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Jlhmet Emin YALMAN 

M illetler arasında iki nevi 
, mücadele devam edip gi
lder. Biriai ezici ve öldüriicüdür. 
Harp meydanmda bir menfaat 
koParmak veya bir hakkı teca
.Uzden korumak için yapılır. 

Diğerinin sahnesi spor ve erlik 
meydanıdır. Milletlerin mümessille
ri, muayyen usul ve kaidelerin çer
çevesi içinde bir yarış veya müsaba· 
ka için karşılaşırlar. Burada kuvvet, 
Zeka, idman, azim. sebat; açık imti
hanlardan geçer. Son hadde kadar 
herkes muvaffakıyet için biribirile 
boğuşur. Fa)\at bir tarafın üstünlüğü 
llleydana çıkınca mücadeleli hisler 
derhal durur. Herkes kazananın cen· 
tilrnence elini sıkar ve zaferin icap· 
lar:ı ve şerefli neticeleri yerine geti· 
rilir. 

Bir harpte bir millet; fedakarlık· 
lar:ının, gayretlerinin ve :meziyetleri 
nin neticesi olar:ık üstün çıkarsa el
bette milletler arasındaki itibarı ar
tar. Spor ve erlilt meydanındaki za
ferlerin de ayni yolda t sirlcri var· 
dır. Bu mücadele mahdut fertler a
rasındadır. ,Fakat bunlar, ancak mil 
letıerinin nıümessili sıfatile ortaya 
atılınıŞiardır. Yabancı milletlerin 
~ürnessillerine karşı üstünlüklerini 
ısbat etmeleri, doğrudan doğruya 
~ndi millctlerini.q,_ ~r<>f ve itiban 
k nıa oaşanlmış bir milli muvaffa-

1Yet ve hizmettir. 

A vrupaya giden binici ekibimiz, 
yurt hesabına iftihar edile-

~~k ~a!erler elde etmiştir. Türk ü'-
unıuıw~. ı· N' t R da e;u,. evve a ıs e, sonra oma-
13~ ımtihanlardan geçmiştir. 

ltün u _m«.:*:U-!- karşısında her Tür
Ve . ~o~su ıftıhb·la kabarmıştır. Baş 
d'~ılımız, ekip rcisimı. -4, .. l~afla ver 
~~ı beşa~et~.i habe?, .~tatürkl: -et
li ~ ve Buyük Şefımızın memnuniye 
'trı rı.ı, . ke?di tebriklerile beraber kıy· 
:r etli bınicilerimize bildirmiştir. Şe
'trı~ direğine bayrağımız çekilmiş, 
bir et~er a;ası muvaffakıyetimizin 
'trı alfuneti diye milli marşımız çalın 
h:~ır: Bu vesile ile bütün dünya şu 
ler~1 ~~ıştır: "'Türkiyede, millet
içbı t us~ünlüğünü ortaya koymak 
l'UJcse ed~arlıkla, azim ve şevkle, 
bini . k hır teknikle çalışmayı bilen 
rnu~iıler ~ar. Bunlan yetiştirecek bir 
bu s t, hır ruh var. Türk binicileri 
le ~Y~e bütün dünyanın binicileri
orıay!olçüşınüşler ve üstünlüklerini 

l> ~ koYm uşlardır." 
h ... - urıyanın her köşesine Türklük 
--qqıuıa bö 
\re ha Yle haberler yayılmasını 
~inYranlık: duygulan uyanmasını 
~ 'h:-~en subaylarımızın yurda o-

~etleri b" ük' t" uy ur. 

Ş utrasını gözönünde \ tutalım ki 
arih' l'lfırıtıı ın en korkunç silah ya-

8-t, haı;rtasındayız. Bundan mak
de Üstiizı~ ~er kazanmaktan ziya
lc~buı ett~ ba~~~lanna iptfdadan 
liilJ11eı.... ek, sozu ve meramı yu-• 

• "-tll' 13 .. 
çlllde bı .. : . 0 Yle iddialı bir ilem i· 
}AL ~ıcılJc: •b' 
.~8.!t olan gı ı askerlikle sıkı a· 
lSbat etme ~ir sahada üstünlüğünü 
~e saYnı Yı her millet milli bir ga-
zırı ış, ona .. 

anlllışb gorc çalışmış ve ha-
13.. l'. 

'l'Ur Utiin bu 
b k a.ıı- çalıŞanlann ortasında 

ıı· uu 'Ve 
ıt.1,:etnin T " ınerarnının, Türk ka-
ç~as ' Utk tekn'ğ' . .. " n ı, tniJI• ı ının ustun a it ı şe~ef · d aıanı1- • ve itıbar hesabı· 
en~ . uuış bir f . 

deaı rı binicUe . za erdır. Seneler-
fed ~rden doğ ~~miz, ancak milli i
cı ; A.rlıkta a ılecek bir gayret ve 
aı ;receden b;:1~şnuşlardır. Altın. 
sene aha ileri git~~rak her sene bir 

gayelerine ışler, nihayet bu 
(~arrnışlardır. 

evam.ı 7 .incide) 

Binicilerimiz Kral 
Kupasını Kazandılar 

Birçok Eşya Fiyatları Yükseldi, Ih 
karla Mücadele için Tedbir Alınıy 

Paris 5 (Hususi) - Fransa hükume 
ti, dün haber verdi.ğimiz gibi, Fran
gın fiyatını düşürmeye karar vermiş 
ve frangın istikrar rayici bir İngiliz 
lirası mukabilnied 179 frank olarak 
tesbit edilmiştir. Son iki sene zar
fında Frangın kıymeti ü'ç defa düşü 
rülmüştür. Fransa hükumeti, bu ka
rarı, İngiltere ve Amerikanın muva
fakati ile vermiştir. Malum olduğu ü 
zere Fransa, İngiltere ve Amerika a
rasında üç taraflı bir para anlaşması 

vardır. Fransa bu anlaşmaya bağlı 
kalacaktır. Frankı , son düşürme ka
rarı dün verilmiş ve bu sabah ilan o
lunmuştur. Tedbirin tesiri derhal h is 
solunmuş, Fransadan harice giden ser 
mayeler geri donmiyc başlamıştır. 

Subaylarımız I stanbulda Parlak 
Bir Merasimle Karşılanacaktır 

FransaBankasının altın mevcudu mah 
süs derecede kıymetlenmiş, bunun ne 
ticesi olarak devletin, hükiımete bir 
kaç milyarlık avans veren ihraç ens 
titüsüne bugünden itibaren hiç bor
cu kalmıyacaktır. 

Ecnebi memleketlere giden veya 
dahilde saklı kalan milyarlarca frank 
kıymetinde sermayelerin piyasaya 
avdet edeceği, spekülasyonun duraca 
ğı , istihsalatın artacağı ve bu suretle 

ileride yapılacak olan milli müdafaa 
(Devamı 7 incide) 

Franaa Maliye Nazın 
Marchandeau 

Çok Dikkate Değer Bir Makale 

Almanyanın Balkand 
Takip Ettiği Siyaset 

Avrupanın Cenubuıarkisinde Almanyanın 

Tesirli Yeni Bir Yol Tutması Lc.lzımmıı 
Ankara, 5 (A.AA.)- "Deutsche miştik. Fakat Avrupa cenubu şarkts' 

Allegemeine Zeitung,, da Tuna is- deki İngiliz - Fransız menafiinin 8 
tikameti,, başlığı altında şayanı dik- anesi bundan çok eskidir. 
kat bir yazı çıkmış bulunuyor. Harpten evvelki zamanlarda İngi 

Josef Vinschu imzasını taşıyan bu terenin Balkanlcı.rda takip ettiği dı 
yazıda deniliyor ki: politika Londra maliyelerinin güttü 

"Büyük Almanya kuvvet blokunun leri politikadan daha az faal değildi 

Sağdan itibaren: Yüzbap Cer>at Kula, Eyüp Ôncü, Saim Polatlıan~ Cer>at Gürkan 
ve iktısadi sahasının Avrupa cenubu Londra maliyecileri Avrupa cenub 
şarkisi üzerindeki tesirleri Fransa ve şarkisinin ekonomik inkişafında Al 
İngilterede dikkatle takip edilmekte- man bankalannd:ın daha kuvvetli bi 
dir. Bu alaka yeni değildir. Biz bunu faaliyet göstermi~erdi. Balkanlar ha 
vaktiyle Dr. Şahtın balkanlarda yap kında Alman edebiyatı kısır idi. Hal 
tığı iktısadi siyasi seyahatini Paris ve buki İngiliz yüksek mekteplerinde r 

Kahraman süvari zabitlerimtzln l 
Niste kazandıkları "Polonya Ordu • l f J o } • H t O•• d •• 
su" mükiUatından sonra Romada ranSJZ e egeSJ a aya On U 
"Mussolini" kupasını da kazanarak 
dünya birincisi olması yurdumuzda 
haklı ve geniş bir ift ihar havası ya· 
ratmıştır. 

Londranın şüpheli telakkilerinden sez (Devamı 7 incide> 

Garo, Kanımda Türk H ·ı 1 • · 
Romadan her yeni gelen telgraf 

binici gençlerimizin yeni bir müjde
sini taşımaktadır. "Mussolini'' ku • 
pasından sonra yapılan "Kral" ku
pası müsabakasında da yalnız iki bi-

(Devamı 7 incide) 

Atatürk 
Gezinti 
Yaptılar 

Ankara, 5 (A.A.) - Reisicümhur 
Atatürk bugün öğleden önce otomo· 
bille şehir içinde bir gezintiden son 
ra Orman Çiftliğini teşrü buyur -
muşlar ve öğle yemeğini orada ye • 
mişlerdir. Atatürk yemekten sonra 
çifıliğin muhtelif müesseselerini ge
zerek akşama kadar vakit geçirmiş 
ve geç vakit köşklerine avdet buyur
muşlardır. 

* Ankara, 5 (A.A.) - Yeni Isveç or-
ta elçisi Baron Gyllenspierna bugün 
Reisicümhur Atatürke itimatname -
sini takdim etmiştir. ... _... .............. -........ 

K . ı ıerın 
anı Var, Dıyor R _ı k. omaua ı 

"Hatayda Türkleri Nizamlara En 
Muti, Medeni Bir Unsur Gördüm,, Günleri 

Napoli, 5 (A.A.) - Geceyi tren -

• ' 

Hatay/..alft FranSd 
Jelegesi Garo 

Adana, 5 (TAN muhabirinden) - de geçirmiş olan Hitler saat 10,10 
Ankara seyahatinden dönmekte olan da Napolide Mergellina istasyonu • 
delege Garoyu ekspreste ziyaret et- na gelmitşir. Nebat ve çiçeklerle 
tim. Beni samimiyetle kabul etti ve mükemmel camlı bir kış bahçesi ha-
şu sözleri söyledi: Jine getirilen istasyon Alman ve I · 

" - Size evvela şunu SÖy· .talyan bayraklarile, faşist ve nazi 
lemek isterim ki, ben bir işaretlerile süslenmişti. 
Türk m uhibbiyim. Ayrıca ka - Führer, trene on dakika evvel ge· 
nımda Türk kanı da vardır. Nasıl mı lip Prens Piemon, nazır Ciano, Sta· 
diyeceksiniz?. Meşhur Gollerin Kralı race, Alfieri ve daha birçok zevat ta
Troyanın Krımdan alıp Fransanın ce- rafından karşılanan kral tarafından 
nubundaki Vanda eyaletine yerleştir kabul edilmiştir. Veliaht ve nazır • 
diği Türkler arasında benim de de- lar Alman devlet reisini selamlamış 
delerim vardır. Bu Türkler uzun müd lar, mızıka Alman ve Italyan marşla 
det benliklerini muhafaza etmişler· rını çalmıştır. 

d ir. Bu itibarla, ben tabiatile herkes- istasyon civarında biriken muaz -
ten fazla Türk muhibbiyim. zam bir halk kütlesi hükümdarla 

Hatayda intihabatın başlamak üze Führeri şiddetle alkışlamışlardır. 
re bulunması dolayısile tatbikte yan Kralla beraber hareket 
h fhklara mahal kalmamak için, ya· Alman devlet reisi kralla birlikte 
pılacak ifler üzerinde bir kere daha açık bir otomobile binmiştir. Alman 
fUdr teatisinde bulunmak üzere An· ve Italyan nazırlarile diğer zevat ta 
karayı ziyaret ettim. Gördüğüm hüs- başka otomobillere binmişler ve bu 
nü kabulden, hükumetime ve milleti· suretle teşekkül eden alay saf halin
me karşı beslenen hüsnü niyetten hu de selam duran kıtaların arkasında 

(Devamı 7 incide) (Devamı 7 incide) 

lf""Yüzelliliklerin 
Affına Dair 
Bir Haber 

' i 
izmirde çıkan Yeni Asır arka· 

daşımızda yüzclliliklerin affi ih
timaline dair Antakyada çıkan 
Yeni Gün gazetesindt>n alınmış 
bir haber gördiik. Hatayda çıkan 
arkadaşımızın havadisi aynen şu· 
dur: 

"YüzcJliliklerin on beşinci 

Cümhuriyet yılı münasebetile ya 
kında affedilecekleri duyulmuş
tu .. Bu haberi HaJepten geçerken 

, Suri~·eli gazetecilere vaki olan be 
yanatında Sayın Tiirk Dış Baka· 
nı da teyit etmiştir. 
Rüştü Aras hu hususta kendi

lerine sorulan suale şu cevabı 
verınişt ir: 

"- Bu iş OahiJiye Vekaletini 
alakadar ede~. Fakat böyle bir af 
fın mevzuubahis olduğunu biliyo 
rum." 

Yüzelliliklerin affı hakkındaki 
rivayetler bundan evvel de bir 
iki defa ortalıkta dolaşmış. faka; 
aslı çıkmamıştı. Bu defaki rİ\•aye 
ti de Suriye gazetelerinden Yc.ni 
Güne aksetmiş bir şayia diye 
nakletmekle iktifa ediyoruz. 
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Kuzu Eti 
Fiyatı Biraz 
Yükseltilecek 

19 Mayısta 

Bir Müsabaka 

Yapllacak 
Ankara 5 (TAN muhabirinden) -

Bisiklet federasyonu, İstanbul ve E
dime arasnda memleketimizde ilk de 
fa olmak üzere büyük bir şehirlerara 
sı koşusu hazırlamaktadır. Bu yarış, 
gidiş ve geliş olarak iki etapta yapı
lacak ve katedilecek mesafe takriben 
beşyüz kilometreyi bulacaktır. Bu ya 
rışa, memleketin her tarafından böl
gelerin en iyi bisikletçileri iştirak e
deceği gibi istiycn her koşucu da gi
rebilecektir. 

Yüzbaşı Velahopulos ve diğer 

teşkilatçılar, biribirl üzerine yol
lan üzerine bir Azrail dehşeti ile 
çıkan ve ölüm saçan gizli kuvvet
lerimiz karşısında şaşırmışlar, a
pışıp kalmışlardı. Paşabahçesinin 

her taraftan kuvvetli Türk çetele
ri ile sarıldığını sanmışlardı. On 
beş gün içinde on yedi yoldaşları
nı kaybetmişlerdi. Yaralanıp çe
kilenler de başka idi. 

Artık çeteciler Paşabahçeden 

çıkmak için uzun uzun düşü -
nüyorlar ve bunu pek te göze ala
mıyorlardı. Fena halde yılmışlar
dı. Bu yılgınlık ile çeteciliği bıra
kıp Tatavlaya dönenler, gizlice 
sıvışıp kaçanlar da tek tük işitil
miye başlanmıştı. 

Kaçanların yeri, para ve husu
met propagandası sayesinde, der
hal dolduruluyordu. Fakat ne de 
olsa ilk haftalarda yapılan· baskın

ların, akınların verdiği muvaffa
kıyet sarhoşluğu , şımarıklığı kim 
sede ikalmamıştuı 

Vclahopulos taliini bir defa da
ha tecrübe etmek istedi. Kiryakos 
ve Zaharyadis ile uzun bir müza
kereden sonra, bir hafta sonra ya
pılmak üzere bir baskın programı 
hazırladı. Bu dcla Şile tnraflanna 
gideceklerdi. Verilen kararı ve ha
reket gün ve saatini, hedefini, ef 
rattan bile sakladılar. Bir gece 
Velahopulos bizzat çetelerin ba
şına geçti. Sessiz ve sadasız köy 
den ayrıldı. 

Yusuf ve Ahmet Beyler Polo -
nez köyü ilerisinde kurduklan 

pusulannda bekliyorlardı. Bu de
fa vurulan darbe evvelkilerine hiç 
benzemedi. Tepeden inme ve çok 
tesirli oldu. Çetecileri çevirdiler, 
önlerine kattılar ve Paşabahçesi
nin sırtlarına kadar sürdüler. Çe
tecilerin birçoğu bir tek silah ata
madan kaçtılar. Velahopulosun 
hayvanı vurulmuştu. Buna rağ

men nasılsa co.nını kurtarabildi 
ve zorlukla kaçtı. Evlerinde zafer 
müjdeleri bekllyen yerliler, mağ

rur çetecilerin yerine firar halin
de bir döküntü ile karşılaştılar. Çe
teciler telaş haliyle Türklerin ar
kaları sıra geldiklerini ve köye 
girmek üzere olduklarını da söyle 
diler. 

Bu korkunç haber yerlileri can 
kaygusuna düşürdü. Evlerinden 
kaçanlar, çocuklarını kucaklıyan

lar hep iskele başında toplanıyor
lardı.Kiryakos telefonla hertarar
tan imdat istiyordu. Halbuki köye 
ne giren , ne de gelen vardı. Arka
daşlarım çeteyi köy kenarına ka
dar kaçırdıktan sonra süratle çe
kilmişlerdi. 

Beykozclan motörlerle yetişen 

ufak bir İngiliz müfrezesi köyde
ki telaş ve heyecanı zorlukla bas
tırabildi. Tam o sırada Velahopu
losta başı açık ve üstü başı peri
şan bir halde karargahına geldi. 
Vurulan hayvanın eğerini sırtında 
taşıyan bir çeteci de yüzbaşısını 
takip ediyordu. Her ikisi de kim
se ile gorüşmeden otele girdiler. 
Hadise hakkında malümat istiyen 
İngiliz çavuşuna yüzbaşı utana
rak kızararak cete efradının kaç-

' tı~nı söyledi. Bir yıldırım hızıyla 
her tarafta duyulan bu hadise, 

Mavro Miracıları da çok şaşırttı ve 
endişeye düşürdü. 

İngilizlerin gizli hzimetler gru
pu kumandanı, başkumandanlı -
ğa yazdığı bir tezkerede bu hadi
seden bahsederken yüzbaşı Vela
hopulosu idaresizlik1e itham et
mişti. Hatta daha ileri gidilyor. 
Ve şöyle denliyordu: "Çetelere ya 
pamıyacaklan tir vazife yükletil
miştir. Ve buralarda evvelce te
min olunan sükunet te bozulmuş, 
boş yere asayişsizlik çıkarılmış

tır.,, 

Ertesi sabah Modadaki İngi1iz 
livası karnrgah1 (Polonez) köyüne 

bir süvari bölüğü gönderdi. İstihba 
rat zabiti yüzbaşı (Lisner) tah -
kikat yapmıya memur edilmişti. Ya 
pılan araştırmalar ve soruşturma
lar oralarda Türk çeteleri bulun
duğuna kanaat hasıl ettirecek ne
ticevermedi. 

Yüzbaşı (Lisner) in raporu üze
rine liva kurnandanlıgından baş

kumanelanlığa yazılan tezkere yüz 

başı Velahopulosun tamamen aley

hinde idi. Onu idaresizlik ve kor

kaklıkla itham ediyordu. Bu mese

le üzerine İtilafçılar arasında 

Mavromira teşkilatına karşı bir 

emniyetsizlik uyandı ve çete faa

liyetinin tatil edilmesine karar 

verildi. 

Mavromira cemiyeti bu mesele
yi bir onor meselesi diye karşıla
dı. Bozgunluğu mazur göstermek 
için bin dereden su getiriyorlardı. 
Bu işte bir casus teşkilatının rol 
oynadığını ısrarla söylüyorlardı. 

Bu teşkilatı meydana çıkaracak

larını, bu neticeyi hazırlıyan elle
ri koparacaklarını da vadediyor
lardı. Tahkikat başlamıştı. Yunan 
lılann gizli polis dairesi, seçtiği 
hafiyelerini Paşabnhçesine gön
derdi. Gizli hizmetler grupu da 
Üsküdarlı T. M. ve C. H . nin ida
resinde altı kişilik bir şebeke ile 
bu tahkikata knnştı. Zulüm, taz
yik, dayak biitün şiddetiyle baş
gösterdi. Tazyikten korkan Türk 
aileleri ilk fırsatta İstanbula çe
kildiler. Hafiyeler köyde gizli bir 
teşkilatla aHikasından şüphe edi
lecek tek vab;mcı bulamadılar. 

