etmiştir. 

da Komutanlık satın alma komisyo- --------------
nuna gelmeleri. (1697) mlnatı 45 liradır. Şartnamesi hergiın 

öğleden evvel komisyonda görülebi- ı 

* lir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz 

200.000 ve 50.000 liralık mükafatlarla; 
200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 

10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Su şirketle alakası olanların ts:anbulda ~eyoğl~nda Taksimde, Kös· 
te~k sokağında 8 numarada rnukım Leon Şonman a ve icabında İktısat 
~eka·ıet· .. t etmeleri ilan olunur. (1938) me muracaa 

İhale günü talibi çıkmıyan Gümüş 
suyu hastanesinin 1000 tane tavuğun 
pazarlıkla ihalesi 15 Nisan 1938 Cu-

veya mektuplariyle 2490 sayılı ka

nunun 2. ve 3 üncü maddelerinde 

yazılı vesikalariyle beraber ihale gü-
ma günü saat 15,30 da yapılacaktır. Ü vakti muayyende Fındıklıda satın 

Muhammen bedeli 600 liradır. İlkte alma komisyonuna gelmeleri. (1698) 

Biletlerinizi aym yedinci gününe kadar bayile-

rinizden almanız kendi menfaatiniz iktizasıdır. --
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MLE ,.:------------------------------------, 
Yağsız Kar Acı Badem ·Yağsız Kar Menekşe·· Yağsız Kar Beşçiçek-Acı 

Badem Yağh ·Yasemin Yağh ·Gül Yağh ·Yarı~ Yağh Gece Suar Dö Pari 

.. 

Kremleri Kullanıyorlar 
HAKiKi 

ÇAM K LOll ·YAS 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların 
kalbine ferahhk verir ve CJÖnlünü açar . 

Bilh"assa masaj ve banyo için tayanı tavsiyed ir, 10 gram ÇAM kolon-! 
yası banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildinizi mis gibi kokutur. 
ve güzelleftİrir. 
T anınmıf eczane, ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında •atılır. 
Nureddin Evliya Zade Ecza, Alat ve Itriyat deposu - İstanbul 

ÖKSUROK ŞURUBU 
En muannit öksürüklerle 

bronıit, utm, ve boğmaca 

öksürüğünün katı ilicı

·dır. Göğüsleri zayıf olanla. 

ra vikaye edici tesiri 9aya

m dikkattir. 

Bütün eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz KanzUk Eczanesi 

Beyoğlu, latanbul 

Antivirüsle 

tedavi 

\ 

1 ~Saatler birbirinı takıp ediyor ve h616 sobahleyın 
taze bir kuvvetle kalkabılmrk ı~in bızo l6zım 

11 olan tOkın bır uykuya bır turlu kav~oınıyoru1 

l~te bura da 

I VALi DOL imdadımıza yetişir! 

• 
( 

Onu bir kere tecrObe edınıL Zararlız ve 
sınırlerı ıeslı:ın cdıcı olan bu ıl6r 1111l11\uzlu6a 

kor'' umulmoı bır dev6dır. 
/ 

VALIDOL: domlo, tabel ve nap l 
halında her ec:ı:ancdo bulunur. ~ 

Hali tasfiyede b ulunan 

Türk Ticaret ve Sanayi 
BANKASI ANONİM ŞiRKETi 

T ASFtYE HEYETiNDEN : 
Hali tasfiyede bulunan Türk Tica

ret ve Sanayi Bonkasının 14/3/1938 

tarihine müsadü senelik toplantısın
da kanuni ekseriyet temin edileme
diğinden, banka nizamnamei esasisi
nin yirmi altıncı maddesi mucibince 
içtima 13/4/938 Çarşamba günü sa
at 11 e tfılik edildiği ilan olunur. 

·Otomobilcileri n 
Nazarı dikkatine: 

Asınmıs otomobil lastiklerinizi 
1 1 

Az bir masrafla · kaplama yaparak 

muddet ,. dah.a. kullanabilirsiniz. Uzun 
Amerikadan getirilen en 
mükemmel ,makinalarla ve 

KAUCUK MALZEMESi iLE 
Bu a.meliyat yapılmaktadır • 

Kanaat getirmek için bir defa tecrübe yapmak kafidir. 
Taşra dan gönderilecek lastikler üç gün zarfında yapılarak ayni vasıta ile iade edilir. Bu IU

tik.ler her türlü yara ve bereden 8.ri olmalıdır. 

Adresi: Taksim, Stadyum Yanında 

LASTiK 

BE!:>İR KEMAU 
MAW MUT C~V/S.. 
EC~...O...N&~ I 

ICIN-

MUSTAHZAR~T INDAN~ 

P E KTD R 1 N""-\,)t.l~ 

TAMiRHANESi 

ve Bağı 

H akikaten Ba
yanları adet 

zamanlarında büyük 
rahata ka vuf turan, 
vücutlarına her türlü 
serbesti veren cilt%e
rini ter ve taze tutan 
rahim iltihap akrntı 

ve ağrı, sancı ve ka
fmblarmdan koru
yan kıymetli ölçüle
mez bir idealdir. 

En ince elbiseler 
altında bile sezil· 
miyen 

F EM 1 L 
ve B A G 1 

Bu sıhht ve pra· 
tik Cidet bezleri 
her ticarethane· 
de sayın Bayanla· 
rımızın hizmetle· 
.-ine hazırdır. 

lstanbul Jandarma Satınalma 

Komisyonundan : 
Miktan kilo Cinsi Tahmin bedeli 

Lira Ku. 
llk Teminatı 

Lira Ku. 

8000- 9000 Yün Fanila ipliği 23400.00 1755.00 . ., 
ı _ Veki ller Heyeti karariyle 938 senesine sari mukavele akti surct!~ıı 

le ciılsi, miktarı, tahırlin bedeli ve ilk teminat miktnrı yukarıda yoı1.~ 
8000 _ 9000 kilo yün fanila ipliği Gedikpaşada J andarma Satınalmn ı<o:ı';. 
yonunca ıı Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesıY"' 
satın alınacaktır. 

2 _ Şartname her gün saünalmn Komisyonunda görülebilir. . c - ~ ~ 3 _ İsteklilerin eksiltme gunu saa~ 14 de kadar kanun ve şartname 
göre hazırlıyacakları teklÜ mektuplarını komisyona vermeleri lfızlJlldır· 

(1510) 

--"" 