(Deı•amı var) 

arpJŞJYOY U I\ Yenibahçenin ıehrin merkezi 

Dün öğleyin, Boğaziçinden, Hay- bir yeri olmaması, ve oraya kafi Kuzu etlerinin baş ve ciğerlerle 
darpaşa ve Kadıkoyünden gelen yol- ı derecede nakil vasıtası bulunma birlikte satılmaları halkın şikayeti-
cular, limanda büyük bir korku atlat ' !; ma51 dolayısile stadyomun bu- ni mucip olmaktadır. Bunu gözönü-
mışlardır. Şirketi Hayriyenin 66 nu- raya yapılmumdan vazgeçilmiş ne alan Belediye kuzu etlerine cüzi 
maralı Boğaziçi vapuru ile Akayın ti. Sonra da, milli ve modern 1

1

1

1 
bir zam yaparak bunların ciğersiz ve 

Kalamış vapuru saat 12 yi çeyrek ge stadyom yapmak üzere Çırağan başsız sattınlmasına karar vermiştir. 
l ı1 

çe, limana girerken Sarayburnu önün 
1 
sarayının yıktırılarak bu saha- ı Yapılacak zam mikdarı bugünlerde 

de k;;.rşılaşınışlardır. Her iki vapur nın stadyoma ayrılması düşünül 
11 

tcsbit olunacaktır. 

da biribirine yol vermediği için çap- müştü. Fakat, hem sarayın yık- Sıhhi Muayene Yaptırılacak 
raz ~aziyete gelmiştir. Daha önünde hrılması doğru görülmemiş, hem Sütnine, dadı gibi müstahdemlerin 
bulunan şirket vapuru daha fazla yol il de bu bina yıkılsa bile istenildi- I! altı ayda bir, diğer müstahdemlerin 
vererek kazanın önünü almıştır. Fa- ği kadar ı:eni' bir saha elde cdi- 1 her üç ayda bir <>ıhhi muayenelerinin 
kat, 66 numarada bulunan yolcular, 

11 
ıemiyeceği anlaşılmıştır. mutlaka yaptırılarak raporlarının Be 

vapurun iskle tarafından Kalamış va il Stadyom yeri için esaslı tetkik lediyeye gönderilmesi tamim edil-
purunun kendi Üzerlerine doğru bil-

11 
lcr yapılmış \'e kati karar veril- miştir. 

yük bir süratle ilerilediğini görünce ı ı miştir. Bu karara göre stadyom l 'ı Hastane Masrafları 
heyecana kapılmı~lar ve vapurda bü f,i Dolmabahçe gazhanesile eski İs- Yaralama vaknları neticesi hasta-
yük bir panik kopmuştur. Kalamışın tabliimire binasının bulundu- hanelere yatırılanlara yapılacak mas 
bu toslaması 66 numaranın kıç tara- 1 ğu sahada yapılacaktır. Burası f ra ın tesbit edilerek, yaralıyanın mu 
fını, Adeta sürnürcesine sıyırmıştır. ı kafi gelmezse, esasen bir Luna hakeme edildiği mıntaka müddeiumu 

Adalara lıliyecek Vapur ,j Park haline getirilecek olan Tak ' miliğine bildirilmesi ve bu masrafla 
Akay idaresinin işletme şefi Nasu- sim - Dolmabahçe arasındaki rın mahkum olan suçludan tahsil et-

hi, İzmlre gitmiştir Adalar arasında ı meydanlığın bir kısmından da is tirilmesi kararlaştırılmıştır. 
işletilecek olan körfez vapurunu tes- 1 tifade edilecektir. 9 
lim alacaktır. Vapur bir haftaya ka-' Llıliiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiii~~~~!!i"!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ii!iiiiiit~ 

Bina vergileri tetkiki itiraz komis dar limanımıza gelmiş olacaktır. Üze 
rinde bazı değişiklikler yapıldıktan POLİSTE : yonlarına üç tane ilave edilerek beşe 
sonra, yaz tarifesinden itibaren sefer .çıkarılması kararlaştırılmıştır. 
ıerıne başlıyacaktır. y l 8. K d 
Seyyah Getirtilmesi için aş 1 Ir a lll İnhisarlara ait depolardan tanzifi-

Deniz Bank, memlekete seyyah ge Ü .Jasında . ye ve tenviriye resmi alınmaması ka 
tirilmesi mevzuu üzerinde de tetkik- J rarlaştırılmıştır. 
ler yapmıya başlamıştır. Memleketin U:ü BulunÔU 
güzel köşelerine nit bol resimli ve iyi '.\ıtÜTEFERRIK : 
kağıda basılmış hroşürler hazırlan

maktadır. İlk broşür Yalovaya tahsis 
edilmiştir. Broşürde Yalovanın tari
hi, inkişaf seyirleri, sularının tedavı 
bakımından kıymeti hakkında yazı

lar bulunacaktır. 

Yeni Gemilere Büst 
Deniz Bank Almanyadan getirile

cek olan yeni gemilerimizin salonları 
na konulmak üzere, bronzdan kabart 
ma Atatürk büstleri hazırlamaktadır 
İlk büst, ilk gelecek Trak vapuruna 
konacaktır. 

• Deniz Ticaret müdürü Müfit 
Necdet Deniz A!lkaraya gitmi§tir. 

MAARİFTE: 

Mekteplerde 
imtihan 
Hazırlıkları 
İlk tedrisat miifettişleri bugün top 

!anacak ve ilkokulların imtihan gün
lerini tesbit edecektir. 

Beşiktaşta, Şenlikdede mahallesin
de, Çukurçeşme sokağında 18 numa
ralı evde, yalnız olarak oturan ve sa
raylı namile maruf 80 yaşlarında Fat 
ma isminde bir kadın odasında ölü o 
larak bulunmu§tur. Belediye, dokto
ru tarafından yapılan muayene neti
cesinde Fatmanın ölümü şüpheli gö
rülmüş, ceset Morga kaldırılmıştır. 

Afır •urette yaralandı 

Yeni Bir Tütün 
Çeşidi 
Yetişt~rilecek 
İnhisarlar idaresi, İngiliz pazarla

rında tütün satabilmek için tedbirler 
alacaktır. İngiltere, münhasıran A
merikanın Virginia tütünlerini k ul-

Liman idaresi amelesinden Sadık !anmakta ve diğer memleketlerden 
oğlu Muharrem Karaköy rıhtımında tütün almamaktndır. Bizim Taşova 
bağlı Erzurum vapurunda çalışırken tütünlerimizle Virginia tütünleri ara 
ambara düşmüş, muhtelli yerlerin- sındaki kalite ben7erliğini nazarı dik 
den ağır surette yaralanmıştır. Mu- kate alan İnhisarlar idaresi, Virginia 
harrem, Beyoğlu Belediye hastahane tütünlerinin yetiştiği iklim şartlarını 
sine kaldırılarak tedavi altına alın- gözönünde tutarcık Taşovada bir nü-

mıştır. mune tarlası açacaktır. Bu nümune 

Kolundan yaralandı tarlasından muvaffakıyetle netice a-
lınırsa, İngiltereye de ihracat yapıla 

Kasımpaşada Bayram sokağında o- bilecektir. 
turan Hacer isminde genç bir kadın, 

Eminönününde yıkılmakta olan Val-

' de Hanının önünden geçerken üı~ri-

ne bir tahta parçası düşmüş, kolun
dan yaralanmıştır. 

• 

Marangozların Muomefe 
Vergisi 

Ortaokullarda kanaat notu verilme Üsküdarda Tarlabaşı sokağında 16 

Marangozlar Cemiyeti, muamele 
vergisi hakkındaki dileği vekalete bil 
dirmek üzere bir heyet seçmiştir. He 
yet, cemiyetin reisi ile umumi kati
binden ibarettir. Marangozlar mua
mele vergisinin maktu olarak alınma 
sını istemektedirler. 

si işi bu ayın yirmisine kadar bitiril- numaralı evde oturan marangoz Hü-
miş olacaktır. samettin oğlu Selim elini tezgaha sı-

T al ebe afı oluyor kıştırmış, bir parmağı kesilmiştir. 
Dünden itibaren bütün mektepler- Üsküdarda oturan Ahmet isminde 

de talebeye yeniden tüo aşısı tatbik bir şapkacı Dolap sokağında Havva 
edilmiye başlanmıştır. Aşı yapılan isminde bir kadının evinin camlarını 
mekteplerde talebeye bir gün istira- kırdığından yakalanarak Adliyeye 
hat verilecektir. verilmiştir. 

Avrupa Hattındaki Tenzilat 
Devlet Dcmiryollarının Avrupa 

hattı için hazırladığı tenzilatlı tarife 
nin tatbikına dün başlanmıştır. Yeni 
tarifenin knmyonlarla rekabet edebi 

leceği anlaşılmaktadır. Mersin iskele Yazılı imtihan kalkıyor mu? • 
Bu yıl liselerde yazılı imtihan yap Sütlücede İmrahor caddesinde otu si için de yeniden bir tenzilatlı tari-

tırılmaması ve yalnız sözlü imtihanla ran 12 yaşındaki Kerim, arkadaşı 10 fe hazırllmmıştır. 
iktifa edilmesi keyfiyeti tetkik edil- yaşındaki Hüsnü tarafından çakı ile Bir Aylık Varidat 
mektedir omuzundan yaralanmıştır. İstanbul gümrüklerinin nisan 938 

• • varidatı 3,876,000 gümrük varidatı 

Bu büyük yarışın, Ulu Önderin 
Samsuna ayak bastığı gün olan ve 
spor bayramı kabul edilen 19 Mayıs 
ta yapılması düşünülmektedir. 

Amerikada Açllacali 
Fotoğraf Sergisi 

Ankara, 5 (TAN muhabirinden)
Amerika hükılmeti, önümüzdeki Ha
ziranda Amerikanın Baltimor şehrin 
de açılacak beynelmilel fotoğraf ser
gisine hükumetimizi davet etmiştir. 
Sergiye arzu eden bütün fotoğraf sa
natkarları iştirak edebilecektir. Mat
buat Umum Müdürlüğü, sergiye gön 
derilmek üzere memleket manzarala
rından müteşekkil bir fotoğraf kol
leksiyonu hazırlamıştır. 

Gümrüklerde Yeni Tayinler 
Ankara, 5 (TAN muhabirinden)

Gümrükler Vekaleti, tetkik müdür
lüğü hususi işleri servisi şefi Halil 
İbrahim, Ankara tetkik müdürlüğü, 
ikinci şube amiri Ferit Avni Edime 
Gümrük müdürlüğü vekaletlerine, 
föI'll.ıc-ci. 2ümrük müdürü Neşet İsten 
bul gümrük baş nıüdiir muavinliğine 
tayin edilmiştir. 

Çocuğun11 Çöp 

Tenekesine Atmış 
Adana, 5 (TAN muhabirindeP.) -

Bugün Fatma isminde bir kadın gay 
rlm şnı do~rdu~ çnrn .,.,,. ovi ... &r 

önündeki çöp tenekesine atmış ve 
çöpçü tenekeyi arabaya boşaltfr'ken 
faciayı görmüş ve polise haber ver
miştir. Polis hadiseye elkoymuş ve 
Fatma tutulmuştur. Çöp tenekesine 
atılan çocuğun başını kedilerin ye -
diği anlaşılmıştır. 

Y ozgatta Yeni Bir 
Zcl~ele Oldu 

Yozgat, 5 (TAN) - Dün Yozgat
ta yeni bir zelzele daha olmuştur. 

Salmanlı nahiyesi içinde fasıla ile 
iki defa ve bir dakika süren öu zcl -
zeleden civar köylerde on dört ev 
yıkılmıştır. Zelzelede i»san ve hay " 
vanca zayiat olmamıştır. Orhanlı kÖ 

yünden 9, Çalıklı köyünden 3 ve Se
dir köyünden de 2 ev yıkılmıştır. 

Bi9ada Bir Adam 
Bıçakla Öldürüldü 

Biga, (TAN) - Ambaroba kÖ" 

yünde 50 yaşlarında Mustafa oğlt1 
Halil, köy civarındaki ormanda o " 
dun keserken boğazına bıçak sokul
mak suretile öldürülmüştür. Katil 
meçhuldür. . .. 

IO+obüs Yolsuzluğu 
Tahkikatı 

Üniversite bahçesi dahilindeki yol- Küçükpazarda oturan Mehmet, Ali olmak üzere 5,781,000 lirayı bulmuş-

Cesedi, vakadan bir gün sonra O" 

zerine çalı, çırpı örtülmüş oldu~ 
halde bulunmuş, eşeğinin de bir a " 
ğaca bağlanmış olduğu görülmüş " 
tür. 

Dün çıkan Akşam refikimizin An
karadan alarak verdiği bir habere na 
zaran, İstanbuldaki otobüs tahkikatı 
nı yapan teftiş heyeti tahkikat fez
lekesini bugünlerde tamamlıyarak 

Vekalete verecektir. Tahkikat sıra
sında İstanbul Beltdiyesi erkanından 
bazılarının ihmalleri tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Fezleke vekaletin tet 
kikinden geçtikten sonra Devlet Şura 
sına verilecektir. 

-<>--
CANKIRIDA: 

Çankırı Beledlyeslnde 
Çankırı, (TAN) - Belediye Mecli

si 1938 yılı bütçesini tasdik etti. Büt 
çc yekunu altmış bin liradan ibaret
tir. 

ların tekrar ve güzel bir şekilde ya- isminde bir terzinin dükkan kepengi tur. Başmüdürlük kimya lAboratuva 
pılması için rektöl'lük lazım gelenle- üzerine düşerek başından yaralanmış rında ayni ay ,çerisinde 3868 nümu· 
re talimat vermiştir. tır. ne tahlil edilmiştir. 

LiMANDAKi DUNKU HADiSE: 

Dün limanda Şiriceti Hayriyenin 6G numaralı vapurilcı Akayın Kalamış vapunt az kaldı ~arpışıyordu. 

ITAKVIM ve 

6 Mayıs 1938 
CUMA 

5 inci ay 
Arııbl: 1357 

Gün: 31 Hızır: 1 

Rumi ıs54 
Nis:ın· 23 

12,ıo 
}9.09 

Rebiiilcvvcl: 5 
Güneş: 4,53 - Öğle: 
İklndi: 1G04 - Akşam: 

2 55 Yatsı : 20.56 - imsfık: _;..., 
.,...... ~"*'""•wawawwwcamwww ...,.._, ..,...... 

1 YURTTA HAVA VAZJYE'f e
bOt.ıı Yurdun Ege ve ccnubt Anadolu çolC 

1 

!erinde hava bulutlu, diğer bölgcJcrd~~ı
bulutlu ve mevzii ynğıslı geçmls. ı-0 arııı 
lar umumiyetle simnlt istlkamctıetı 
kuvvette esmiştir. ot ' 

Dün fstanbuldtı hava açık geçmtı;. tycoe 
gftr cenubu şarki istikametten sanı ıııı' 
1 iltı 3 metre hızla esmiştir. Saat 14 tct tJI 
romctre 758,3 milimetre ldl. Hnra~c ~ıı1' 

1 çok 16,4 ve en az 9,1 santigrat olaralt 
dcd!lmlştlr. 
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TAN 3 

• 

Cepheler ve Mihverler 
·~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!ii!!iii!!!!!iiliiiiiiiiii~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!iJl!!!~!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!i!!i!!!!!i!!!~• 

l'auı,.,: Ômer Rıza DOCRUL iSPANYA: 
Spor ve Küfür 

[Yazan: B. FELEK] A vrupanın cephelere ayrıldığı, 
ı.. 1 ve "Mihver,,ler siyasetini ta-
~ P etC"'' b v 

1 
ıgı u sırndn, arada bir, bu mih 

er er v h 1 . . .... d ' e cep e er sıyasetı aleyhın-
e de sesler .. k Jd'"'. . .. k t yu se ıgım gorere 
B~~li duymamak mümkün değildir. 

ır nç gün önce İs\·eç Hariciye Nazı
~h~· Sandler Avrupanın vaziyetini 

Filistinde 
FrankocularYeni , Arap Çeteleri 
Bir taarruz Hare- ıı TakipEdiliyor 
keline Başlıyor 1 

Londra, 5 (Hususi> - Filis~.in 

Küçük Antant Konseyi 

Müzakereler Sonunda 
Resmi Tebliğ Çıkarıldı 

Akşam gazetesi "Ulus,, ta Fatay 
imzasile intişar eden ve sporda kü
für ve naranın çirkinliğini ve bu -
nun Türk asaleti ve spor terbiyesile 
telif edilemiyeceğini ortaya koyan 
bir yazıyı öz olarak aldıktan sonra 
bunu bugünkü klüp sisteminin zaru
ri bir neticesi olarak goruyor ve 
Türk gençliğini böyle biribirine kar 
şı zümrelere ayıran klüplerin aley
hinde bulunuyor. 

s" 1
1

11 eden bir nutkunda şu sözleri Londra, 5 (Hususi) - İspanyada, 
oy enıişti: bir haftadanberi. havaların fena git-

••j ·ı 1 k • h h ngı tere • İtalya anlaşmasını mesi yüzünden yavaş ıyan as en a-
lr de Fransa itaba anlaşması takip rekat son günlerde tekrar canlan-

tders b' • 1 ' • • f d b.. ··k b' e ır dönüm noktasına varm.ş mıştır. Her ıki tara ta a uyu ır 

:::ukurnuza inanabiliriz. Çünkü a- faaliyet g~ze çarpıyor. Asiler, bilhas
t• mesele yeni cepheler vücuda ge- sa Akdenız kıyılarında Kastellon cep 
~fnıek değil, biribiri ardınca "cep- besinde yeni bir taarruz için hümma 

e,, leri kaldırmaktır. Avrupa Al - lı bir faaliyet gösteriyorlar. 
htııny 1 c·· h . t ·1 i . n a eyhinde cephe kurmakla Diğer taraftan, um urıye çı er, 
;t'.kr.nr bulmuş olmaz. Ye böyle hir ayni cepheye külliyetli takviye kıta 
t aıını cepheyi kurmıya imkan yok • !arı göndermekte ve müdafaa hatları 
~Asıl bfiyük mesele bu cepheyi- nı kuvvetlendirmeye çalışmaktadır
ka anya ile birlikte kurmaktır. Ala- lar. 
llt dar taraflar biribirile temas et - Yakında çok çetin ve şiddetli bir 
tı}eılersc şüpheleri kaldınmya ve a- çarpışma olacağı anlaşılıyor. 
l'e a~ adımlar karşısında dikilecek Asi kaynaklarından gelen en son 
.... nı engelleri asmıya imknn kııl - haberlere göre, KasteUonda Frankist 
"!lt. -

kuvvetleri ileri harekete yine devam 
~ ~~.ulh lehinde iki taraflı mı. yok- etmişler ve Cümhuriyetçilerin çok 
tıer ırçok taraflı mı müzakerelerle şiddetli mukavemetlerine rağmen üç 
t~~~eler alınacağı, tali bir mesele siperi zapta muvaffak olmuşlardır. 
:ıı1ı:ı il ed~r. Asıl mesele, nlınan netice Teruel cephesinde de küçük çarpış
h lllahıyetidir. Ve neticenin "cep· malar olmuş ve Frankistlerin muvaf 

e., leri veya "mih,·er,, leri değil, fakıyetile neticelenmiştir. 
;:ıuınt gerginliği izale etme:.idir. Bu Asilerin tayyareleri bugün Valen
ib~den Sovyet Birliğini, Lehistanı siyayı bombardıman ettiler. Bu yüz
letıea~ etmiyc, yahut daha küçük mil den 14 kişi ölmüş ve 30 kişi yaralan
) rın daha emniyetli esaslara hağ mıştır. 
"lll.akta 
ıtır n uzaklnşmıyn imkan ~·ok - Gönüllülerin geri çekilmesi 
~ 1~ 

İs"eç ıı . . .... .. 1 . hazırlıklarına baflanclı 
dek· ancıye .ı: .. azınnın soz erın-
\Uıı1 is~~eti atkdir etmemek m1im· Londra, 5 (A.A.) - Fransız ve İn-

deglldir. giliz mümessilleri, son günler zarfın 
tı"'ÇUnkü cephelerle mih\'erlerin aç· da, hafta sonunda ağlebi ihtimal kati ":.J •Ytıtıklar, ve beslediklerı ada - surette kabul edilecek olanispanyada 
\ı~ı:: eninde sonunda Avrupayı bir ki gönüllülerin geri alınması için ha 
~ ına yuvarhyacnktıl'. zırlanan planın ikmaline çalışrnı:jlar 

"r "rupnmn inı 1 devletleri sükun dır. 
\>~ık~ık ve istikrar içinde umumi Fransa sefiri Korben dün Lord 
\eıı Y~ti gözetledikleri için bu dev - Plimuta iki memleket mümessilleri
llıtı:l'tn ricailnden ancak bu yolda nin son müzakereleri esnasında itti-
/ illcalar beklenir. haz edien kararlan muhtevi bir dos 
·~ ·~ , • ı. , ya vermiştir. 

'--- ·-· «f"CKCtlcr • lı Tahrir ve kontrol komisyonları mu 
Q a~?lann bozulması yiiziinden vasalatlarından on beş gün sonra faa

)ııtışıı rYle böyle bir hafta kndar liyete geçtikleri zaman İspanyanın ka 
la1:1ht 11 spanya hnrbi, yeniden cını- ra hudutlarında kontrol teessüs etmiş 
• a \'e ·d • b l akt •Cltiy §1 detlcnme alametleri gös u unnc ır. 

Rttı.-...°rd .Anlaşılan iki taraf tıı, son Geri alma ameliyatına başlanma
~ll\•y:tlc -:'1kdenizin dağlık kıyıl:ırınıı dığı takdirde 30 ile 45 gün arasında 
lJti tlll' :•'qi tnhl}it ettiler. Bu yiizifen tahalüf edecek olan bir mühlet zar
ltillt ?tı.n hnrnsınd .. bu sahada çok mü fında hudutlar tekrar açılncaktır. De 
&silerin u nrebcler hCh10nmekte, ve niz kontrolü, İspanyaya giden tica
'ırıı tanı Castellon eyaletinııı ~jJ& • ret gemilerine binerek serbestçe tah 
l't h d nnılndıktnn sonra Vnlcnsiya- kikata başlamak üzere İspanyol li
h e ef 
.{'llkaı c .. snyac~kları sanılm~ktııdır. man1a1 : .... _,Q .karaya çıkacak olan bita 
tel>h d urnhurıyet ku\'vctlermin hu raf muşahıtlcr tararu,d...... .).·~nıl.ıı-

e c hı: "k 
);atıht 

1 
'4Yll bir mm·affakıyet ka caktır. 

llatta,
11 a~ ihtimali de uzak değildir. Gönüllüler muhtelü kısımlara aynla 

l<':ratı'-' boyJe bir mU\•affakıyctin cak ve itilaf mucibince geri alınacak 
~ıstıc . Ak 

rar Rer· rı deniz sahilinden tek- miktar komisyonlar tarafından müra 
huriy 'Ye ntnıası '\'e hu .sayede Cüm- kabe edilecektir. İspanyadaki iki· mu 
ıı ı et İs.. h f il n \'e • ..anyası arasındaki ınuva- asım tara ın bu hükümlere riayet 
~Csi ııı:~ibahn yeniden teessüs et- etmesi Hizım gelmektedir. 
~fındntı ~nı da, ınütehnssıslar ta • Amerika silah ambargoa'!nu 

lıund nbuJ olunmaktndır. kaldırıyor 
lııiyeceğ~n dn harbin kolaylıkla bit - Vaşington, 5 (A.A.}- Nevyork Tay 
, 

1 nıı1n ılıyor · 
• • • mıs gazetesine göre hükumet, İspan 
Uı~re,.,· yaya silah gönderilmesine karşı konu : 

1 lan ambargoya nihayet verilmesi hak 
Sviçre h··k k d • d N t af d llı. u umeti Milletler Cc ın a ayan an ay ar ın an veri-

"' dair b·'Yeti konseyine bitaraflığı len tekife müzaheret etmiye karar 
~lthtıradır ntuhtırn \'ermi;ıtir. Ve hu vermiştir. 
"il\•,. 8 silih ı B t k'f h 1 • h · ,.. "''Yet 1 sız anma, koJlcktif u e ı a en ayan arıciyc encii 
'-ellı. \·e cih .. · · d t tk'k d ·ı · h 

1 
'~'eti ü . arı umul bır l\lillctlcr mcnın e ~ ı e ı mış olup komisyo 

: ere '"" lllıtJerinin uğradığı dar - nun ayana, teklif lehinde bir rapor 
v .. ş ı_ Y .. ret ett•k .. d k file ell\:İld ı ten sonra \'azİ'-'eti gon erme rinde oldug~ u zannedil ''1 e h .. 1· J • S\·ir . u nsa edi:vor· mektedir. 
Rıl'rtt rrerıın 1\t:ı • • 
letı esindenb • · letJer Cemiyetine 
~n:t Ccnıil·e~~ı ~aziyet deği~ti. l\fil
birJ nrı tatbikı ~ı~anıının en mühim 
hi'- er istem· hedılemcdi. Zecri ted-
~ ot 1 er h·d· 

JWriH ~11 a111adı .• a ıse~·e karsı tnt 
tııh. llıı.ren b· · Sılah rekabeti esi 

Jet . ır Şck'ld s 
llnc ı:. tıhanşu 1 e genişledi. Ce-
k11y~61 baz1 :~1

1 hir mahiyet kaza 
•ıctti ... u ıirn 

dikte · J\nıer·k ıncnıleketleri 
rı h k ı a cen. 

su ol" n a iki . t ııycte girme-
.. rı tk' sı S\•irr . k 

tıldı) ı men1t k ~ enın omşu-
nr e et c . t · ' enııyettcn av-

sviçre J .. • 
nrılnttıkt ıukunıeti .... 
hirıe tın sonr . butun bunlnn 
.>.. re r a ıht· • 
t>lnı a:ı:ı <>in •Yarı zet'rİ ted -

!i\:rnit ııynca .. 
l'or \' e hağı gına, hitaraflı • 
St.ı]h ide l\tilleue •Ynmıyacağnu :söylü 

cnı· :r Cem· 
cnl:'ını rn ıne hnğtı k •Yetine sadık. 
sını isuy~tln.k bitaraf~l~cnğını anlata 

l<'orıse .... ıgının tanınma 
.bte Yın 

Şguf ol ı:ctecek 
ncağı bir toplantı ·ındn 

lnesele d 
e hudur. 

----o>-----
KISA HABERLER 
* General Dlugosovski, Lchistanın 

Roma büyük elçiliğine tayin olunmuştur. * Hariciye Nm-.m B. Bek, İsveç hGkü 
metinin daveti üzerine 25 Mayısta Stok
holmn gidecek ve orada İsveç hCiküıne
tlnin misafiri olarak iki gun kalacaktır. * Ha\•nnadnn bildirildiğine göre, Şark 
vilCıyetindcn Bayamoda, beyaz bir nda
mıu kansı olan Rnfaelln Knsanovn is -
mlnde bir kadın bir batında yedi çocu'k 
doğurmuştur. Çocuklar hayattadır. * Havr'da kızağa çekilmiş olan Lll
fayet posta vapurunda bu gece yangın 
çıkmıştır. Bir mııkirıistın gemin.in ocak 
dairesinde dikkatsizlik yüzünden bir ma 
zot deposunu tutuşturması yangına se
bebiyet vermiştir. Gemi mürettebatının 
ve itfaiyenin - ga)Tetlerine rağmen va
purun iç kısmı mUhim hnsıırn u'tramış
tır. * Paris ve civnrı madC'.ni sanayii için 
müşterek iş mukavelesi dün iş nm:ırı -
nın huzurilc pntron ve amele murahhas
lnn tarafından imza edilmiştir. 

1 den gelen en son haberlere go -
re, Arap çetelerini takip ve im 
ha için bu sabahtan itibaren mer 
kezi Filistinde geniş bir tarama 

1 

hareketine girişilmiştir. Hare • 
kata zabıta \'e askeri ku\'vctler 
le beraber tayyareler iştirak et 

I mektedir. 300 murabba mil ge-
nişliğinde bir sahada yapılan ha 
rcketlcrin sebebi, geçen hafta i-

l çinde 2 İngiliz askeri ile 6 Arap ı 
polisinin bu mıntaka için~e öldü 1 

rülmeleridir. Bunun üzerine son 1 

ı hareketlere karar verilmiştir. 
Harekatın kati bir netice ver • 

UZAK ŞARK: 

Çin Kuvvetleri 
Nankine Doğru 
ilerliyor 
Nevyork, 5 (Hususi) - Uzak şark 

harbine dair alınan en son haberlere 
göre Şantung'un cenubunda vuku 
bulan muharebeler Çinlilerin muvaf 
fakıyeti ile neticelenmektedlr. Şang 
hay demiryolu şebekesine karşı ha -
reket eden Japon kuvvetleri hattın 
şimalinden uzaklaştırılmışlar ve iki 
tarafın harekatı durgunluk geçirme
ğc- başlamıştır. 

Diğer taraftan Japon kuvvetleri -
nin geçen ilkkanunda zaptettiklcri 
eski hükumet merkezi Nankin de 
Çin kuvvetlerinin tehdidi altına gir
miştir. Yangtse nehri 'Üzerinde hare
ket eden Çin kuvvetlerinin Nankin
den 1 O kilometre mesaf~de bulun -
dukları bildiriliyor. 

Japonlar, bu havalide muvaffakı -
yetli bir mukabil taarruz yaptık.la -
rını haber veriyorlar. 

En son haberlere göre bugün Pe
kin civarında Çin tayyaı:eleri görün 
müş ve birçok bombalar atmıştır. Ja
ponlar bunların Japon kuvvetlerine 
mensup tayyareler olduklarını söylü 
yorlarsa da Çinliler kuvvetlerinin Pe 
kinden beş mil mesafeye kadar sokul 
duğunu bildiriyorlar. 

Lunghay demiryolu Çinin şahda • 
marı saY.ıldığı için iki taraf ta bu 
son muharebelere büyük ehemmiyet 
vermişler ve Japonya buraya en ye
ni silahlarla mucehhe:z 200.000 as -
ker göndermiştir. Çinliler de 300.000 
kişilik bir kuvvetle mukabele et -
mişlerdir. Japonların harbi, kazanıp 
kazanmamaları bu demiryol şcbeke
sini zaptetmelerine bağlı idi. Ja -
ponların burada uğradıkları muvaf -
fakıyetsizlik, Çinlilerin bütün ihti -
yat kuvvetlerini harp sahnesine dök 
rnelerini intaç edecek ve Çin kuv -
vctlerinin kati zafere inancını takvi
ye edecektir. 

Diğer taraftan Japonlar Şimali 
Çinde çete muharebelerinden çektik 
!eri sıkıntılardan bahse de başla -
rnışlardır. Tokyodan gelen haber -
ler Çin çetelerinin birçok yerlerde 
Japon kuvvetlerini fena halde sıkış
tırdıklarını anlatmaktadır. 

iSi' ANY A HARBi : 

Bir Rumen Gazetesi: " Anılus, Antantı 

Dah~ Ziyade Kuvvetlendirmiıtir .. Diyor 
Ben "Ulus,, un bugün §İkayet et

tiği bu ufunetten sekiz senedir her 
fırsatta şikayetçiyim. Hakemlik yap
tığım zamanlar halktan işittiğim 
sözler bende pek tatlı hatıra teşkil 

etmezler. Bilfiil spor idareciliği yap 
tığım uzun senelerde ise muttasıl bu 
işin terbiye ve efen dilik tarafnı tak 
viye ile uğraştım. Fena hakemler 
ve adaletsiz hükümlere karşı mut
tasıl cidal açtım. Bundan iki buçuk 
sene evvel Beyoğlu Halkevinde aç
tığım ilk atletizm hakem kursuna 
iştirak eden gen!;ler oradaki ilk kon
feransımda hakemliğin ne yüksek 
bir şey olduğunu ve herkesin hak • 
kını ve şerefini eline teslim ettiği 
hakemin adeta insanlık hislerinin üs 
tüne. çıkması lazımgelen beşerden 

yukarı bir şahsiyet olduğunu söyle • 
diğimi hatırlarlar. 

Londra, 9 (Hususi) - Küçük An
tant devletlerinin konseyi bugün mü 
zakerelerine nihayet vermiş ve bir 
tebliğ neşretmiştir. Tebliğde, İngilte 
re - İtalya arasında imzalanan son 
anlaşma sulh namına başarı sayılmak 
ta ve Küçük Antant devletlerinin 
Milletler Cemiyetine müzaherete de
vam edecekleri, Macaristan ile açılan 
konuşmalara devam ederek Tuna va
disinde itimat ve iyi anlaşma ruhu
nun kuvvet bulmasına çalışılacağı an 
!atılmaktadır. 

An,lu• ve Küçük J\ntant 
Bükreş, 5 (A.A.) - Rador Ajansı 

bildiriyor: 
Gazeteler, Sina la konferansının e

hemmiyetini tebarüz ettirmekte de
vam eylemektedir. 

Dereptatea gazetesi diyor ki: 
Anşlus, Avrupanın şarkında en iyi 

sulh garantisini teşkil eden Küçük 
Antantı daha ziyade takviye eyle
mek neticesini vermiştir. 

Endepandans Rumen gazetesi di
yor ki: 

den her birinin hakimiyeti çerçevesi 
dahilinde, kendisi için pek aziz olan 
bu sulh emelini istihdaf eyliyen her 
teklife muvafakat etmeğe hazırdır. 

Dünyada mühim değişiklikler ol
muş, fakat Küçük Antant, bidayetten 
beri çizilmiş bulunan hattı hareketi 
ni daima ayni olarak muhafaza eyle 
miştir. Bu sebepten küçük antant, is
tikbali nikbin bir surette nazarı dik
kate alabilmektedir. Bu mühim sa-
atte şurasını, üç hükumet namına söy 
lcmekliğime müsaade olunsun ki Tu 
na havzasında sulhün idamesine ve 
bu mıntakadaki devletler arasındaki 
iş birliğinin sıkılaştırılmp~ı için mü
sait bir itimat havası yaratmağa yar 
dım arzusunda bulunan bizler, dost 
elimizi, komşularımıza, her birine ay 
n ayn hepsine birlikte olarak, uza
tıyor ve tarihi u7Jaşma ve kardeşlik 
eserinin vücude getirilmesi için gay 
retlerini bizim gayretlermize katma
ğa davet ediyoruz. 

Y ugo.lav Nazırının nutka 

Bugünkü şerait içinde Sinaia top
lantısı birinci derecede ehemmiyetli 
bir politik hadisedir. 

B. Komnenin nutkuna, gerek ken
di namına, gerek B. Krofta namına 
cevap veren B. Stoyadinoviç, niha
yet, Sinaia'nın güzelliğini ve Rumen 
misafirperverliğini methetmiş ve Kra 
lın Rumen devlet adamlarının hiki-

Bu kötü nara ve feryatlar içindir 
ki, şahsen 12 sene bir teviye futbol 
oynamış, beynelmilel hakemlikler et 
miş ve futbol federasyonunun ikinci 
reislik ve umum; kitipliklerinde bu
lunmuş olmama rağmen beş altı se
nedir futbol maçı seyrine gitmem. 
Dünyanın sporu nasıl yapıp nasıl 
seyrettiğini görmek fırsatına nail ol 
duğum için bizde bu sporun bir ta
kım arızi sebeplerle asaletini kay • 
betmesine tahammül edemem. 

Küçük Antant, o derece mükem
mel bir sulh aletidir ki her türlü şe
raite intibak edebilmekte ve müessir 
liği tehlikelerin büyümesi nisbetinde 
fazlalaşmaktadır. 

Rumen Hariciye Nazırının 
nutku 

Bükreş, 5 (A.A.) - Rador Ajansı 
bildiriyor: 

Dün öğle üzeri, Küçük Antant kon 
seyinin ilk içtimaını müteakıp, B. 
Komnen, Palas otelinde Yugoslavya 
ve Çekoslovakya Hariciye Nazırları
na hususi bir ziyafet vermiş ve bu 
ziyafette Başvekil Patrik Miron Kris 
tea da bulunmuştur. 

Bu ziyafette.ı Rumanya Hariciye 
Nazın Bay Komnen bir nutuk söyli
yerek demiştir ki: 

"Küçük Antant, hedefi harbin önü 
ne geçmek olan her teşebbüs ve ha
reketi daimi surette tutmuş ve Millet 
ler Cemiyeti paktını yapanların na
zarı dikkate aldıkları daimi sulh ide 
alinin bir realite haline gelmesi yo
lunda Milletler Cemiyetine daha bi
dayetten beri en sadık yardımlarda 
bulunmuştur. Bugün de Küçük An
tant, antantı teşkil eden devletler-

Macaristanda 

Sansür Kondu ! 
Nevyork 8 CBususi) - Ünited 

Pres'in Pe§te muhabiri tarafın

dan verilen bir habere göre Ma
caristan hükıimeti matbuata kar 
şı son derece •ukı sansür tatbikı
na başlamıştır. 

mane idaresi altında memlekette gö 
rülen nizam ve elde edilen terakki
leri tebarüz ettirdikten sonra sözle. 

Lakin bence hu mesele Akşamın 

mütalea ettiği gibi bir klüp mesele
si değildir. Hatta bu bir seyirci se
viyesi meselesi de değildir. 

Çünkü dünyanın her tarafında 
rini şöyle bitirmiştir: spor müsabakal8l'ı, muhtelif klüp • 

- Ümit ederim ki, Küçük Antant, lere mensup ekipler arasında yapı • 
Balkan Antantı aibi, her daim ayni hr. Mü-IJab bittilı:ten 80nra da it• 
olan hedeflerine vasıl olmak için faa- .rakip klUp Azalan biribirinin kola• 
liyetinde devam edecektir: Bu hedef- na girip arkadaşlık ederler. 
ler, sulh ve bu üç memleketin ve Av Bizde spor yalnız futbol değildir. 
rupanın bu kısmının terakkisidir." Klüplerimizde tenis, giireş, atletizm, 

Küçük Antantın banin yüzme, eskrim, bisiklet te yapılı • 

Saat 19,30 da nihayete eren yemek 
ten sonra Küçük Antant daimi kon
seyi azası bir ikinci içtima daha yap 
mış ve bu içtima akaşm saat 19,45 de 
nihayete ermiştir. 

B. Stoyadinoviç ve Krefta, dün Kü 
çük Antantm banilerinden sabık Ro 
manya Hariciye Nazın Take İones
konun mezarını ziyaret etmişler ve çe 
lenkler koymuşlardır. 

Matbuat ve propaganda genel di
rektörü B. Dimancesko da dün Kara 
man otelinde, Küçük Antant konseyi 
nin i~timai dolayısile burada bulunan 
Rumen ve yabancı gazeteciler şerefi 
ne bir öğle ziyafeti vermiştir. 

INGILTERE: 

Çekoslovakya 
için Berlinde 
Teşebbüs Yapıldı 

Londra, 5 (A.A.) - Salahiyettar 
mahfeller, İngiliz hükumetinin B. 
Hitlerin avdetini beklemeden Prag 
ile Berlin arasında bir itilif husulü
nü temin için halihazırdaki sükunet 
ten istifade etmenin muvafık olaca
ğı kanaatile, Çekoslovakya hakkın -
da Berlinde bir teşebbüs yapmağa 
karar verdiğini zannetmektedirler. 

yor. Bu sporların müsabakalarında 
futbolde rastladığımız hallere şahi~ 
oluyor muyuz 

Bir tenis müsabakasında 
"sen!,. diye hitap edildiğini 
işittiniz mi? 

rakibe 
bile hiç 

Seyirci seviyesi de bu hastalıkta 
amil değildir. Çiinkü güreş gibi her 
tabakadan ve daha ziyade halk küt
lesine mensup kimselerden seyirci 
tophyan ve heyecanı futboHinkin
den fazla olan bir sporda kiifiir hiç 
duyulmaz. Şu halde mesele sadece 
futbolün bizde tcessiis etmiş bir fe
na an'anesi olarak bilhirlaşı)'or. Bu
nu ben memırnniyetle mii nhede edi
yorum. Çünkü hastahğm diğer spor 
lara sarmamış ve mahdut kalmış ol
ması çabuk tedavisi ümidini kuvvet-
lendirir. 

İngilterede (Arsena)) gibi yiizbin
lerce taraftan olan bir kliibün maçı
nı seyrettim. (Çit!) çıkmadı. 

Futbol Gr11nd Sport denilen ne\'e 
dahil sert bir oyundur. Bizim ırk şi
malliler gibi infialsiz \'e soğuk kan
lı değildir. 

Maç heyecan \'e cehdile olduğun
dan ta~an enerji iyi idare \'e terbi 
d·ı ye 

e ı mezse kabalığa, kırıcıhğa \'e b 
:r:an küfiirhazhğa inkılap edebilir. a 

Bunun önüne geçecek çareler şun
lardır: 

Bu teşebbüsün yapılmasına Fran
sız nazırlarının Londrayı ziyaretle
ri esnasında karar verildiği ve B. Gö 
ring'in Çek devletinin mevcudiyeti
ni muhafaza lehinde yaptığı beya -
natı istihdaf ettiği maliımdur . 

ı. - Ci~di, herkesin bitarafJığına 
emın oldugu kuvvetli adamlardan 
ba~kaınna hakemlik ettirmemek. 

2 - Küfürü tekmeden, yumruk -
tan daha ağır ceza ile cezalandır -
mak; 

..3 .. - Maçlarda efendice hareketi 
gorulen takımları ayrıca taltif et _ 
mek. Fran.a, Prag'a mutedil 

davranmasını tav•iye etti 

1 
Prag, 5 (A.A.) - Dolaşan bir şa

yiaya göre Fransa da Ingiltere gibi 
j Prag hükumetine mutedil davranma-

Ben bundan yedi sekiz sene e\'vel 
hakeme, maçtan sonra fena muame
le ettiği için umumi merkez azasın
dan bir arkadaşımıza ceza verd'kl 

• • 1 e -
rını pek iyi hatırlarım. 

lıpanyadaki kanlı bolluımanın ba1lama11 Ozerlnden iki aene geçti 
Fakat her ıeye railmen Madrld hlll dDtmedl, dayanıyor .. 

sını tavsiye etmiş ve Hodza da bu 
tavsiyeleri kabul ederek hükumete 
iştirak etmesi için Südet partisi nez
dinde teşebbüste bulunmuştur. 

Bu şayia sosyalist mahfillerde hoş 
nutsuzluk husule getirmiştir. Sosya
listler Hodzaya şiddetle hücum et -
mektedirler. 

<Ulus) un dediği gibi sporun her 
şeyden evvel bir efendilik b" 
.1 l'k • ır cen -

ti men ı , ve bir medeniyet . . 
1 w ışı odu-

gunu gençlere anlatmak k • 
Yukarıki resim, lfte bu tarihi lıpanyol ıehrlnln. bu tarihi mUdafaaaını Ozerlerlne 

alan, Cumhurlyetçller nezdindekl "beynelmilel gönDllU taburlarından,, birini ıh· 
terlyor. 

F k • gere tır 
a at evvela bunu anlatanı .. · 
Ü Ü .. il arın so

z n oz ne uydurmuş olması da .. 
lerinia sayılması kia ilk .. l'tt•• soz 
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Az Verilen Bir Hüküm: 
Adli Tevbih Cezası 
Trenin Durdurulnıasına Sebeb 

Olan Isak Bu Cezayı Aldı 
Sultanahmet sulh birinci ceza maktan suçlu idi. Isak kendisini mü 

mahkemesi dün ceza kanununun Is- dafaa ederken: 
tanbul adliyesinde şimdiye kadar - Bay hakim diyordu, ben demir 
pek az tatbik edilen bir maddesine yolunun üzerinde gezmek memnu ol 
göre bir hüküm verdi. Bu hüküm ad- du-ğunu bilmiyordum. Bununla bera 
li tevbihtir. ber tren benim için değil arkadaşım 

Suçlu Isak isminde 17 yaşında bir Aram için durdu. Ben tren gelirken 
çocuktur. Iddia da şudur: !sak bir _ köprünün kenarına çekildim. Arka

kaç arkadaşile beraber geçen gün 

Gülhane parkından demiryoluna in-

mişler ve parkı Sarayburnuna bağlı 
yan köprünün altında gezinirlerken 
Yeşilköyden gelen bir tren bunları 
çiğnememek için durmaya mecbur 
olmuş, makinist !sakı furgona ala -
rak Istanbul polisine teslim etmiş -
tir. 

daşım hattın üzerinde idi. 
Hnkim şahitleri dinledikten sonra 

suçun sabit olduğu neticesine vardı 
ve suçlu hakkında adli tevbih yn -
pılmasına karar verdi. Hakim Reşit 
bu tevbih işini de şu şekilde yaptı: 

- Oğlum. sen on yedi yaşına gir
mişsin. Çocuk değilsin. Tren yolun -
da yürümek senin hayatını tehlike
ye koyabilirdi. Bir daha böyle şey -

Isak demiryollan zabıta talimat - ter yapma. Yaparsan büyük cezaya 
namesine muhalif harekette bulun - çarptırılırsın. 

AGffiCEZADA: \ YARALıtMA: 

Arkadaşını 
iple Boğarak 
Öldürmüş 

Şefikayı 
Metresi mi 
Yaraladı? 

Bugün ağır ceza mahkemesinde ge Sultanahmet sulh birinci ceza 
çen sene Kumbaracılar yokuşunda mahkemesi, bir yaralama ve tehdit 
arkadaşları Abdullahı iple boğarak davasını tetkike başladı. Davanın şi 
öldüren Omerle Bekirin muhakeme kiıyetçi ve suçlus•.ı ayni otelde ça -
lerine devam edilecektir. Suçlular, lışan iki kamarottur. lddia şudur: 

1 Sı'rkccı'de bı'r otelde kamarotluk geçen celsede, öldürülen Abdul a -
hın Zonguldakta kendi karısını bo - yapan Halil, Şefikaya hariçte bir 
ğarak öldürdüğünü iddia ettikleri i- yerde buluşmaları için tekliflerde 
çin mahkeme Zonguldak müddeiu _ bulunmuş, Şefika bu teklifleri red -
mumiliğinden bunu sormuştu. Bu detmiştir. Bununla beraber Halil Şe 
ayni zamanda bir kan gütme dava _ fikayı sokakta yakalamış ve eski tek 
sıdır. Suçlu Omerin iddiasına göre lifini tekrarlamıştır. Ret cevabı a -
Abdullah Omerfn K:araeşini Oldür _ lıncada bıçağına sarılmış ve Şefika-

k yı baldırından yaralamıştır. 
müş, fakat men'i muhakeme nrarı 
almıştır. Omer bundan muğber ol _ Şefika dün şikayetini bu şekilde 
duğu için kendisin Sa.rhoş ettikten ' "anlattı. Suçlu da kendisini müdafaa 
sonra boğmak suretile öldürmüştür. ederken şunları söyledi: 
Mahkeme son safhasına gelmiş ve - Bay hiıkim Şefikayı yaralıyan 
müddeiumumi dosyayı tetkik için ben değilim, metresidir. Bunlar met
istemişti. Zonguldak müddeiumumi- resile sokakta kavga ettiler. Metre -
si cevap verirse bugün müddeiumu - si kendisin bacağından yaraladı. Şe-

fika, hala sevmekte devam ettiği 
mi iddiasını söyliyecek, suçlular da 

metresini kurtarmak için bu yara -
müdafaalarını yapacaklardır. 

lamak suçunu bana yükletmek isti-

öLOM: 

Otopsi Y apdması 

Lüzumlu Görüldü 
Bakırköyün Mahmutbey köyünden 

Ahmet Hanµa isminde 95 yaşında 
bir adamın başına taş vurulmak su
retile öldürüldüğü iddia edildiği için 

müddeiumumilik cesedi adli tıp iş -
leri müdürlüğüne getirtmişti. Tabi
biadil Salih Haşim dün muayene et
miş ve zahirde ölüm sebebini göste
ren hiçbir emmarc görmediği için 
otopsi yapılmasına lüzum göstermiş 
tir. Verilecek rapora göre tahkikata 
devam edilecektir. 

Duvardan Düıerek Öldü 
Beşiktaşta oturan Bay Ihsanın 1,5 

yaşlarındaki kızı Sevim dün duvar -
dan düşmek surctile ölmüştür. Müd 
dciumumilik tahkikata başlamış, ta
bibiadil Salih Haşim de cesedi mu
ayene etmiştir. Çocuğun kafatası kı
rılarak öldüğü anlaşılmış ve gömül
mesine müsaade edilmiştir. 

IDRSIZLIK: 

Kurşunları Çalan 
iki Kafadar 

yor. lddiasını kabul etmiyorum. 
Muhakeme, şahitlerin çağırılması 

için başka bir güne bırakıldı. 

Karısını Yorahyan Ahmet 
Sultanahmette, Dizdariyede otu -

ran aşçı Emin geçenlerde kansı Zeh 
rayı on beş yerinden ve kayınpede -
ri Hasan Çavuşu da altı yerinden ya 
ralamak suretile öldürmüştü. Asliye 
birinci ceza mahkemesi tahkikatını 

bitirmiş, dosyayaı ağır ceza mahke
mesine vermiştir. Yakında facianın 

muhakemesine başlanacakt:r. 

KACAKCILIK: 

Elektrik Şirketi 
Davası Bitiyor 

ftnadolu yakasında kullanılması 
IB.zım gelen 750 bin liralık malzeme 
yl Rumeli tarafındrı kaçak olarak 
kullandığı iddiasile Elektrik Şirketi 
aleyhine açılan dava asliye beşinci 
ceza mahkemesinde son safhaya gir
miştir. Mahkeme, bir ehlivukufun 
hesaplar üzerinde tetkikat yapması
na karar vermişti. Ehlivukuf tetki
katını bitirmiş ve 63 sahifelik rapo
runu mahkemeye vermiştir. 

Mahkeme raporu tetkik ettikten 
sonra müddeiumumi iddiasını söy
liyecek ve muhakeme neticelendiri -
lecektir. 

SAFRANBOLUDA : 

Çocuk Haftasında küçükler çok eğ
lenceli günler geçirmişlerdir. Danse

den yavrulardan bir grup •• 

YALVAÇTA: 

Çiçek ve Esans 
D:yarı Olan 
Bir Kasaba 
Yalvaç, (TAN) - Sultan dağları

nın ortasına kun:lmuş tarihi bir ka
saba olan Yalvac ayni zamanda ta
bii güzelliği, halkının çalışkanlığını 

ile de maruftur. Civarındaki Anti
yagos harabelerinde, Romalılardan 

ve eski Türklerden kalına eserlere 
tesadüI edilmiştir. 

Evvelce burada sanayi oldukça 
ilerlemişkçn, halkın fakir dUşmes\y~· ~ 

le bu yolda durnklanmıştır. Nite
kim, Türkiyemizin en mükemmel 
deri fabrikalarından biri Yalvaçta 
muattal bir halde duruyor. Bununla 
beraber dabağlık halıl müterakkidir 
ve civar vilayetler, kösele, deri ihti
yaçlarını buradan temin eylemekte
dirler. 

Eskiden Yalvaı;ta afyon da yetişti
rilirken halk zarar gördüğünden bu 
işi bırakmıştır. 

Yalvaçlılar, ağacı çok severler. 
Her evin bahçesinde en aşağı 100 a
ğaç vardır. Yaz günleri kasabada, 
bahçelerindeki yüz binlerce çiçeğin 
kokusuyla esanslaşmış bir hava hü
küm sürmektedir. 

Yalvacın tam ortasında, 500 sene
likten fazla tahmin edilen koca bir 
çınar ağacı vardır ki bu da ayn bir 
hususiyet teşkil etmektedir. 

Güzel Bir Sayfiye 
Yalvaç, güzel bir sayfiye, sulan 

pek bol ve mükemmel olduğu gibi 
Kundanlı nahiyesl ve Hisar köyü de 
çok güzel birer yurt parçasıdır. 

Kundanlı gölünde tutulan balıklar 
mahalli ihtiyacı temin ettikten baş
ka civara da gönderilmektedir. Hi
sarköyü o kadar güzeldir ki her Pa 
zar yüzlerce kişi tarafından ziyaret 
edilmektedir. 

Yarıkkaya köyünde linyit madeni 
vardır. Buranın linyitleri, Akşehir, 

Karaağaç, Uluburlu, Eğirdir, İsparta 
nın da mahrukat ihtiyacını temin ey
lemektedir. 
Diğer bazı köylerde gaz, bakır, de 

mir gibi maden emareleri görülmüş, 
bunlar İktısat Vekaletine gönderil
miştir. 

Yalvaç, muhitinin transit merkezi 
dir, İspartaya, Akşehire, Ulubur1u 
ve Karaağaca mükemmel şoselerle 
bağlıdır. Mebzul yetişen sebzeleri 
civara, buğdayının çoğu da İstan
bula gönderilmektedir. 

Ortamektebindeki talebe adedi 
250 den fazladır, bunların 50 kadarı 
leylidir. Buradan çıkanların hemen 
hepsi, lise ve yüksek tahsil için baş
ka yerlere gitmektedirler. 

ESKlŞEHIRDE: 

?\iüddeiumumilik, muhtelif zaman -
---YURTTAŞ:~-~-.,.._ ı !arda lstanbul cami, medrese ve tür

belerinden kurşun çalan iki kafadar , 

Akımköyü Mekteplileri 
Seyitgazi de 

Akınköy (Eskişehir civarında) den 
bildiriliyor: 1 

hakkındaki tahkikatını dün bitirdi ve , Yavrularının gürbüz ol- 1 

ikisini de tevkif ettirdi. Bunlar Meh : ı masını istiyorsan bol reçel 
met oğlu Mustafa ve Ismail oğlu Ha 1

' yedir. 
san adında iki çocuktur. Laleli en- Misafirlerine Jıe ferahlık 

miinin, Şehzadebaşı camii minarele ' vereceği bir ikram araunn 
rinin, Damat Ibrahimpaşa medrese- ~rup ver. 

Ulusal Ekonomi 

Röyümüz okulunun çocukları 23 
nisan bayramını Seyitgazide geçir -
mişlerdir. lzci kıyafetinde 36 tale -

1 be, mızıka ve trampetlerile, mual -
! limleri Sadık Çalık ve muhtarı sa
, ninin refakatile Seydigaziye gitmiş-

ler, merasimden evvel Atatürk hey
kelini selamlamışlar, resmi geçite de 
iştirak ederek çok muvafak olmuş -

sinin ve Samatyada Alipaşa camii 
sebilinin kurşunlarını çalmışlar ve i 
son suçları üzerinde cürmü meşhut 
halinde yakalanmışlar ve itiraf et
mişlerdir. 

ve 
Arttırma Kurumu 

j lardır. Talebeden birkaçı, resmi ge • 
çitten sonra nutuk söylemişler ve al 
kışlanmışlardır. 

Ticari Muvazenemizde inkişaf 

Son Bir Aylık Kliring 
Hesaplarının Vaziyeti 

Türkiye Merkez Bankası Kredi 
Hesapları Yekunu Ne Kadar?. 

İ!lltnnbul Radyosu 
ÖÖLE NEŞRIYATI: 
Saat: 12,30 Plftkla türk musiki, 12,50 gıı· 

vadis, 13,05 Plfıkla tiırk musikisi, 13,30 1'1Ulı 
telif pltı.k neşriyatı, 14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRİYAT: 

Ankara, 5 (A.A.) - lktısat Vekaletinden bildirildiğine göre 30-4-1938 
tarihindeki kliring hesapları durumu şöyledir: 

DIŞ TI CARETI 
Kliring hesapları bakiyeleri ve kredili ithalata ait taahhütler. 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban kasından alınan hesap hulasalarına 

göre 30-4-1938 tarihindeki kliring hesapları bakiyeleri ve kredili itha
lat için Cümhuriyet Merkez Bankasına verilmiş taahhütler yekuriları: 

CETVVEL-1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban kasındaki kriling hesapları borçlu 

bakiyeleri. 

Saat: 17,00 İnkilfıp tarihi dersi, ünf\•er~ 
siteden naklen: Yusuf Hikmet Bayur. ıs.S 
Beyoğlu Halkevt gösterlt kolu tnrafınd1111 

bir temsil, 19,15 Konferans: Ali Ktıml J\IC~ 
yüz(Çocuk terbiyesi), 19,55 Borsa haberle! 
20,00 Muzn!fer İlluır ve nrkadaşlnn tara~ 
dan türk musikisi ve halk şarkıları. 20.4 

Hava raporu, 20,48 Ömer Rıza tarafınd:ı1 

anıpça söylev, 21,00 Nihal ve nrkadnşlBfl 
tarafından tilrk musikisi ve halk şarkı18fl 
(Saat ayan), 21,45 Orkestra: 1 - ı.oop0ld 
Polonya , 2 - Rebikow; Romanz san potol 
3 - Pilesovv: Rev dö nıariyaj, 4 - Mih~ 
Basi al bilyo, 22,15 Ajans haberleri, 22.s 
PUıkla sololar, Opera ve operet parçnl1111< 
22,50 Son haberler, ve ertesi güniln proı:r•· 

Memleket Miktar T. L. Memleket Miktar T. L. 

Avusturya 1.507.400 lsviçre 969.100 
Belçika 3.200 Letonya 69.200 
Çekoslovakya 3.837.300 Macaristan 1.126.800 
Finlandiya 640.600 Norveç 913.900 
Fransa 3.413.800 

Rumanya 1.726.700 
Holanda 1.058.000 
Ingiltere 9.091.100 Rusya 1.080.300 

Ispanya 443.900 Yugoslavya 364.100 

Isveç 2.111.500 Yunanistan 182.200 

CETVVEL 2 
Kredili ithalat için Cümhuriyet Merkez Bankasına verilmiş olan ta-

ahhütler yekunları: 
Memleket Resmi daireler Hususi şahıslar Yekun 

Almanya 13.738.833 8.678.748,58 22.417.581,58 
Avusturya 21.496 199.159.32 220.655,32 
Belçika 6.749 14.110 20.859 
Çekoslovakya 513.270 338.500 851.770 
Estonya 21.053 21.053 
Finlandiya ----ı70 9.l.39 o.ooo 
Fransa 5.011 256.369 261.380 
Holanda 83.864 58.056 141.920 
Ingiltere 339.076 519.176 858.251 
lspanya 14.849 6.331 21.180 

Isveç 1.743.208 283.097 2.026.305 
Isviçre 62.118 223.832 285.950 
Italya 174.464 275.270 449.734 
Macaristan· 415.r.:12 118.912 534.744 
Norveç 554 58.844 59.398 
Lehistan 5.997 113.818 119.815 
Yugoslavya 12.515 8.554 21.069 
Yunanistan 28.647 28.647 

Rusya 1.027 27.852 28.876 

Yukarıdaki iki numaralı cetvelde yazılı kredili ithalatın 
göre vaziyetleri: 

vadelerine 

6 aya kadar vadeli daha uzun ve ya başka vadeli 

Resmi Hususi Resmi Hususi 
Şahıslar Memleket daireler Şahıslar Daireler 

Almanya 
D. M. 

T.L. 

1.287.372 
358.394 

T . L. 

4.826. 
1.594. 

575,89 
068,32 

T.L. 

12.451.461 
3.041.806 

T. L. 

3.852.172,60 
966.651,00 

CETV EL-3 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
rındaki alacaklarımız: 

Memleket Miktar T. L. 

Almanya - A ve B he. - 8.382.800 
Italya 2.133.500 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

Ankara, (TAN) - Çocuk Esirge
me Kurumu Genel merkezi tarafın
dan 16,4,1938 tarihinde 1-5-1938 ta
rihine kadar 15 gıin içinde 2376 çocu 
ğa yardım edilmiştir. Bunlardan 352 
hasta çocuk ve anne genel merkezin 
polikliniklerinde bakılınış ve tedavi 
edilmiştir .. Ayrıca diş bakımevinde 

de 2557 çocuğun dişlri tedavi edil
miştir. 1112 çocuk ve anne genel 
merkezin banyolarından istifade et
miştir. 

Süt damlasından her gün 42 çocu

ğa süt verilmiş ve 15 günde 1180 ki

lo bedava süt dağıtılmıştır. 
Yardım için genel merkeze başvu 

ran 9 yoksul yavruya para yardımı 
yapılmıştır. Ayrıca bir fakir çocuğu 
da giydirilerek sevindirilıniştir. An
kara ilk okullarındaki zayif ve kim
sesiz çocuklar için genel merkezde a
çılan aşhareden her gün 603 çocuğa 
sıcak etli öğle yemeği verilmiştir. 

Bankasında tutulan kliring hesapla-

Memleket 

Es ton ya 
Lehistan 

BURSADA: 

Miktar T. L. 

42.100 
162.500 

Panayır 1 O Mayısta 

Açıhyor 
Hursa, (TAN) - Her yıl .8ursada 

kurulmakta olan ilkbahar yanayırı 

Mayısın onunda açılacaktır. Bu pana 

yırda bilhassa hayvanlara ehemmi

yet verilecektir. Bu münasebetle Be 

lediye bazı yenilikler ve kolaylıklar 

vücude getirecektir. Panayıra gele

cekler için panayırın devam ettiği 

müddetçe otellerde, lokanta ve kap
lıca,larda yüzde yirmi tenzilat yapıla 

cak, ucuz otobüs seferleri tertip edi

lecektir. Belediye reisi Neşet Kiper 
bütün gayretile çalışmakta, Bursayı 

ziyarete geleceklerin rahat edebilme 
Ieri ve Bursadan memnun kalmala
rı için her türlü tedbirleri almakta

dır. Arabacılar Belediye salonuna 
toplanarak yabancılara karşı nasıl 

hareket edecekleri ehemmiyetle ken 
dilcrine anlatılmıştır. 

• Bugün 1 P E K Sinemasında Senenin en büyük 
TÜRKÇE sözlü filmleri. 

MIHRACENi N GÖZD·ESI 
Ve 

mı, 23, Son. 
Ankara Radvo!CIU 

ÖGLE NEŞRIYATI: O 
Saat: 12,30 Karışık pliık neşriyatı, 12.5

5 Plfık: Türk musikis! ve halk şarkılan, 13,l 
Dahili ve harkt hııberler 17,30 Hıılkevtndell 
naklen İnklliıp dcrsl (Yusuf Kcrntıl). 
AKŞAM NEŞRiYAT: 

5 Saat: 18,30 Karışık pliık neşriyatı, 19,l 
Türk musikisi ve hnlk şarkılnrı (H. Rıza~ 
arkadaşları), 20,00 Sant ayan ve arapça nd 
rlyat, 20,15 Türk musikisi ve halk şarkıl11>" 
(Handan ve arkadaşları), 21,00 Saksofon~ 
lo: (Nihat Escngin) Piyano: (Marscl bi 
21,15 Pıtlkla Dans musikisi, 22,00 Ajans :aı· 
bcrlcrl, 22,15 Yarınki program. 
SENFON1LER: 

12.15 Roma kısa dalgnsı: ~enfonil' 
konser. 20 Berlln kısa dnlgıuı: Senfoni!' 
konser (Brahms). 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Neşeli musl! 
ki. (8.15: Devamı) . 13 Berlin kısa dal• 
gnsı: Hafit musikisi (14.15: Devamı)· 
13.25 BOkreş: Plfık (14.30: Keza). 17,lS 
Roma kısa dalgası: Hafif musiki kon• 
seri. 17.45 Bcrlln kısa dalgası: fş sonıl 
Rt-uo.d. 18.50: Devamı). 18 Peşte: Çigıııı 
orkestrası. 20.~o Ilqma, Bnri: Orkestr3' 
(Mi!Ano - Torino: Kczn.) 20.35 Bükt'ef 
Plilk. (Yüksek d:ılgn). 21 Lllypzlg: Af't. 
şarkıları. 21.50 Peste: Radyo popurtsl· 
22.:So ~lfn kısa dalgası: Halk muslkl!l· 
22.30 Ber:ilh '".ıın dalgası: Halk musikisi· 
Bari: Varyete nc$uvab. 23.15 MilAD°' 
Torlno: Konserto. 

OPERALAR, OPERETLER: 
13.15 Roma kısa dalgası : Bir perdent: 

lirik opera neşriyatı. 19.55 Viyana: "?d 
garete,, isimli opera piyesi. 21 r..tıypıil 
-:V" c!l 'n in "TRA Uf A 'l' A .. ...oı:><E!Ta!:ı..· 

ODA MUSİKİSİ: 
14.45 Roma kısa dalgası: Oda musOC" 

si konseri. 17.30 Prag: Triyo (Schubetf
1 

20.35 Bi\kreş: Oda musikisi konseri. 2'· 
Peşte: Oda musikisi konseri. 

RESfTAl.LER: ~ 
11 Bcrlln kısa d:ılgası: Şarla s~_:ı. 

11.45: Eski gOzcl havalar. 15.15 Bat11" 
kısa dalgası: MayJs, havalar• ,!6.30: fi' 
yano). 17.10 Brüno: J-T :ıiıc şarkıları r' 
purlsi. 18.30 Rom•• kısa dalgası: :asi' 
şrakıları. J~.J5 Bükreş: Romen şarkı~ 
rı. 19 . .zu Ostrava: Piyano musikisi. 20.r 
Dratlslfıva: Slovak şarkılan. 20.35 B~· 
reş. 

DASS MUSİKİSİ: 
23.35: Uı.ypzlg. 23.45: vıynna. 24.t&: 

Roma, Bari. 
MUHTELiF: 

19.10 Roma kısa dalgası ve Bari. ı: 
rapça musikili program. 20.30 ~ 
Türkçe haberler ve çocuk bnhsi. 21.l 
Bari: Yunanistan için musikili prOI' 
ram. 

Açık Teşekkür 
Emekli amiral doktor Fuat J)-

gül'ün gerek cenazesine gelmek. ~ 
rekse telgraf ve mektup gönder# 
suretile elemimize iştirak eden l>~ 
tün dostlarına ve meslekdaşıar tf' 
eski arkadaşları deniz subay ve -ti 
lerine, Devlet Demiryolları dokll . 
cu ve birinci işletmeleri müntesib~ 
nine ve muhtelif teşekküllere ~~ 
avrı teşekküre teessürümüz ınaıt1 

d~ğundan minnet ve şükran }lisıe 
· · i 'bl • ~ h .. ete rımız n ı aı?ına mu terem ga .. 

nizin delaletini rica ederiz. 
1 

Oğlu: Mevdud, Eşi: Mişkat ..;e 
lesi efradı. ~ 

• #J" 1 Dev~rl~ ~ De~m:lnl !st~•.:: 
.,.vfa • 10 Kr. Yazan: Dr. Ziya 1( 

~il> Remzi Kitabevi - İstop 

YENi NEŞRIY AT : 
, &. r. 

H i N D 

TÜRK MAARiF CF.l'.1İVETf f.S"1Aftl 
YANKOSU iŞLERİ ve ÇALIŞANJ>i ıtı 
Türk Maarif Cemiyeti bu isiırı 11

, fi 
resimli büyilk bir brosÜr neşr"trnişt~~ J 
şürün gnyesf, yurdun kültür olanın rt1 
kınmasına yardım eden cemiv<'tıere tÖ 
venettc bulunanları veya halk• Y;ı.ııııt' 
teşvik edenleri öl.mcz kılmaktır. ıcol~'° 
sonra da cemiyetin çalışmalarını ı1I 

tıranlar için broşürler neşrine dcV~rlll 
lecek. bu suretle yapılan hl:ı:nıetJJcf11 

M E Z A R 1 
nutulmaması temin olunacaktır. c!d 
fikir. hem de or~a konulan eser 

2 devre birden gilzeldlr. 
il. t B k • ÜLKÜ - Hnlkevlerl aylık küıtnr ... 0 nve en: aşvc il CELAL BAYAR'ın Atina ~c:nhntf, ı u '11111•••••• ••-••••llii nı olan (Olkü) niin 63 fıncO ıı:ıY15 blitün talsilatile Seanslar: 2 - 5 ve 8 de ue olgun milnderecatla cıkmıstır. 
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TA.N 
Gündelik Gazete 

't --0---
AN•ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 

lt!)"de tem iz, dUrUıt, aamlmt olmak, 
karıın gazeteıl olmıya çalıımaktır. 

--O-

ABONE BEDELİ 
TürkJye Ecnebi 

Hoo Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr 8 Ay 1500 Kr, 
400 Kr: 3 Ay 800 Kr, 

l l50 Kr, 1 Ay 300 Kr, 
fi1Ietleraras1 prn:ta ittihadına dahil ol

;1Yan memleketler tein 30, 16, 9, 3.~ Ura 
ır. Abone bedeli peşindir: Adres de~i:,

~lrrtıek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
ara 10 kurusluk pul llAvesi llıımdır. 

c ~KTlBASLAR-ı 
Çocuk Sinemaları 

Deyli Telgrafın başmakalesinden: 
"S' . ınemala.rın cocuk kafası üzerın~ 

deki tesirinin b;ynelmilel alaka u • 
Yandırması, hayretle karşılanmıya • 
~~k bir hadisedir. Çünkü sinema gi-
1 kuvvetli bir vasıtanın iyi veya fe 
~a tesiri, son derece barizdir. Mi\let
er Cemiyetinin içtimat meselelerle 
llıeşgul istisari komitesi, Felemenkli 
~Udekkik doktor Van Staveren'in 

u mesele üzerinde hazırladığı ra
~ru tetkik etmek üzeredir. Doktor 

laveren birçok memleketlerde a • 
ra,tırınalar yapmış ve flim meraklısı 
tocuklann ıevkl.ırini derinden de • 
•ine tetkik etmiştir. Vardığı netice 
f°CUkların komedilerden fazla hoş • 
h•nmadıkları ve aşk maceralarile da 
it 8 fazla alakadar olduklarıdır . Fa • 
k •t Çocukların alakalarını en çok çe-
en mevzu Miki Mavs ayarındaki e

serlerdir, Ve çocuklar bunları basit 
;• orijinal şeklile tercih ediyorlar. 

u netice bir çocuğun, kendi.sine uy
~~ olmıyan şeyleri reddederek ken

lstni korumakta olduğunu, hatta ço 
:

11kun kenr!i yaşına uygun olmıyan 
d.••1•rden sıkıldığını göstermekte • 
ır, 

l'elemenkli müdcklcikin en çok te 
"'•U (l . r duyduğu nokta, Enderson ve 
••tnın'in hikAyeleri, Kipling hay • 

~1" nıasalları gibi çocuk kllsiklerine 
d. tn.ziyen eserlerin sinema pcrdesin -
1tı' &österilmeme,;idir. Fakat sine -
rı:~.ın hıı olflA vH•iidi1.ğü. de nıem
tijt~Yette göze çarpmaktadır. "Yedi 
bu11 '' ' ve "Çocuk fil,, gibi eserler 
llıh., u 8Paçık ıösteriyor.,, 

Aıcs.<\RA YDA : ----Plan Yapan 
lieyet Kc:iybolmuş 

ba~onya, Aksarayı, (TArt> Kasa-
'"1zın pi. ruh 

llıişk anını yapmayı de te ~• 
teg,;n .. bir müddet çalıştıktan sonra 
ilin Yup eden fen heyeti • 

llıaıııla ~ . ~ıraktığı işi ta • 
İii M: 'ı_ı~ ıçın belediye re • 
fİrketU!ııttın Perek ile İstanbullu bir 
l!ıı y ~rasında anlaşma yapılmıştır. 

enı ş· k dar .\it ır et, ağustosun sonuna ka-
Bel •arayın piınını bitirecektir. 

•ek h ed!ye, YaZln tozdan geçilemiye
bır ar ald.e olan yo\lan sulamak için 

!<: azoz getirtmiştir. 
' asaba 
olr had lllızın sıhhi durmunu iyi 
"erUnli de getirnıek için belediyenin 

Çalışmaları bekleniyor. 
~~ 

l<:o 9açlarda Hastalık' 
nya Ak 

€veıe1t sarayı, (TAN) - Halkın 
lar'llt k dediği ökse otu meyva ağaç-
1-., d Urutmaktadır. Bağ hastalık-
1- evaın ed' r hı · ıp gidiyor. A!Akadar-
ııı .. rekete 1. >ıe8d ge ıp bu hastalıklarla 
l . •le etm l 
arııe 

111 
ez erse, şehrimiz bağcı 

Ye ıııa •YVacıları büyük bir tehlike 
•uz kalacaklardır 

~~· 

~evvacdık 
Sıva Çalışmaları 

ğij .. s, <l'1ı.~· 
ıııııı.,,. ") - Ziraat d' kt" l" rn "-8raağ . ıre or u-

la~ll>ıda iki b~ç fıdanlığı için Kasta-
ti.[.~ ve Gütn .~nh kalem misket, Ma
t 

1 hıiŞtir ., uş ane eJına kalemi ge 
'' ·>'iıı · 0UıılarJ 
rnası r·· l<:astaın a aşı yapılacak -

•dalll celb o~udan 11 O misket el 
s.,fe/ı • o unacak tır. 

"rıe • 
, .. sıva3 , (l' QllQs; t1örıderiltli 
gıı , bir · ~) - Zir . 
Sıış.,h _ miktarı ak aat dırektörlü-
B rıne 50 asya olmak .. 

Unlar O fidan .. uzere 
larııı Suş.hri d gondermiştir. 

a dı'-·ı- . ca dele,.;h,_ 
"'""ışt~. --~• kenar-

TAN 

Başvekili Doktor Şuşnig, Halen Almanyada 

"Elveda Avusturya .. 

devrelerin bellibaşlı 

mevkuf bulunan Avusturyanın son 

adlı bir kitap çıkarmıştır. Kitapta, Anşlusa tekaddüm eden 

verilmektedir. hadiseleri 

bir lngiliz 

hakkında dikkate değer malumat Çingene Falcı 
l,. s. J~ · 

Yazan: SABiHA ZEKERiYA Kitap hakkında gazetesinde çıkan bir yazıyı aynen alıyoruz: 

a a a 

Şuşnig Son Hidiselerden 
Mesul Olmadığını Söylüyor 

Kırmızı şalvarının üstüne geçir 
diği, rengi, siyah mı beyaz mı belir
siz bluıunun üzerinde altın taklidi 
penezlerini şakırdata şakırdata so • 
kaktan geçer, beline taktığı içi bak
la, taş, ayna, keçi boynuzu dolu tor
basını hemen yere atar: 

- Fala bakarım . 

Diye önünüzde bağdaş kurar otu-
rur. 
Kırk paranın, beş kuruşun hatı • 

rını saymadan, gülmek veya alay 
etmek için taliinizi çingenenin dili
ne bırakabilirsinlı. Bu zararsız bir 
tali oyunudur. A vuaturyanın en son Bat

vekili Doktor Şutnig'in 
son günlerde "Elveda Avus
turya,, adını tatıyan bir eseri 
intİfar etti. Şufnİg bu eseri, 
geçen sonbaharda, birçok güç
lüklerle k&l"fılattığı ve muvaf
fak olmayı umduğu aırada yaz-
mıttı. 

Dr. Şuşnig bugün nezaret altın
dadır ve verdlğı sözü tutmamış 
bir adam vaziyetindedir. Eserde 
Şuşnig'in , Her Hitlerle mülakatın 
dan bahsolunmuyorsa da, en son 
nutuklar: esere zeyl olarak ilave e 
dilmiş ve bu suretle Avusturya
nın son günlerine ait tarihin an
cak bir faslı eksik kalmıştır. Şuş
nigin bu son faslı da bir gün ya
zabilip yazamıyacağı henüz belli 
değildir. 

Şuşnigin bu eserde anlatmak 
istediği en mühim nokta, Avustur 
yanın istikl81im kaybetmekten 
mesul olmadığıdır. Kendisi bu nok 
tayı mufassal bir surette iıah edi 
yor ve arada hakikaten dikkate 
değer birçok malümat veriyor. 

Hab&burglar taraftarlığı: 

Ş uşnig, Habsburg hanedanı
nın Avusturya tahtına tek 

rar dönmesine taraftar olduğunu 
anlatmakta, ve bunu Avusturya is 
tiklalini korumanın en iyi çaresi 
saydığını iddia etmektedir. Fakat 
anlatışına göre mesele ortaya a
tıldıkça Avusturyanın istikliili ha
riçten tehdit edilmiş, Garbi Avru 
pa devletleri kızmışlar ve İtaya 
ile Almanya ayrı ayrı sebepler yü 
zünden buna karşı gelmişlerdir. 

Şuşnig 1919 u müteakıp Avus
turyanın geçirdiği anar~iyi anlatır 

ken diyor ki: 
"Sosyal Demokratlar, Avusturya 

nın tarihini hatırlatan herşeye kar 
şı düşmanlık gösteriyor ve A vus
turya fikrini, Avusturya vatanper 
verliğini mektep çocuklarının kal 
binden söküp atmak için uğraşıyor 
laru .. ıır,.mleketin iktısadl vaziye
ti, gittikçe fenaıaşıy.,...ı., p_..rıa. 

mento sistemi yıkılmış ve ortalığı 
bir taraftan anarşi kaplamış, diğer 
taraftan Almanya ile birleşmek ce
reyanı kendini göstermişti." 

Buna karşı durmak istiyen üç 
kişi Seipel, Dolfus ve Şuşnigdi. Ü
çünün de kasdi, Avusturyayı dağı
nıklıktan kurtarmak ve Avusturya 
vatanperverliğini canlandırmaktı. 

Ôerçi onlar da Almandılar, fakat 
evvela Avusturyalıydılar. İkisi ara 
sındaki fark ne miydi? 

Şuşnig bu noktayı mevzuu bah
sederken Hans Hammerstein bir 
sözünü iktibas ediyor. Bu zat di
yor ki: "Avusturyaılardan Avustur 
yayı alınız, onlar derhal ne kay
bettiklerini anlarlar." 

Avusturya, bugün Avusturyalı-

~~ YAZAN: J. B. FIRTH ~~ 
GAZETESiNDEN ~ ~ILIZCE DEYLI TELGRAF 

Avu.turyanın son Ba,vekili Doktor Şu,nig 

!arın e\lerinden alınmıştır. Ve bu
na mukabil kendılerine ne verildi· 
ği, ne verileceği belli değildir. 

Şuşnig eserinin mukaddemesin
de Avusturyanın tarhii vazifesini i
zaha çalışıyor. Ona göre Avustur
ya eskiden Slavlarla Almanlar, 
Türklerle Almanlar arasında bir 
"hAciz devlet" vazifesini gördüğü 
halde bugün Alman deveti ile Or
Lo. A'Yı; t:mpcıı. •r.acnn.d.a bir lc:öprii vgzi_. 

fesini görmektedir. 

Avusturyanın 

Avrupatlaki mevkii 

Ş şnig diyor ki: 
"Ben, eski müesseselerde 

kıymetli olanı mahvetmeden yeni 
ve lüzumlu müesseseleri kuran ve 
yaşatan tarihi tekamüle inanıyo
rum. Bu yüzden tarihi vazifemizin 

' Orta Avrupa ile Almanyadan bi-
Anşlustan birini terch etmek de
rini seçmek, yani Tuna birliği ile 
mektir. Avusturyanın vazifesi, bu 
biribirine zıt unsurları telif etmek 
tir. Bu da Orta Avrupanın Alınan
ya tarafından tehdit olunmaktan 

kurtulması ve Almanyanın böyle 
bir birlik karşısında tehlike hisset· 
memesi ile mümkündür. Bu barış 
yolu, Almanyanın bu Orta Avrupa 

organizasyonuna iltihakile müm
kün olduğu gibi, Avusturyanın an
cak hür ve müstakil yaşamasile de 
mümkündür." 

Bu düşünüş, Şuşnigin Sosyal 
Demokratlarla ve müfrit sollarla 
mücadelesinin hikmetini apaçık 

gösteriyor. Fakat Dolfusun 1934 te 
Sosyal Demokratları ortadan kal
dırması Nazilere karşı Sosyalistler
den yardım görmesine mani ol
muş, bu da hükumetle mücadee e
den Nazilere büyük bir kuvvet te 
min etmiştir. 

Bununla beraber Şuşnigin vatan 
cephesi, 1932 de vücude getirilmiş 
ve Avusturyadaki türlü türlü fırka 
orduları birleşerek asıl Avusturya 
ordusunu takviye etmiş, hülasa A
vusturya, Naziliğin Almanyayı sar 
masından evvel kendini derleyip 
toplamış, ve İtalyanın himaye ve 
yardımından istifade etmiş olsay
dı, belki de Avıısturyanın istiklali
ni kurtarmıya imkan bulurdu. Hal 
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Günün en mühim meselesi Çekoslovakyadaki ekalliyetler işidir. Bu mesele ıaman zaman alevlenmekte ve 
Avrupada önüne geçilmez ko~ulu bir harp havası"Yaratmaktadır. Yukarıdaki harita, Çekoslovakyadaki bu 
eka\liyetlerin miktarlarını, yüzde nisbetlerini 1'e bulundukları yerleri göstermektedir. 

buki 1933 te Hitlerin ortaya çık
ması, 1934 Sosyalist ihtilalinin vu
kuu, ve 1936 da Roma· Berlin mih 
verinin vücude getirilmesi, Avus
turyanın bütün istiklal ümitlerini 
boğmuştur. Yalnız hiç bir kimse 
bu istiklalin ne zaman boğulacağı
nı kestiremiyordu. 

Dr. Şuşnig'in anlatışına göre 1933 
sonk8.nıınunda Ber\ini ziyaret etti
ği zaman Mareşal Hindenburgun 
son Başvekili General Şlayher şu 
teminatı vermişti: "Her Hitler ar
tık bir mesele olmaktan çıkmıştır. 
Onun başladığı hareket, siyasi bir 
tehlike mahiyetini haiz değildir. 
Mesele tamamile hallolunnıuş ve 
maziye karışmıştır!' 

Fon Şlayher'in bu teminatı ver
mesinden birkaç hafta sonra Her 
Hitlerin Başvekil\iğe gelmesi 9.de
ta inanılmıyacak bir hadise teşkil 
ediyor. 

Dollu•' ün katli : 

Ş uşnig Delfusun katli hadise
sini de bir hayli aydınlatı

yor. Dolfusun cesedini bulan iki 
zabıta memuru onu bir pencerenin 
kenannda yere serilmiş görmiişle 
ve iki saat başında bulunmuşlar
dır. Dolfusun yaralarından müte
madiyen kan akıyor, ve bir doktor 
çağırılamıyordu. Bir araık Dolfus 
gözlerini açmış ve "arkadaşlara ne 
oldu?" diye sormuş ve "bir binba
şı, bir yüzbaşı ve birkaç askerin ü
zerine hücum ederek kendisini vur 
duklarını söylemiştir, daha sonra 
Şuşnigi sormuş, Şuşnig gelince, o
na "keşke mukavemet gösterme
seydiniz" demiş, Dolfus ta "iyi am
ma ben de bir askerim" diye mu
kabelede bulunmuştur. 

Şuşnig vakanın gerisini şöyle an 
!atıyor: 

"Yaralarının mühim veya tehli
keli olmadığını sqyliyerek Dolfusa te 
selli vermiye çalıştık. Fakat vazi
yetin vehametini anladığı görülü
yordu. Dolfus ellerinin kaldırılma
sını istemiş ve "meflüç bir halde
yim, hiç birşey hissetmiyorum" de
miş ve sUkunet içinde bırakılmak 

istediğini söylemiştir" Bunun üze
rine yüzbaşı Hey içeri girince, 
Dolfus, karısını ve çocuklarını Mu
so!iniye ısmarladığını söylemiş, iş
başına Şuşnigin, o da öldürülürse 
polis müdürü Skubl'ün getirilmesi
ni istemiştir. 

1936 anlafması : 

• Fakat çingene falcı aynaya ba • 
karak geçmişi geleceği söylemek • 
ten, yahut bakla tanelerinin sihirli 
dilinden kaptığı saçmaları bir dizi 
boncuk gibi sıralamaktan biraz öte
ye geçmiş. Çingene falcılığınm hudu 
dunu aşmış. Genç kızlara koca bul
mak, kavgalı karı kocaları barı~tır
mak için muska yazmak gibi iddia
larla üfürükçülerin kılıç oynattığı 
aleme ayak atnuş. Antalyadaki ü

fürükçü hoca ve hempaları bunu 
duyunca kimbilir ne kızarlar. Fakat 
polis üfürükçülerle, rekabete çıkan 
falcıyı cürmilme§hut halinde yaka • 
lamış, yaka paça hakimin önüne ge
tirmiş. 

• Çingene falcının da mantığı, mu • 
hakemesi vardır. Kendini müdafaa 
ediyor: 

- Ben bu işi bayanlann ısrari\e 
ve müracaatlerlle sırf insaniyete hiz 
met maksadile yaptım . Kendilerin • 
den zorla para istemedim. Onlar ver 
diler, ben de aldım. 

Vah zavallı insaniyet. Çingene fal 
cmm diline düşecek, çingenenin ay
nasında sırıtarak böyle kepaze mi 
olacaktın. Senin namına çok tomtu
rak\ı oyunlar oynanır amma, çinge
nelerin "önünde bir deniz varı , diye 
kayıptan haber veren bakla torba
sının içine belki de hiç düşmemiştin. 
Herkesin sırtını sana dayayıp biri
birlerine perende attıklarını görün • 
cc çingenenin zckisı da seni belin 
den yakalamıı, hikimin önüne ge • 
tirmiş. 

Şimdi mahkemede çingene falcı 
ile beraber suçlu mevkiinde oturan 
insaniyete acımamak elden gelmiyor. 

ADAP AZARINDA : 

Fazla Yağmur 
Mahsullere 
Zarar Verdi 
Adapazan, (TAN) - Fazla yağ

mur yağdığı için zürra, patates, pan 
car ve ekinlerin ~ürümesinden kork
maktadır. Yağmurlar bir hafta daha 
devam ederse, bu akıbetin muhak
kak olacağı söyleniyor. 

Adapazarı, (TAN) - İstasyondan 
şehre girerken görülen park, hariç
ten gelenlerin allikasını ve takdirini 
celbeylemektedlr. Rengarenk çiçek
ler ve her çeşit güllerle tezyin edil
miş olan park, insanda bir ressam 
fırçasından çıkmış enfes bir tablo 
zevkini bırakmaktadır. 

Otuz sene evvel Anadolu demiryo\ 
!arının Derince istasyonundaki bah
çesinde çalışırken Almanyaya gön
derilen ve orda bahçıvan diploması 
alan belediyenin başbahçıvanı Ali 
Topgül, ince bir zevk ve büyUk bir 
meharetle burasını süslüyor ve di
yor ki: 

Ş uşnigin eserinde en fazla ih
tiyat ile ır.evzuu bahsettiği 

şahsiyet: Her Hitlerdir. Hatta Şuş 
nig onun hakkında yalnız 1936 an
laşmasından bahsederken söz söy
lüyor ve Hitlerin bu anaşma ile A
vusturya istikialini tanıdığını, iki
sinin biribirine ait dahili işlere ka
rışmamayı taahhüt ettiklerini ila
ve ediyorsa da "seri yazdığı sırada 
henüz Avusturya Başvekili olduğu 
için Hitlerin bu sözünü tutup tut
maması bahsi üzerinde hiç birşey 
söylemiyor. 

Şuşnig Sinyor Musoliniden bah

sederken de ayni ihtiyatı göster

mekte ve İtalyanın hiç bir vakit A

vusturya işlerine müdahale etmedi 

ğini anlatmakta yalnız Viyananın 

buhranlı anlarda hep Roma ile isti 

şare ettiğini ilave etmektedir. Şuş 

nig, bununla beraber Duçenin ka

rakterini şu şekilde tarif ediyor : 

1 

Beş. sene sonra bu park tanınmıya
cak hır hale gelecek. Şimşir ve çi
çek.lerl~ yazılar yazacağım, yüzlerce 
çeşıt gul aşılıyacağım. Belediye iste
diğim gibi geni~ ve asri bir kışlık 
camekan yaptırırsa, kıştan yaz çi
çeklerini yetiştirecek ve ilkbaharda 
bunları parka serpeceğim. 

"Umumi meselelerin müzakere
sinde Duçe ile şahsen temas etmek, 
onun hakkında dürüst bir intiba e
dinmenin biricik yoludur. O zaman 
yalnız gözlerinin bakışı değişmez, 
belki daha başka bir ton ile konu
şur ve onun yalnız haşin değil, ay
ni zamanda iyi, ve derin insanlı
ğını ve geniş kültürünü ifade e
der. Duçenin iki mülfilıazası şahsi-

yetini tebarüz ettirmeye kafidir · 
"En güç ve en lüzumu şey, iyi ka
labilmek için kuvvetli olmak icap ef 
tiğidir." 

'_'F~at kuvv:t , bir mektep değil, 
bır sıstem degil, hatta öğrenrniye 
çalıştı~mız bir estetik doktrin de 
değıldır: Kuvvet istimalı' k '-t , arax. e-
rin asaletini ve sıhhatinı· go·· st . ,, . crır. 

Musolıninin bu sözleri Ma h' 
1,. c ıa-

ve ın tam talebesi olduğun t b .. . u e a-
ruz ettırmeğe katidir. 
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Harbiyeliler lzmirde 
Neden Yenilmiı? 

Geçen hafta lzmirde yaptığı iki 
maçtan sonuncusunda 7-4 gibi fut
bol piyasasında ender tesadüf edi -
len bir gol bereketile lzmirin (Uç
ak) takımına mağlUp olan Harbiye 
takımı azasından birinin bu nisbet
siz netice hakkında "Ulus" rc!ikı -
mize verdiği izahati aynen aşağıya 
alıyoruz: 

"- ikinci mD1ahaka Oçokla idi. Stad· 
da 1200 • 1500 kadar seyirci vardı. Birin· 
cl devrenin ilk yirmi daklknı bukımız 

altında geçti. Fakat rakibimizin çok fa· 
vullU bir oyun alıteml vardı. iki arkada· 
ıımız, oyunun geri kalan kısmında vazı. 

felerlnl yapamıyacak derecede aakatlandı
lar. Üçoklutar biri ofaayd va:r.lyetlnden ol 
mak Uzere bize iki gol yaptılar. Biz de 
buna iki kafa vuruıu ile iki gol yaparak 
cevap verdik. Son dakikalarda Üçok bize 
bir gol daha yaptı. Oyunun bitmesine ya
rım dakika kala bir oyuncumuz gol yap
mak Ozere iken hakem devrenin nihayet 
1ıulduğunu bildiren dildüğünO çalarak bl· 
ııe bu fırHtı vermedi. 

"ikinci devrede hakem bize Dç ve Oço. 
ka bir penaltı verdi. Üçok penaltıların iki 
alnl gole tahvil etti. Hakemin lehimize ver 
dlğl penaltı aleyhimize hak11z olarak ver· 
~it olduğu penaltıların bir ne11l tlvlzl, ya
ni yine hakıızdı. Üçok iki gol daha yaptı. 
Biz de bir gol.- Ba ıuretle oyun 7 • 4 blt-

11. 
Hakemin tarafgirliği hıkkında fazla bir 

ıey söylemek lıtemeylz. Yalnız bOtOn mu 
amelelerlyle hepimize o kanaati verdi ki, 
pyet on beı gol yepmıı olaaydık ne yapıp 
yapacak ve on altıncı golO de rakibimize 
yaptıracaktı.,, 

BiNICILERIMIZIN ZAFERLERi 
Kıymetli binicilerimiz Romada, "Mu11olini,, kupcuını al

dıktan sonra, evvelki gün de, Romada "Kral,, kupasını alarak 
yine dünya birinciliğini kazanmı,larclır. Türk •ubaylarının 
bu büyük zaleri dünyanın her tarafında büyük bir takdiT uyan
dırmıştır. Binicilerimize ait muhtelif müaabaka intıbalarını 
aşağıdaki resimlerle tesbit ediyoruz: 

ı~~~~~~~.. • •-
• 
• 
• 
• ~ 

• • 
• 
• Yüzbaşı Cevat Kula, Nü müıabtıkalannda 

• .... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Bir maniavı atlı}'an kıymetli binici 

• -

• 
• 
• 
• 
1 

• 
1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vatarıcla.şla 
.Mil.lak:a.-t : 

Türkçe Konuşmah 

-------------
Konya Ercğlisindeki Sümerbank _ 

bez fabrikasından, okuyucumuz A. : 
A. yazıyor: : 

"- Hergiinkii hayatımızda, bizi en 
çok rahatsız eden şeylerden birisi de : 
hiç şüphesiz "lisan ukalnlıklnrı,, dır. : 

--
İki kelime yabancı dil bilen herkes. : -güzel türkçemizin içine birtakım baş : 
ka kelimeler katıp tafrafuruşluk sat- : 
mıya yelteniyor. : 

Bunun umumi hayatta doğurduğu : 
fena ha\'ayı izaha liizuın yoktur. Bu : 
çeşit hareketlerde bulunanlara sorar : 
sanız, hangi milletin dilinden anlı- : 
yorsa, derhal o milletin kültüriinc : ... 
veya psikolojisine mensubiyet iddia- : 
1>ına kalkar. Halbuki hiitiin bunlar. : -kendi ukalalıklarmdan başka bir şey : 
değildir. Ne o nıillctin konuştuğu li- : 
~andan doğru, diirüst anlar, ne de : 
kültürile bir münasebeti ,~ardır. Ku- : 

UZUN HiKAYE 

AL TIN MASKE 
laklarımızı her giin, her saat rahat- ~ Fransızcadan 
sız eden bu çirkin gürültüden kaçınıl WJlllllllllllllllllllllU• 

Çeviren: Şef Yurdaç 

~ası ne. iyi o~aca~tı~! Herkesi güzel) _ 2 _ 
turkçeyı oldugu gıbı konuşur gör-

• e 11111111111111 n ıunıf1 
- Ben de seni Dinç Alinin maS 

kesini görebilmek için her mani! 
atlıyabileceğini zannetmiştim, de
di. 

mek bizim. için hakiki bir saadet se- sıcak kumlar üstünde ay, 
vinci doğuracaktır.,, yusyuvarlak kızıl renkte 

.... - .... ··········-··-···················-·· yükselirken; çöl kadını ile ben 

OKUYUCU 

Mektupları 

--- ........ -.. 
60 dönüm arazi 

f zmirde oturan okuyucularımızdan H . 
Hüsnü Vanlı yazıyor: 

"Umumi Harpte Vandan göçmen olarak 
Çıktım. O zamandanberi İzmirde oturu-
yorum. Vanda 60 dönüm arazim var. Fa
kat, tapu senedim yoktur. Vana gitmeden 
tapu senedi çıkarabilir miyim?. Uzun se
nelerin arnzi vergisini vermek mecburiye-
tlnd.,,un. Bu'!lıt ,.....ı '«> ......... 

yanyana oturmuştuk. Birdenbire 
müessir sessizliğin içinde kadın G özlerinde garip bir ışık pa-
şarkı söylemiye başladı. Dinç Ali nldadı. Bilmem nasıl oldll· 
şarkısını tanıdım. Bu sihirli ge- Yerimden kalktım ve onu takip et 
cede, bu şarkı, beni büyülü bir tim. Uçurumun kenarından yürii4' 
sarhoşluğa daldırdı. Yavaş yavaş yorduk. Önümüzde duvar gibi u-
çak eski maziyi görür gibi oldum. zanan güneş, milyonlarca gümüt 
Muharip Müslümanların, çöl ka- ten yılanın kıvrandığı hissini ve-
bilcleriyle savaştıkları gözümde rjyordu. Baktıkça huşunetten ba· 
canlandı. ğırmamak kabil değildi. Bir kilo-

Bu şarkı, ateş ile kandan alın- metre kadar böylece yürüdükten 
mıştı. 1300 sene evvelki şairler, sonra, örümcek ağı kadar ince bir 
mızrakların vızıltısını, kalkanlar- köprüye rastgeldik. Bu köprü, ke 
dan_Jlkseden madeni sesleri, ölüm nevir otundan örülmüş bir halat-
tniltllerine mezcedcrek tcn:ıı .. to-. tan yapılmıştı. Kadın durdu, be!l 
ettirmişlerdi. tıtro-iim. Simdi bu köprüyü geÇ" 

Mikings'in Sikho'nun şarkıla- mekmi lazım geliyordu?.,,_Ellerirne 
rında altın maskenin önünde kor- batan tlkenlere filan aldırmadan 

TAN - Hadiselerin bundan bir 
iki sene evvel halledilmiş zannedi -
len hakem işini tekrar günün mese
lesi haline soktuğu görülüyor. Dün 
Ankarada bir hakem tecziye edili -
yor. Bugün lzmirdeki hakemden e
saslı şikayetler yapılıyor. Bizzat fe
derasyon kendi hakemlerini bıra -
kıp antrenörleri hakem diye kullan 
mıya ve böylece bizim hakemlere 
karşı emniyetsizlik göstermeye ça -
lışıyor. 

Adalet temin edilmedikçe sporda 
ilerlemek, hele sporcular arasında -
ki rekabeti temiz ve yiğitçe bir mü
sabaka halinde muhafaza edebilmek 
mümkün olamaz. Spor kalitesi dü -
şen memleketlerde evvelfı hakem 
{kalitesi düşer. 

• 
• 

• -· 

- Arazinin hakfkatte size alt olduğunu 
ispat etmeden, senet çıkartılması ve vergi 
vaziyeti düşünillcmcz. Evvelfı hukuki va. 
ziyetinizi halletmek lfızımdır. Bu da ancak 
Vanda alfıkadnr makamlarla temasa gel
mek suretiyle mümkün olabilir. 

* 
Erenkôy Kız .Lisesinden 1003 numaralı 

Bayan Melihaya: 

kutlan kaçan kabilelerden bahset- bir çalı parçasını yakalayıp mü-
mez mi? Bütün bunlar sonra bu vazellellli temin etmek istiyorduıı> 
yanımda duran kadın, efsaneye Kadın bu halime istihza ile gülüJJI 
bir doğruluk çeşnisi verdi. Karşı- sedi. Sonra metin dımlarla 500 

• 
Güneı Klübü Atinaya • 

Davet Edildi • Güneş klübünün bu seneki milli 
küme maçlarmdaki muvaffakıyetle - • 
rlni yakından takip eden Yunan spor 
cuları, Güneş klübünü iki maç yap- • 
mak üzere Atinaya davet etmişler -
dir. 

21 ve 22 mayıs tarihlerinde Atina- • • 
da Enosis ve Olimpiyakos klüplerllc 
yapılması icap eden bu karşılaşma -
lar için Güneş klübü henüz müspet • 
bir cevap vermemiştir. 

,,-BOKS MOSABAKALARI !lı 1 
,, 

T. S. K. İSTANBUL BÖLGESİ 111 • 

11 
BOKS AJANLIGINDAN: ı ı 

1 - Bölgcmlzde yapılacak olan 
boks teşvik müsabakalarından birin 
cls1 21-5-1938 cumartesi g!lnü akşa
mı saat 20,5 ta Veznecilerde kfıin Su 
leymanlye kulübü salonunda yapıla-

11 eaktır. 

• 
1 

2 - Tartı 18,5 ta yapılacaktır. il • 
t, 3 - Bu teşvik mQsabaknsı bütün j ı ı 
t ı amatör boksörlere acık olduğundan il 

herkes lştirAk edebillr. 11 

4 - Tarh ve müsabaka tam tayin • 
olunan saaUerde yapılacağından bu il 
müsabakaya işilrAk edecek olan id - • 

i ı ı mancılann muayyen '\•akitten evvel il 
hazır bulunmalan IAzımdır. ı t 

l * 1 T. S. K. İSTANBUL BÖLGESİ • il 
BİSİKLET AJANLI<'.rINDAN: 

1 

1 - Seri bisiklet yanşlannın 7 in 
clsl 8-4-1938 pazar günü sabahı tam 

1 saat 9 da yapılacaktır. • 
ı : Z - Yarış yolu: Mecidlyeköyil -ts- t ı • 

Unye - Bcndlcr - Trnbya - Mecldlye-
köyil olmak üzere iki defa gidiş ge-
liştir. i l 1 

3 - Yarış mesafesi 100 kilometre-
dir. 

4 - Yanşçılarm hazırlanmış ola- 1 
rak tam vaktinde ynrıı yerinde bu -

:: lunmalan lfızımdır. ı ı 
il * . ..ı:L.-•- ~ 

GÜREŞ FEDERASYONUNDAN: 1 
Türk Spor Kurumu Gür~ federas-

11 yonundan profesyonel gilreşçilcrc 

lisans verilecektir. Lisans nlmıyanlar 
Türkiye profesyonel güreş şrunpl - • 
yonluğuna ve Türklycde yapılacak • 

: profesyonel müsabaknlnnnn fşUrfık ] ı ı 
cdcmlyeceklerdir. 1 

Lisans nlmnk için Anknrada Türk 
1
' Spor Kurumu Güreş Federasyonuna 

üç Rdet vesika fotoğrafı ile soyadım, 
• 

il doğum yeri ve tarıhlnl bildiren bir 1 
mektupla milrııcaat etmek kfıfidir. : it 

il Mektupta adres sarih olmalıdır. LI-
1 samılar ad~ gönderilecektir. • 

-- - -- -- 1 

= = 

Cevat Gürkan mühim bir maniayı geçiyor 

, -

Son müsabahalann birinde Cevat mania iUerinde •• 

Mania atlamada muvallakiyetli bir ncra.YU •• 

Yükıek bir manianın üzerinden atlama 

• - Pansiyon ücretleri tatil devresine 
mahsustur. Yerleri bilfıhare iUın cdllecck
{ir. Kız '\'e crk~kler iÇlb ucrct musavıdir. 

• ====-==-======·=====ıı::==== 

~ . 
• 

Şilt Maçları 

Ne Olacak? 
Fenerbahçenin milli kümeden ni

zamsız olarak çıkarılışı ve yerine 
• altı klüp muhteliti ismi altında dev 

şirme ve ifadesiz bir takım getiril -
mesile milli kümenin spor bakı -

• mından alakası yarıya indirilmiş ol
du. Ne nızama, ne spor mülahaza -

• sına uyan bu iş böylece milli ktl -
meyi güdiikleştire dursun, yakında 

yeni bir kördüğüm karşısında kaln-
• cağız. 

Futbol fedarasyonu Fener klübü -
• nü kendi akranı olan milli küme 

klüplerile maç yapmaktan da mc -
netti. Lakin yakında lstanbul Şilt 

• maçlarının final müsabakası oyna -
nacaktır. Fenerbahçe bu müsabaka -

• larda finalisttir. Karşısında biribi -
rile çarpışacak Beşiktaş, Güneş ve 
Beykoz klüpleri var. Bu klüplerin 

• içinden galip çıkması muhtemel o -
lan Beşiktaş veya Güneş milli kü -

• medendir. Şilt: final maçını Fenere 
karşı oynıyacaklardır. Bu federas -

I yon bu maça da mı mani olacak? 

Halkevi Maçları 

1 
Eminönü Hnlkcvinc bağlı kHlplcr ara

Slnda pazar günü Karagümrük sahasın -
da şu maçlar yapılacaktır. 

1 Aıtıok - Yıldız B 2-10,30 Halıcıoğlu -
Alemdar B 10,30-12, Altıok - Yıldız A 
13,30-15, Hnlıcıoğlu - Alemdar A 15-16,30 

1 

1 
TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
•Bugün: 

• 
Kadıköy Halk<'vindc bu akşam ~ant 21 

1 de doktor Nusret Kürkçüoğlu tarafından 
"Enfrnnuj şuolRrln :fotognıfya ve tatbika
tı,, mevzulu bir konfermıs verilecektir. 

• Konferansı oda musiki i konseri, Bayan 
Leman Duranın plynnosu, Llltfl Yilrürün 
viyolonu, Turgut Yllruriln Çellosu takip 

• edecekUr. 

Hafta içinde: 

1 * Cumartesi gUnü saat 14 te fs~nbul 
Kız Lisesinde eski ve yeni mezunları ta
nıştırmak maksndıyle bir çay verilel'ektir. 

1 BU.tün mezunların gelmesi istenmC'ktcdlr. * Bu ayın 12 sinde Şehı·mılııi Unlkc
vl tarafından ı;nat 21 de. Jo'rnn.-;ız Tıyat-

• rosunda 50 kişilik bir senfonik orkestra 
konseri vcrilC<'cktir. Kon erde birçok 
kıymetli eserler çalınacaktır. 

da şafak sökmiye başlarken çöl ka metre derinliğin üzerine kurulrnııf 
dını birden yedndn kalktı. incecik halat köprüye doğru yOti1 

dü. 
- Çabuk klllk gidelim, bugün 

yürüyecek hayli yolumuz var, de- - Mahvolacaksınız, geri dönÜJlf 
~-~-·.~~-deli :misiniz. dedim. 

di. - Hiçbir tehlike yok ilk geçi-
Önümüzde dnğla~ eflatun ren- şim değil. 

gindeki semanın altında, kurşuni Mihverinden fırlamış gözleriııt' 
mavi bir till yığınını andırırken le ona bakıyordum. Hayatımda "' 
kadının yürüyüş tarzı ''ben çölle- günkü kadar korktuğumu hatırla' 
rin kızıyım., diyordu. Ben arkasın 

mı yorum. 
dan, bir tek kelime söylemeden, Yolun yansına geldiği vakit a 
hiçbir şey sormadan gidiyordum. kasına döndü ve bana: 
Geceki şarkı beni okadar sarmış~ - Arkamdan gel, hiçbir tehlike 
b ki, damarlarımda ateş dolaştığı-

d
. d B . _ yok, dedi. 

nı zanne ıyor um. enı nereye su-
rüklese itiraz etmeden onu takip e - na~m dönüyor, imkanı yo1'ı 

yjirüyemiyeceğim. 
dcceğimin farkında idim. A!>k.m - Dinç Alinin altın maske!i jc~ 
neler yapabileceğini ağreılclim. Gö-

olsun tecrübe etmez misin? 
zümun aminde de kinin neler yap 
tığını görüyordum. - Elimde değil imkan hariclıY 

Kinin tevlit ettiği hisler altında de ... 
şu kadın. 1300 senedenberi gizli B ir müddet sessiz durdu. Sott' 
kalan büyük sırrı meydana çıkarı ra birdenbire şarkı söylr 
yordu. Bütiin sabnh tırmandık ,.e miye başladı. Neden ve niçin otdıJ 
yürüdük. Kaktlislcrin arkasında ğunu bilmeden kendimi kene'\'if-
bir çakal bize baktı, az ötede bir den örülü bağa doğru sürükledir11· 

Bu şarkı beni cehenneme bile s# 
sırtlan sürüsü uludu. Kayıba ka-
rışmış ruhlar, sanki bizimle alay kcdebilirdi. 
deiyor gibi. - Çoğu gitti azı kaldı, dedi. 

Mermer kaya öbür kıyıda. 
- Şu sakallı Arnp, diyordum. Mermer .kaya kelimesini duyııt' 

esrarına karısım karıştırıp ta, son ca, beni aldatmadığına kani olrfll' 
ra pek az nazik bir şekilde onu ha- ..A ya başladım. Monbasada dokuz r'' 
şından savdığına çok budalalık tanlar meydanır.daki Opyom k•tı' 
etti. vesini işleten, Ras Allad bu kt1' 

C ivarda herşey sanki ölü. ça
kallar, sırtlanlar, akbaba

lar, koca koca kertenkelelerle et
rafımızda danseden gulyabaniler
den baska birşey yok. Anladım ki 
büyük denizlerin dehşeti, çöllerin 
korkunc yalnızlığı yanında hic ka 
lıyor. Geceyi.aç susuz, bir dağın 

eteğinde geçirdik. Gün doğar doğ
maz yine dağa doğru tumanmıya 
başladık. Birden önümde açılan u
çurumun karşdısında korkudan ir 
kildim. Şimdiye kadar gördüğüm 
uçurumların en dehşetlisi idi 1p
notizıne edilmiş gibi yerimde kala 
kaldım. 

- Ne oluyorsunuz diye kadın 
sordu. 

- Korkuyorum, bundan korku
yorum. 

O halime gülerken, yerden ald1 
ğı koca bir taşı uçurumdan aşağı 
fırlattı. Düşen taş, hicbir maniaya 
tesadüf etmeden 500 metre kadnr 
bir derinliğe düşerken. ben çalıla
ra tutunarak kabil olduğu kadar o 
radan uzaklaştım. 

Mi.ithiş başım dönüyordu; 

metli hazineyi muhafaza eden t-:; 
tan bana, çokdefa bahsetmişti. 
lerim ve ayaklarımla tutunar,
köprünün üzerinde yüzüko~ 
ilerlemiye başladım. Hayatını P' 
hasına da olsa, bu maskeyi görJJle" 
meliyimdim. 

Vücudiimün aıtında örümcek : 
ğı farzettiğim halat, sallanıyord 
Gözlerimi kapadım. Kad\n bSıı' 
kılavuzluk etti. 

- Köprünün yansı kaldı, g•~ 
ret et diyordu. Durmıya gel"1 

1 Öb~rt~ ve ya nız da başaramam. u ır 

f . ı· ~· ya t ra a erış ıgım zaman, sıtma. ~ 

tulmuş gibi titriyordum. sır " 
yanın üzerine çöktüm. 

- Acele edelim, dedi, ta yiP' 
nındayız. ıııJ 

Yine kadın önümde, uçuruı11 11" 
etrafını takip ettik. O hiç yorul -' 
mış gibiydi. Ben, her çalıya bi:.,, 
elbisemden, biraz derimden b\ır 
karak ilerlerken, bu kabus Yo ,.,J 
nun nihayetine berhayat 0~,,,f 
erişebileceğimdcn şüpheleııJP"' 
başladım. 

Kadın sola döndü: r} 
( Deoanıı "4 
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Erlik 
~eydanmda 
Ustiinliik 

.... (Bcışı 1 incide) 

Bu neticeyi milli güven duygula
rı bakımından dn çok mühim gör
mek lazımdır. Demek ki ortada cev
her vardır. Bütün iş, bunu işlemek
tedir. Süvari subaylarımız, sırf gaye 
namına, iyi usullerle çalışmayı bil
mişler ve erlik sahasındaki Türk üs
tünıuğünü ortaya. koymuşlardır. 

Demek ki, diğer spor sahaların-
da geriliğimizi istidat azlığın 

da ve cevhersizlikte değil, usullerin 
fenalığında, bazı şartların bozuklu
ğunda aramnk lazımdır. Mesela fut
bolde gittikçe geriliyoruz. Muvaffa
kıyetin icaplarını aramıyoruz, usuli
le çalışmayı bilmiyoruz. Bu yolda 
ÇalıŞmalar için mutlaka Hi.zım olan 
fedakarlık ve feragati göze alamıyo
ruz. 

Dar ve küçük ihtiraslar ve dedi
kOdular içinde kendi kendilerini kay 
beden, bu dedikodular arasında hari
ce karşı olan milli vazifelerini unu
tan, profesyonel haline gelen bir kı
~ sporcularımız, Türk biniciliğinin 
?nuvaffakıyetini bir örnek diye kar
§ılanıalıdırlar. Türk ordusundaki in
tiıaınıı ve azimli çalışma, cevherin 
1şlenebilınesini ve Türk üstünlüğü
nün ortaya çıkmasını temin etmiştir. 
Türk ordusunun ruhunu ve çalışma 
tekniğini kuranlar da bu memle
ketin evlfıtlarıdır. Demek ki usulün
de Çalışmak ve muvaffakıyeti azmet 
l'rlek sayesinde Tiirk üstünlüğü diğer 
?rıücadele sahalarında da mutlaka 
kendini belli eder. Bütün mesele, 
orduda muvaffakıyetli netice veren 
"e sırf milli ideale dayanan temiz ve 
~Ürüst çalışma tarzını, diğer erlik sa 
~alarma tatbik etmekten ibarettir. 

ll yolda neticelere varmak iddia
~il~ ortaya atıldıktan sonra vazüe-
erıni ihmal edenlerin, dedikodu i

Sinde biribirlerinin gözünü çıkarma
Y• Çalışanların Türk milletine karşı 
.ağır bir mesuliyetleri vardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Hitlerin 
Romadaki 
Günleri 
b (Başı 1 incide) 

ulunan halkın alkışları ve yaşa ni -

~~ arasında limana hareket et -
§tir. 

1• Yol üzerinde duran G. !. L. teşki
~tına mensup 18.000 faşist kadın 
g· genç kızlan, üniformalı 20.000 
,::ah~ömlekli, 30.000 avanfaşist 
lerd bır çok müselliıh kuvvet -
]j h'en mürekkep mlifrezeler heybet 
);' ~ ır manzara arzetmekte idi. Halk 
ıa'!._hrerı, hükümdarı ve Duç.eyi alkış-

·•.ıştır. 

n N apolid e mermim ... 
ı-; uçe tayyare ile saat 10 a doğru 

aPoliye gelmişti. 
di~iller Kralla birlikte limana gel
zırh~n sonra bir motörbotla Kavur 
disi ~sına gitmiştir. Mussolini ken -
ltıi::·ı zırhlıda istikbal etmiş ve sa
\>ur ıyetıe elini sıkmıştır. Hitler, Ka
~eu ~rhlısına çıkarken seltim vazi -
nın n ~ duran bütün harp gemileri -
li~~ ~ ateşleriyle selıimlanmıştır. 

l'llz er şerefine tertip edilen de -
lsıtı:'anevraları Napoli körfezinde 
rı.evra adası civarında yapılmıştır. Ma 
lllunıa.nın lll~vzuu iki tilo arasında 
ltol"fezjzaın bır çarpışma idi. Napoli 
Caeta•:den Çıkmakta olan filoya 
curn an gelen diğer bir filo hü -
d etmişt · 
enizaıt ır. Manevralar doksan 

hep b· 
1 

gemisinin açıktan gelerek 
t ırden su b 
ında t . Ya atmaları ve su al-

h 0rpıııer· · cp bird ını attıktan sonra yine 
le tete"~ suyun üstüne çıkmalari

ll ç etmiştir. 
Qrp il ·1 

Oğled e.rnı eri manevran 
Saffıharı:n ~onra torpito filotillaları 
hal"p nızaınında bulu b "" .. k t gemn . nan uyu 
ealttben b·erı hattını yarmıştır. Mü 
YnreıeJi zırırhçlok bombardıman tay -
:Yine ılara h ·· . ayni ucum etmiş ve 
ı-ınd ".amanda t 
ı en uçan d ayyare gemile -
onurı. tizerind eniz tayyareleri de fi. 

•. l'3u rnanevrael uçuşlar yapmıştır. 
•• ,. S ardan 

• eıar :tırhiıl sonra Kavur 
arı limana avdet et-
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Romada Türk Zaferi • 
1 IYARDIM 
1

1 LİSTESi 
"Hamidiye,, Marmara 

1
'
1 

Limanlarını Dol~şıyor 
. ~ 

rı 
ı : 

1 

: 

ı . 

1 

Zelzele feltıketzedelerine yardım 
için dün rnatbaıımız.a gelerek isim -
lerini ,.e tebcnil miktarlannı bildi
ren okuyucularuruzın listesi n~ğı - : 

ı , ı i 11 dadır: 
Lira K. 

1522 22 Dünkiı yek(ın 

25 oo Ortaköy Fıkarapervcr Ce-
miyeti ı ı 

ı 97 Beyoğlu 44 üncü okul A l 
11 

2 84 Beyoğlu 44 üncü okul B l 
1 46 Beyoğlu 44 üncü okul A 2 
3 55 Beyoğlu 44 üncü okul A 3 1 

1 49 Beyoğlu 44 üncü okul B 3 
1 2 89 Beyoğlu 44 üncü okul A 4 

l 42 Beyoğlu 44 üncü okul B 4 ; 
3 91 Beyoğlu 44 üncü okul A 5 
l 65 Beyoğlu 44 üncü okul B 5 , 

talebeleri 11 

3 00 Pangaltı Şafak sokağı Ay. 1 

~e Şükrü fi 
1 70 Beyoğlu 45 inci okul A 4 

Talebesi J 

-- ı ; ı 
1573 10 Yekün l ı ı 

;Fel!ıketzedelere yardım için Kızıla 

/ 

•"' ,,. ,,, 

... .. 

Hamidiyenin limanda alınmış bir resmi 

Hamidiye diğer Marmara limanları 
nı dolaşmak üzere bugün Tekirdağ
dan ayrılacaktır. Mussolini, Türk subayına kupa veriyor ı 1 ya teberrilde bulunanların listesi: 1 

Lira K. 
(Başı 1 incide) man ordumuzun kahraman çocuk - ı ı __ _ ' = .-::=========== ========= = ======== 

nici parkuru hatasız bitirmiştir ki larını tebrik eder ve yakında başlı - ı li 5 00 S.ıllh Necati Ea.anı-si 1 Frankın ou-· şu·· ru·· lmesı· 

Tekirdağ, 5 (A.A.) - Hamidiye 
dün limanımıza gelmiştir. Vali gemi 
yi ziyaret etmiş ve toplarla selam -
lanmıştır. Halk gemiyi gezmektedir. Hamidiye merasimle uğurlanmıştır. 

bunlardan biri yüzbaşı Cevat Kula yacak olan Londra müsabakalarında l ı 30 00 Beşir Kemal - Mahmut Ce-
1 vat eczanesi öbürü de bir Alman zabitidir. da muvaffakıyetler di eriz. 

2 50 
Mehır.et KAzım 

Derece alan zabitler arasında Ce- ita/yanca gazetelerin takdirleri ıo oo Agop Minasyan 11 p h ı 1 k D ""' d 
vat Gürkanla 2 Alman ve bir Irlan- Türk ekipinin zaferi ile aeticele - 5 oo Türkcye ec:uınesi a a 1 1 ogur u 
dalı binici vardır. Müsabakalarda ha nen müsabakalar hakkında dün ge- 5 00 Cağaloğlu eczanesi 

1 b. · · 5 00 Hasan Rauf eczanesi Zır bulunan kral Emanue ırıncı len italyanca gazetelerde sütunlar 
· ' ' 5 00 İstikamet eczanesi 

gelen Cevat Kula'nın ve tasnife gı - dolusu tafsilat vardır. Torinoda çı • 
2 00 

Bcyaz.ıt Merkez eczanesi ı 
ren Cevat Gürkanın ellerini çıkmış, kan Gazetta Del Popolo'dan şu esas- 30 oo Bclkls Hasan ve Emin ec- • 'i 
mükiıfatlarını vermiştir. lı noktaları alıyoruz: zanesl 1 

Şimdi binicilerimizle Romada bu- "Avrupanın son senelerde gördü - 3 00 Mehmet Arif eczanesi 
lunan binicilik okulu komutanı al- ğu manialı binicilik müsabakaların- 3 00 Mehmet Fuat Bayer ccza-

(Başı 1 incide) 1 fiili bir istikrar temin temektir. Uç 
istikrazının kolaylaşacağı katiyen ü- taraflı itilafa tamamile uygun ola
mit edilmektedir. rak hükumetin ittihaz ettiği karar 

Şimdiki halde hükumet sadece kı- bir İngiliz lirasının mukabili 179 
sa vadeli mahdut bir istikraz mua- frank olarak tesbit edilen rayicin te-

b d nesi bay Cevdet Bilgişin ile be:a .e~ a- dan en çetini dün Duçe'nin huzurun- 1 

3 00 
GCindoğdu cczancst 

ha ilk gündenberi gençlerımızı ye- da yapılmıtşır. Tribünler sayısız in- J 2 oo Mustafa Hamdi eczanesi 
' ı l melesi yapacaktıı-. cavüz edilmemesinin teminini istih-
l E,ya fiyatları yükseliyor da! etmektedir. Bu itibarla frangın 

tiştirmeye çalışan sii.vari binbaşı B. sanla dolmuştu. Kral hanedanına 
11 

10 oo Etem Pertev eczanesi 
Tahsin, dün kendisini gören bir mu- mahsus tribünde prenses Piyemonte 5 oo Nazım eczanesi 

'H Frangın bu şekilde düşürülmesi vaziyeti iyileşecektir. Hükumet bti-
ı ı yüzünden eşyanın pahalılaşmıya yüz külmez bir azimle çalışacağı için 
tuttuğu için Dahi1iye Nazırı buna kar frank yükselecektir. Bu sabah mern 

~ şı gelmek için tedbir almış ve beya- lekete avdet eden külliyetli mikdar
natında, fiyatları yükseltmenin ihti- da paralar hükumet tarafından veri
kar sayılacağı ve ihtikar yapanlara len kararın şümulünün anlaşıldığına 

j 1

1 

karşı derhal takibat yapılacağını an- delalet eder. Bütiın memlekt tarafın 

harririmize bu müsabakalar hakkın- bulunuyordu. Ecnebi diplomatları 5 oo Küçükpnzar eczanesi 
20 00 Üniversite eczanesi da şu izahati vermiştir: heyeti hiç eksiksiz hazırdı. 

- Konkur ipik A vrupada çok es~ Duçe geldiği zaman beş rakip e- ' 10 00 Asaf Hamznlay eczanesi 
5 00 Asaf Hamznlay eczanesi kal 

fası Bay Spiro kidenberi ehemmiyetle yapılan bir kip, kısa fasılalarla meydana dizil • 
spordur. Orada 20-25 sene bu işle mişti. Her biri Duçeye saygı göster· 
uğraşan ve atın sırtında tecrübe ve di. Her ekip Duçeyi selamladığı sı
mümarese gören ekipler olduğu gibi rada büyük direğe milletinin bağ • !i 
at meselesi de bu sporların istediği rağı çekildi ve mızıka milli marşı • 
şekilde halledilmiştir. nı çaldı. Halkın alkışları arasında 

10 00 İbrahim Halil eezancsl 
3 00 Doğruyol eczanesi 
ı oo Garih eczanesi 

20 00 Karaköy eczanesi 
2 00 Dcllasuda eczanesi 

ı ı )atmıştır. dan sarfedilen gayretlerle müzaheret 
1

' Matbuat mümessillerrni kabul e- gören, ve speküliı.syon teşebbüslerine 
den Marşando şu beyanatta bulun- karşı müdafaa edilen Fransız parası 

Uzun senelerdenberi beynelmilel beş ekip, başta Almanya, sonra Jr • 
müsabakalarc!a daima görünmüş ve randa, Romanya, Türkiye ve ltalya 

5 00 Kinyoli eczanesi 
10 00 İsmet eczanesi 

il muştur: kalkınma eseri içın sağlam bir temel 
"Zannedilen ve- söylenenlerin hila- teşkil etmektedir. Hükumet bütün 

fına olarak bugün istikrar vücude ge Fransızlann yardımile müstakar ıktı 
tirilmesine karar verilmiş değildir. sadi şartlar ihdas etmek istemektc
Yapılan muamelo>nin hedefi evveli dır. 

muvaffakıyet kaydetmiş bir çok as- ilerledi. ;1 

lar vardır. Muvaffakıyet tahminleri en ziya· 

5 00 Süleyman Recep eczanesi 
5 00 Gnlatıısaray eczancsJ 

10 yaşında bir •por de Almanlar üzerinde toplanmıştı. ı 
Buna mukabil konkuripik bizde Fakat Türkler, Almanlara -ciddi hir 

henüz on yaşındadır. 1928 yılında bu rakip olduklarınıyek çabuk ispat et
iş için atlar seçilmiş vte gençlerimiz tiler. Ilk takım müsabakalarının 

yctiştirilmeğe başlanmıştı. 1931 d~ sonunda bu istidat tahakkuk etti. 
Bulgarlarla giriştiğimiz müsabaka - Türkler 6 ~ penaltı ile birinci, Al • 
da neticenin maatteessüf lehimize manlar 12 i penaltı ile ikinci, ltal· 
çıkmaması diyebilirim ki izzetinef - yanlar 21 penaltı ile üçüncü, lrlan • 
simizi ve gurumuzu kamçılamış ve dalılar 23 ! ile dördüncü ve Rumen 11 

30 00 Kemal - Rebul eczanesi 
5 00 GClne:s eçunes.I 
5 00 H. Lfmoner eczanesi 

20 00 Kanzuk eczoncsl il ==================::;=-.;=..=::======..:..=~-o:=:==:::===:=:::..==::::==::====== 
15 00 Taksim eczanesi 

2 50 Halk cczı:ıncsi 

10 00 Nargilcciynn eczanesi 
1 O 00 Şark Mt>rkez eczanesi 
l O 00 Şişli ecznncsJ 
10 00 Nı-cdct Ekrem eczanesi 

50 Kurtuluş eczanesi 
1 00 Sarnatya cczancsJ 

I • Cok Dikkate Değer Bir Makale 
(Başı 1 incide) 

daksiyonlarında genç Balkan devlet
li lerinin bilhassa Lehistan ,.e Ruman-

gayretimizi artırmıştır. Ondan son - ler 42 . ~ ile beşinci geldiler. 
l 00 Yedikule eczanesi 
5 00 Mntkoviç eczanesi 

' yanın tarihi ve politikaları sempati ile 
ve tek cepheli olarak besleniyordu. 
Bismarkın kıta politikasından bizde 
yalnız bir cümle kalmış idi ki, o da 
Balkanların ve bir Promeranyalı Gre 

zı imkanlar doğurmuştur, ve bu im
kanlara siyasi şanslar ve iktısadi va 
zifcler çözulmez bir şekilde bağlıdır. 
Bu tebeddül bize vaziyetin olgunlaş 
ması, bizim beklememiz imkanını ver 
diği gibi ayni zamanda bazı tabii va
sıtalara müracaat imkanını da bah
şetmiştir. Bu vasıtalar şimdi elimizin 
altına. gelmiştir. Ayni zamanda bu te 
beddül geniş mikyasta bir kıta poli
tikası gütmek için geniş bir saha aç
mıştır. Bismark devrindenberi Alman 
yanın vazifesi olan bu politika şım
diye kadar tahakkuktan uzak knlmış-

ra 1932 de Niste bir müsabakada ka· Bu takım müsabakalarda penaltı- 2 00 Çubukciyan eczanesi 
3 00 Bilyük eczanesi zandığımız bir muvaffakıyetin ver

diği güvenle işe sarıldık. Dikkat e
dilirse görülür ki her sene ardı sıra 
yapılan müsabakalarda alınan neti
celer daima biribirinden üstün ol -
muştur. Bu da gösterir ki ekipimiz 
kendisine tevdi edilen vazifede her 
gün biraz daha salahiyetle ilerlemiş, 
icap eden ahengi bulmuştur. Bu kon
kurlar bildiğimiz at yarışlarıdır. Bu
rada atın terbiyesi, enerjisi, süvari • 
nin teknik kabiliyeti lazımdır. Milli 
gururumuzu kabartan muvaffakı -
yetlerle yüzümüzü ağartan bu ~e~ç 
ler her türlü manasile millctlermın 
en derin sevgisine layıktır. ,, 

Parlak karşılama mermmi 
Avrupa binicilik aleminde Tür -

kün hakiki kıymetini göstermeye 
muvaffak olan ve bize parlak galibi
yetler temin eden şerefli subayları
mıza Istanbula mavasaletlerinde par 
lak bir istikbal yapılacağından emin 
bulunuyoruz. Başta vali ve şehir 
meclisi olduğu ·halde bütün lstanbul 
luların binicilerimize bir karşılama 
töreni hazırlıyarak rıhtımdan Tak -
sime kadar açık arabalarda bu kıy -
metli Türk çocuklarını halkın tak • 
C!ir gözlerine arzetmeleri için bü.yük 
bir program yapmaları kazanılan bu 
zaferleri kutlamak için bir borç -
tur. Yunan atletleri her Balkan o
yunundan zaferle avdet ettiği za -
man Atina belediyesi kendilerine 
büyük istikbal yapmaktadır. Binici
lerimizin zaferi ise Balkan galebe -
s~ndcn çok daha mühimdir. Kahra -

mişler ve dört hat üzere dizilmiş o
lan filonun ortasından geçmiştir. Bu 
iki zırhlı limana girdikten sonra 
manevralara iştirak etmiş olan 400 
harp gemisi iki hat üzerinde burun
larını Napoliye doğru çevirerek bir 
yarım daire şeklinde dizilmiştir. 

sız iki binici vardı ki bunlardan bi
ri Yıldız atile yüzbaşı Cevat Gür- l,1 

kan ve Alkimist atile Alman yüzba· , 
şısı Momdur. Italyan yüzbaşısı Lom· ~ 

bardo ve Unal atına binen Türk yüz- • L 

başısı Oncü on üç maniayı da kusur
suzca atlamakla beraber dakikada 

2 00 Merkez eezanesi 
l 00 Üçler eczanesi 
5 00 Sıhhat eczanesi 

ı ı nadiyerin kemikleri değerinde ehcm
i miyetli olmadığıdır. 

1 00 imrahor ccuınesl 
l 00 Toma eczanesi 
5 00 Beyoğlu eczanesi 
3 00 Mcrk<'z eczanesi 

ı ı 

da 400 metre gitmek şartını tuta - li Şark İspençiyari I..aboratu-
n Anonim Şirketi 1 

5 00 

madılar. 1 1 25 oo 
Halk iiknci takım müsabakaları . 

büyük bir alaka ile bekliyordu. ltal - - -

Türkiye ec:r.ncılar Laborn
tuarı Anonim Şirketi 

1 

l .. .. .. .. b k d 404 50 Yekun yan ar uçuncu musa a a an sonra 
1 

herkesten ileri gittiler. Fakat son 1~~~~!"ı!-~~~~~.,..~-..~~-"'"""!i 
kısımda talihsizlikten talihsizliğe 

düştüler ve geri kaldılar. Türk ta -
kımı Alman takımına nispetle l pu· 
van, lrlandılara nispetle l :l puvan 
ve ltalyanlara nispetle 3 : puvan 
farkla birinci oldular. 

Yüzbaşı Cevat Kula 11 i, müla· 
zım Saim Polatkan 12, yüzbaşı Cevat 
Gürkan 12 ~ . yüzbaşı Oncü 25 ! pe· 
r.altı aldılar. Fakat her ekipten yal • 
nız en iyi üç kişi hesaba dahil edildi. 
Son tasnü şu neticeyi verdi: 

Penaltı 

1 Türkiye 25f 
2 Almanya 36i 
3 Irlanda 37 
4 ltalya 39i 
5 Rumanyı. 61 i 
Duçe sahaya çıkarak muzaffer c· 

kjpe altın kupayı verdi. En yüksek 
direğe Türk bayrağı çekildi. Bu sı
rada mızıka, bu muazzam müsaba • 
kanın altın kupasına birinci olarak 
adını hakkettirmeğe muvaffak olan 
Türkiyenin Milli Marşını çaldı. 

En heyecanlı bir rekabete hedef 
olan altın kupa gelecek senenin mü
sabakalarına kadar Türkiyenin elin
de kalacaktır. Bu müsabaka üç sene 
sıra ile muzaffer olan takımın malı 
kalacaktır. Altın kupanın maneYi 
kıymeti gibi maddi kıymeti de bü -
yüktür . ., 

Fransız Delegesi 
Hataya Döndü 

(Başı l incide) 

dutsuz mütehassis oldum. Hatay inti 
habatının muaddd nizamname dahi
linde gürültüsüzce başarılması için a
zami hassasiyet göstereceğiz. ,Satay 
halkı, Türk ekseriyetile arzularına va 
sıl olacaklardır. Şunu da kaydetmeli
yim ki, Türkleri 

0

Hatayda kanun ve 
nfaamlara en muti medeni bir unsur 
olarak gördüm." 

Bay Garo ile Antakya konsolosu Ha 
taya hareket etmişlerdir. 

Hatayda Bir Yağmur 
Felôketi 

Antakya 5 (A.A.)- Dün gündüz ve 
bilhassa gece misline çok az tesadüf e 
dilir şiddetli yağan yağmurlar bura
da büyük tahribat yapmış, mağazalar 
ve evlerin alt katları su altında kal
mıştır. Hasarat çok mühimdir. Yollar 
dan uzun müddet gelip geçme mün
kati olınuştur. Sellerin sürüklediği 
taşlar dükkanlan ve kapılarını giri
lip çıkılamıyacak yüksekliktekapamış 
tır. Yüzlerce ev yıkılmış ve ölnler ile 
yaralananların sayısı henüz tesbit e
dilememiştir. 

Alman ekonomisinin ve gençliğinin 
pozu cihan ticareti ve deniz politika 
sı içinde deniz aşın yerlere çevrilmiş 
ti. Bize Yafa - Bağdat hattı daha zi
yade bir macera ve sergüzeşt idi. Müt 
tefik Avusturya - Macnristan Alman
ya ile cenubu şarki Avrupnsında bir 
köprü olmaktan ziyade bir set idi. 
Harpten sonra bizBalkanlardaki ekal 

tır. Yine bu tebeddül Alman iktısadi 
yatına - henüz kapitalizmin başlangıç 
yahut orta devresinde bulunan, ham 
maddeleri ve mahsulleri zengin olan, 
fakat kendileri invcstition bakımın-

liyetlerimiz hakkında bir şuur iktisap dan fakir bulunan - Avrupa cenubu 
ettik. Rus ülkes ine kadar uzanan ve şnrkisindeki genç memleketlerde sa
Almanlarla meskün olan yerler ara- bit sermaye mataı siırümu için bir pa 
sında birer oynak köprü teşkil eden zar ve ham madde alımı için de mun 
bu eknlliyetlerimız hakkındaki milli zam bir saha gostermektedir. Politik 
şuur başka bir m:ıhiyettedir. Fakat si vazifenin ifası harpte n evvel mevcut 
yasi bnkımdan cenubu şarki 7.aif bir olmıyan şimdiki ~artlar içinde daha 
Almanyanın tabii komşuluk tesirleri mtisait bir şekil almıştır. Gayri müte
nc karşı kapalı bulunuyordu." canis milliyetlerden müteşekkil Tuna 

Josef Vinschu. yazının bundan son monarşisi devletınin parçalanması 
raki kısmında umumi harbi takip e- modern bir orta Avrupa nizamının 
den devrelerde Fransarun Almanya kurulmasına engel olan manileri or
aley hinde harbi takip eden devreler tadan kaldırmıştır Canubu şarkideki 
de Fransanın Almanya aleyhinde genç devletlerin nasyonalizmi artık ni 
Balkanlarda ve orta Avrupada tesis et zalar ve huzursuzluklar yaratan re
mek istediği nizamı işaret ederek bu vulosyoner bir kuvvet değildir. Yu
hayali planlar yerine büyük bir Al- goslavya ve Romanya gibi memleket 
manyanın kaim olduğunu yazmakta ler itma edilmişl~rdir. Şimdi onlann 
ve demektedir ki: ihtiyaçları dahilen kuvvctlenmekte-
"Şinıdi ortada iki maddi hakikat var dir.,, 

dır ki cenubu şarki havzasında derin Muharrir. Balknnlarda Fransa tara 
tesirli yeni bir oryentasyonu icap et fından takip edılmiş olan mali kre
tirmektedir: Bunlardan birisi silah diler devresinin büyük bir krizle ka
istimal etmeksizın Almanyanın milli, panmış olduğunu İngiliz. 1atlyan an 
iktısadi ve askeri &ktivleştirilmesf ü- laşmasıyle husule gelmiş olan snlfıhın 
zerine Fransanın kıtadaki rüçhaniyet bütün Avrupaya şamil olabilmesinin 
mevkii sona ermı~ ve şimdi artık Al- garp devletlerinin ve Almanyanın Av 
manyanın orta Anupanın kalbini teş rupa cenubu şarkisindeki mevkiinin 
kil eden büyük bır devlet olarak mey tabii ve mu....ıı·h l 

;:,oı ane ro ve tesirlerine 
dana çıkmış olmas1dır. İkincisi büyük riza ve muvafakat gösterip gösterme 
Almanya şimdi artık .Macaristan ve melerine bagh bulunduğunu kaydede 
Yugoslavya ile hemhuduttur. Ve Bal rekAlmanyanın Balkanlarla ol t • 
kanlara daha zıyade yaklaşmıştır. ri münasebetlerini uzun uz d an . ıc~ 
Mevzuubahis tebeddül istikbal için ba etmektedir. a ıya ıza 
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~ Pazar, 8. 5.1938 , ......................... ~~~ 
SENFONİLER: 

9.45 Berlln kısa dalgası: Senfonik sa 
bah konseri, 17 Berlin kılla dalgası: 

Brahms"ın eserlerinden senfonik kon
ser. 
HAFİF KONSERLER: 

7,10 Berlin kısa dalga~;ı: Musikili Pa
zar selAmlan. 8.15 Devamı: 11 Berlin 
kı~a dalgası: Plak kon!i!erl, 12.15 Artis
tik küçük musikifli 11.45 BOkreş: Halk 
musikisi. 13 Berlin kısa dalgası: Eğlen
celi konser. 14.15 Devamı. 13.25 Bilk
reş Diniku orkestrası. 14.25 konserin 
devamı. 16.30 Bertin kısa d:ılga!llı: Ar
tistik kilçiik konser. 17.45 Berlin kısa 
dalgası Neşeli akşam musikisi. 18 Peş... 
te radyo orkestrası. 18.10 Prag: Halk 
musikisi kon!K"Ti. 18.35 Brt'ıno radyo or
kestrasl. 18.50 Berlin kıAA dalgası: Ne
şeli akşam musikisi. 19.30 Berlin kısa 
dalgası: Bando muzik:ı. 19.45 Prag pl:lk 
konseri. 20 Berlin kısa dalgası: Pazar 
konseri. 21.35 Peşte plAk musikisi. 22 
Berlin kısa dalgaAı: Arlistlk küçük kon 
ser. 23.40 Peşte Askert bando. Marş, 

uvertür ve valo;ler. 23.45 Bükreş: Hafit 
musiki nakli. 

OPERALAR. OPERETLER: 
20.20 Bratislava: Operet musikisi 21 

Viyana: Operet ne~Tiyatı 21,10 Prag: 0 Du 
Dehackpfeifer,, isimli musikili piyes. 

ODA l\ICSİKİSİ: 
16 Peşte kı ·a dalgnsı: Oda musikisi 

ve sonra o ·kestra konseri. 

RESİTAU,ER: 
15.30 Berlin kısa dnlga.o;ı: f\.tayıs ha

valan. 18.10 Ostrava: Silezya şarkıları 

2() Bükreş Rumen şarkıları. 21.10 De
vamı. 20 Peşte şarkı - piyano. 

DASS ~IUSİKİSİ: 

I 
ri, 19.10 Ostrava: Şarkı ve piyano mu-
ıikiıi, 20 Peşte: Piyano - Şarkı1 20.45 
Bertin kısa dalgası'. Virtüoz keman mu
sikisi, 21.30 Bertin kısa dalgası: Bariton 
$arkılar, 21.40 Ostrava: Viyolonsel so
lo koMeri, 

DANS MUSİKİSİ: 
16.30 BerUn kısa dal~ası, 18.40 Bra

tislava. 20.25 Brüno: Neşeli kabare sah 
neleri, 22 Bükreş. 

~" ""'-'""'" ...... ""' ....... "" "-"' ~ . .., 
~ Salı, 10. 5. 1938 ; 

~ Jlr-..1' ~""""" ~ 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 BeTlin kısa dalıi~ası: E~lenceli 

program, 8.15 devamı, 9.30 Bertin kısa 
dalgası, SoU.c;t kon~erf, 12 Berlin kısa 

dalgası: Hafif musiki, 13 Bertin kısa 

dal(ası, Hafif musiki, 14.15 devamı, 

13.25 Bükreş: Rumen musikisi konse
ri, 14.30 de\'amı. 16.45 Bertin kısa dal
gası: Karışık halk musikisi, 17.10 Brü
no: Radyo orkestrası, 17.45 Rerlin kı:ııa 

dalgası: İş sonu konseri, 18.50 devamı, 
18.30 Peşte: Radyo orkestrası, 19.02 Bük 
reş: Askeri bando. 19.20 Prağ: Solo or
kestrası konseri, 20.20 Peşte: Koro ha
vaları, 20.40 Praıt: Askert bando, marş, 
Rapsodi marşlar, 21.15 Prag: Rumen 
havaları, 21.15 BOkreş: Rumen musi
kisi, 21.30 Bükreş: Koro havaları, 22. 
Bertin kısa dalgaı:n: Hafit musiki, 22.10 
Prag: Radyo orkestrası, 22.45 Bükreş: 

Hafif musiki nakli, 23.05 Peşte: Çigan 
orkestrası. 

OPFRALAR, OPERETLER: 
22 Bertin kısa d;ılA:ası: Karışı~ ope

ra musikisi, 20.30 Bratislava: Bfzet'min 
"Carmen,, operası, 

ODA MUSİKİSİ: 

ODA MUSİKİSİ: 
18.15 Bertin kısa dalgası: Ev prkıla

rı 19,20 Prag: Karışık kuartet musikisi 
konseri 21,30 BerJuı kısa dalgası: Kuar
tet konseri. 

RESİTALLER: 
15.15 Bertin kısa dalgası: Alınan gen~ 

leri tarafından şarkılar ( 15,45: Virtüoz 
keman musikisi) 16,45 Bariton prkılan 

DANS MUSİKİSi: 
19.15 Bükreş 23.20 Viyana (Dans ve 

hatif musiki) 23.30 Peşte 

f"'~~~; 
~ Perşembe, 12. 5. 1938 
~,....,...,...~~~ 

SENFONİLER: 
20,45 Biikreş: Senfonik konser (Ame

rikan eserlerinden) 21,30 Prag Smeta -
nanın "Ulusum,. hıimli senlonik poeml. 
HAFİF KONSERLER: 

7,10 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki 
(8,15 devamı) 13 BerUn kısa dalgası: Ha
fif musiki (14,15 devamı) 13,25 Bükreş 
Orkestra (14,15 devamı) 16.30 Berlln kı 
sa dalgası: Alman marşları 17,45 Bertin 
kısa dalgası: İşsonu konseri 18 Peşte: 
Çocuk korosu 18.10 Prag: Smetananın 

Bohemya dansları 18,50 Bertin kısa dal 
gası: İşsonu konsl•rinln devamı 19.20 
Prag Fok orkestrası 19.30 Bröno: Plak 
konseri 20.15 PeştP Slovak akşamı (ka 
rışık program) 20, 15 Bükreş: Romen mu 
sikisi 20,25 Brati~lava: Askeri bando 
20.25 Prag: Kahvehane musikisi 21 Vi
yana Şarkılar ve marşlar 21,20 Peşte: 

1sve( koro musikisi 22 Viyana: Bir saat 
lik hafit mu,ı:;iki 22,15 Bertin kısa dalga 
sı: Halk şarkılarile dansları. 23,05 Peşte 
Çigan mu:cıikisi 23,30 Viyana: Halk mu
siki..f hafif konser 23.35 Bratislava: PlAk 

19.15 Bükreş:- 23 Viyana 
MUHTELiF: 

17 .30 Bü kreş: 
maçını nakil. 

Rumen - Yugoslav 
21.30 Berlin kısa dalgası: Kuartet kon konseri. 

ser!. RESİTALLER: 

~°";::;:;;;:;~ 
~-~-~ 

HAFİF KONSERLER: 
7,10 Berlin kısa d:ılgası: Neşeli popü ... 

li, 8,15 devamı, 10,30 Bertin kua dal
gası: Bando mızıka, 12 Berlin kısa dal 
gası: Orkestra konseri, 13 Berlin kısa 
dalgası: Hafit musiki, 14,15 devamı, 

13.25 Bükreş: Prnk kon•eri, 15.15 Ber· 
lin kısa dalgası: Neşeli plc\k musikis4 
17.45 Bertin kısa daleası: İş sonu kon
seri, J8; Peşte: Radyo orkestrası, 18,50 
Berlin kısa dalgası- İş sonu konseri, 19. 
1?§ Bükreş: Pl~k konseri, 19.20 Prag: 
Küçük radyo orkestrası, 19.a,O Brüno: 
P!Ak musikisi, 20.10 Viyana: Mayıs mu 
sikisf, 20.15 Bükreş:Şarkı ve orkestra, 
21.15 Bükreş:: Şarkılı konserin devamı, 
21.55 Brüno: Plak, 22 Berlin kısa dal
gası: Karışık halk musikisi, 22.15 Brü
no; Orkestra konseri, 22.35 Peşte: PlAk 
musikisi, 22.45 Bükreş: Hafif musiki 
na.kli, 23.15 Pra~. PlAk konseri, 23.20 
Viyana: Gece kon..o;eri, 23.35 Brati~lava: 
r.1illi Rumen musikisiı 23.40 Peşte: AZ>
kerl bando. 

OPERALAR, OPERETLER: 
22.10 Viyana: Opera musikisi konse

ri, (Sortzlng, Humperld!nck, Vagner) 
ODA l\IUSİKİSİ: 

22 Btikreş: Oda 
(S<:humann) 22.30 
konseri, 

RESİTALLER: 

musikisi kuartet! 
Prag: Yaylı lleUer 

18.15 Berlin kısa dalgası: Gençler ta
rafından ıarkılar, 18.30 Piyano konse-

RESİTALLER: 
16.30 Berlin kısa dalgası: Piyano re

sitali, 18.30 Ostrava: Or.a: resitali. 23.05 
Prag: Rumen eserlerinden piyano mu
siki"i, 

DANS l\IUSİKİSİ: 
10 BerJin kısa dal(ası, 17.40 Brilno, 

Küçük kabare neşriyatı, 21 Viyana: 2.ı 

Viyana, 23.30. Viyana. 

: Çarfamba, 11. 5~~ 
,,,,..__....,.,,, ~ ~ 

SENFONİLER: 
21,30 Viya.na: Senfonik konser (An

ton Bruckner). 

HAFİF KONSERI-ER: 
7 10 Ber1in ku:ıa dalgası: Kücilk musl 

ki parçaları (8,15 keza) 10.45 Berlln kı 
sa dalgası: Karışık halk musikisi 12 Ber 
tin kısa dalgası: Karışık program 13 Ber 
1in kısa drıl(a:oıı: Karışık program 13 
Bertin kıs.'\ dalgası: Hafi! musiki (14,15 
devamı) 13,25 Rükrrş: Plfı.k mu!'liki!'ll 
14,30 Bükres: l\:fandolin orkestr:ıqı 17.15 
Berlin kısa dal.stası: lkbahar havaları 

17.45 Berlin !-;;ısa d;ılgası: İ~ıı;onu konse 
ri 18.10 Prag: Talebe korosu 19 Peşte: 

Çigan muı:ıikiı:ıi 20.05 Bükreş: Karışık 

konser 21.15 Bükreş: Akşam konseri 22 
Bertin kısa dalgası Hafif musJki 22.20 
Prag: Çek eserlerinden konser 
Bükreş Karı.;ık musiki konseri 

OPERALAR, OPERETLER: 

22,45 

15 Bükreş· 
kı!'fa dalgası: 

20.30 Peşte: 
nakiL 

Operet havalan 20 Bertin 
Karışık opera havaları 

Operada verilecek piyesi 

Albay P çok geniş malumata sahipti, ve büyük 
bir nefretle konuşuyordu. Yumurtaların bir tanesini 
çatalı üzerinde katladı, ağzına soktuktan sonra de
vam etti: 

- Gördüğüm zaman düşünmemeyi tercih ederim. 
Hayatımı zehirlemek taraftarı değilim. Hattiı yaşıya
cak birkaç günümüz kaldığı halde. 

Sonra bana döndü: 

10,45 Bertin kısa dalgası: Şarkılar 11.15 
Yeni İtalyan piyano musikisi 18.30 Ber
lin kısa dalgası: Plyano - keman sonat
ları. 20 Bertin kısa dalgası: ~k:erl ısar
kıları 20.50 Brü..no: Halk şarkıları 23.20 
Prag: Solo parçalar (Muhtelit aletlerle 
Bach'ın eserlerinden) 

DANS MUSİKİSİ: 
10,30 Berlin kısa dalgası 12 Berlin .a 

sa dalgası 19,02 Btikreş 24,10 Peşte 

~~~1~ 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Neşeli musl
:! (8.15 devamı) 13 Berlin kısa <lıllgası 

rıa!.it musi'ki (14,15 devamı) 13,25 Bük
reş: Plfik konseri 14 30 Romen halk mu
sikisi 17,10 Prag: Küçük hafif musiki 
konseri 17 ,30 Bertin kısa dalgası: Neşe
li akşam mugikisı 17 ,45 Berlin kısa dal 
gası: fşsonu konseri (18150 devamı) 18,10 
Orkestra: Eğlenceli musiki 19,15 B\\kreş 
Knrışık musiki 19,20 Prag: Schrammel 
muı;;ikisi 19,30 Bnino:' PlAk musikisi 20.05 
Radyo Romanya: PlAk 20 Berlin kısa 

dalgası: Hafif mu lkiRI 20,10 Viyana: Kü 
çük eğlenceli parça1er 20,15 Bratislnva: 
PlAk musikisi 22 Ostrava: Populer kon
ser 22 Brilno: Radyo orkestrası 22 Viya 
na yeni Alman musikisi 23,25 Bükreş: 

Ham plak musikisi 23,30 Peşte: A..kerl 
bando 

OPERALAR, OPERETLER: 
16.30 Bertin kısa dalgası: Opera musi

kisi 20,30 Peşte: Operada verilecek pi-
yes 20,35 BUkreş: Operada verilecek tem 
sili nakil. 

ODA MUSİKİSİ: 
20,40 Prag: Yaylı kuartet konseri (Sme 

tana) 
RESİTALLER: 

10,15 Berlin kısa dalgası Piyano - Ke
man sonatları (Mozart) 20,05 Bükreş: Vi 
yolonsel konseri 21,45 Berlln kısa dalga 
sı: Piyano konseri (Mozart) 

DANS MUSİKİSİ: 
15: Bükres. 19,10 Peşte 23,20 Viyana 

r::::.: :::ı;;;
L:--

SENFONİLER: 
18,40 Peşte: Senfonik konser 

Strauss, Ô!fenbach, Brahms) 

HAFİF KONSERLER: 

(Verdi, 
z 

7.10 Berlin kısa dalJtası: Hafta sonu 
konseri (815 devamı) (9,30 neşeli pl~k 
musikisi) 20 Almıın musikisi 10,45 Ha
fif musiki 13 Ber1in Kısa dall.?ası: Hafit 
musiki (14, 15 devamı) 13,25 Bükreıı: Öğ 
leyin musikisi (14,30 devamı) 16,15 Prag 
karışık eğlenceH musiki (17,05 devamı) 
17 ,45 Berlin kısa dalgası: İşsonu konseri 
18,15 Berlin kısa dalgası Neşeli p15k mu 
siklsl 18,50 Ber1in kısa dalgası: N~eli mu 
siki 19,17 Bükreş: Orkestra musikisi 
19,20 Prag: Salon ork~trası 20 Berlln 
kısa dalgası Neşeli ha(ta sonu programı 
20,20 Prag M:ıyıs musikisi 21 Viyana. ye
ni Avusturya musikisi 22,45 Bil kreş Lo
kantadan konser nakli 22,55 Peşte Opera 
orkestrası (Herold1 Delibes, Uray, Straus 
Dohnanyi.) 

OPERALAR, OPERETLER: 
22 Viyana: Verdi'nln "Alda,. operası. 

RESİTALLER: 
16,30 Bertin kısa dalgası: Piyano - ke- 1 

man 90natları 20.!!0 Viyana: Şarkı reisi 
tali. 

DANS MUSİKİSİ: 
21,15: Bilkreş 21,30 Berlin kısa dalgası 

23,30 Prag. 

OSMANLI BANKASI 
1 L A. N 

Osmanlı Bankasının Galata idarei 
merkeziyesile Yenicami ve Beyoğlu 
şubeleri gişeleri ve kiralı.k kasa da
ireleri 16 Mayıs 1938 Pazartesi gü
nünden itibaren iş'arı ahire kadar 
aşağıda yazılı saatlerde açık buluna
caktır. 

Galata İdarei Merkeziyesile Bey
oğlu Şubesi: 

Adi günlerde gişe saatleri: 
Saat 9 dan 12 ye kadar, 

dan 15,30 a kadar. 

Cumartesi günleri: 
Saat 9 dan 11,30 a kadar. 

13,30 

Kiralık Kasa Daireleri Saatleri: 

Adi &'Ünlerde: 
Saat 9 dan 12 ye kadar. 
Saat 13,30 dan 17 ye kadar. 

Cumartesi günleri: 
Saat 9dan 12,30 a kadar. 
Yenicami Şubesi: 

Adi günlerde gişe saatleri: 
Saat 9 dan 15,30 a kadar. 
Cumartesi günleri: 
Saat 9 dan 11,30 a kadar. 
Kiralık Kasa Daireleri Saatleri: 

Adi günlerde: 
Saat 9 dan 17 ye kadar. 
Cumartesi günleri: 
Saat 9 dan 12,30 a kadar. 

- Peguerinos'a neye benimle beraber gelmiyor ; 
sun uz? -30-

raber dışarıya çıktılar. Albayın elinde, bir el bomba- - Neden? 

Küpe · Olsun ! 

cN MÜOHİ$ 
\sTiRAPTAN 
~oNR.A ·· -

Kullanmakla Kabildir. 
Bir hamlede nezle ve gnpı geçınr. Harareti sür'atle dü9ürür. 

Ba,, di,, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak GRlPlN 
almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat. 
Taklidlerinden sakınınız. 

Kocaeli Vildyetinden : 
İzmit - Karayakuplu yolunun 5 X 986 - 10 X 726 kilometreleri ara· 

sında ihzar edilecek 3608 metre mikap taş Mayısın 16 ıncı Pazartesi gü· 
nü saat on betşe ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşü bedeli "5023,. lira 36 kuruştur. İsteklilerin o gün zikre
dilen saatten bir saat evveline kadar teklü mektuplarını Ticaret Odası 
vesikası ve Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesikası 
ve 376 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya banka makbu
zu ile 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki tarifat veçhile vilayet 
makamına, şartname keşü cetveli ve mukavelenameyi görmek istiyenle
rin de Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müracaatlan lazımdır. Posta ile gön· 
derilecek mektuplarda vukua gelecek teehhür kabul edilmez. "2485., 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
1294 sayılı arttırma kağıdında kanuni safi sikleti 1365 kilo 125597 lira 

değerinde REF (WJ 865/D marka 1/15 No. safi ipek mensucat 11-5-938 
günü saat 13 te Sirkecide Re~adiye Cad. Gümrük satış salonunda 2490 sa· 
yılı kanun hükümleri clairesınde pazarlıkla aktarmaya satılacatır. İstekli· 
!erden % 7,5 pey akçesi maltbuzile Ticaret Odası vesikası aranır, pey 
akçelerinin saat 12 ye kadar vezneye yatırılması mecburidir. (2536) 

lstanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Hükmü Mayıs 1938 sonunda bitecek olan Müskirat satıcılarının ruhsat 

tezkerelerinin yenileme muamelesine 16. '5/1938 tarihinde başlanarak 6/ 
6/1938 Pazartesi akşamına kadar devam edilecektir. Ruhsat tezkerelerini 
tecdit etmek isteyen satıcıların. tayin olunan günlerde eski tezkere ve koll 
turatlarıyle beraber birer de fotograflannı alarak Kabataştaki İnhisarlar 
Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve 7 Haziran 1938 tarihinden sonra 
tezkerelerini yenilemiyerek İçki satanlar hakkında kanuni takibat yapıla• 
cağı ilan olunur. (2595) 

- Sen beni öldüreceksin. 
Yapacak başka bir şey görmediğim ıçın gülmlye 

başladım. Bu gülüşüm vaziyeti kiifi derecede aydın
lattı. Daha masum bir tavır takınarak devam etti: 

- Sen veya başkası.. Herhalde bana yakın zaman· 
da bir şeyler olacak. Birisi beni öldürecek. 

- Bunu nereden biliyorsun? 
- Ben her şeyi biliyorum. Ne olursa olsun, hiçbir 

şey umurumda değil. Hiç kimseyi kurtarmak için par 
mağımı bile oynatmıyacağım. Bundan başka benim 
dertlerim de var. Bize toplarını bekletmek istiyordu. Ona arkadaş

larımın fikrini almıya mecbur olduğumu söyledim. 
- Yoksa bana kalırsa, memnun olurum. 

sı vardı. Pena'nın bir Amerikan tüfeği vardı ki 18 - Çünkü, Habeş harbi zamanında barakalarda Bu çok tuhaf bir adamdı. Sigaramı çektim. Üfle • 
dim. Negusun, demir sandalyenin, kol dayanan kıs
mında oturduğunu, ellerini dua eden bir papas gibi 
göğsünde kavuşturduğunu gördüm. Başı omuzuna 
doğru eğilmışti, adeta çenesi göğsüne yapışıyordu. 

Albay bizi, orada yapacak çok işler olduğuna kan· 
dırmıya çalışıyordu. 

- Hem, yanımda bir başka albay var ki, siz tanır
sınız. Dedi. 

Bu albay meşhur liberal politikacı Don Angel Ot
torio'nun oğluydu. Albay P acele kahvesini içti. 
Bu aralık Pena'nın sesini, bizim yemeğimizi pişiren, 
Vicente'in kızkardeşinin odasında duyduk. Kız hem 
protesto ediyor, hem de güliıyordu. Pena'yı çağırdık. 
Ben odanın içine girdiğim zaman Pena'yı kızın yata
ğı üstünde oturur buldum. Kız kırmızı kurdeleden 
bağladığı düğümü, Pena'nın gömleğine dikiyordu. 
Dikme işi bitince, kız onu omuzundan itti, Pena ba
ğırarak dışarı fırladı. 

- Bu ehemmiyetsiz iş için beni uykumdan uyan
dırmıya utanmıyor, dedi. 

Albay P. Pena'nın üç gündenberi bu kurdeleyi 
diktirmek için kendini ne azaplara soktuğunu anla
tıyordu. Siperlerde, taburda, her yerde, herkesten 
bir gözlü iğnı; arıyor, bu fiyangoyu diktirebilmek 
için başvurmadığı çare kalmıyordu. 

Pena göğsündeki kırmızı kurdeleyi albaya göste

rerek: 
_Bunu sizin ne yıldızlı nişanlarınıza, ne de bir ge

neral nişanına değişirim .. Dedi . 
Albayla beraber, Pena da kahvesini içti, ikisi be-

ihtiyat kurşun koyacak yeri vardı. Ben bu sil&hı as- daiına Negus'ten bahsederdim. 
rl bir silah zannediyordum, albay bu fikrimi redet- Karanlıktı, püfür püfür içtiğim sigaranın ışığı yü-
ti. Bu çok eskiden, geçen asrın sonlarında Endülüs züme bir kırmızılık veriyor, N egus'ün üniformasın -
eşkıyasının kullandığı bir silahmış. daki düğmeleri ve gözlerinin parıltısını görüyordum. 
Kapıdan çıkarlarken albay bana seslendi: Genç adamın ağzından sözler su gibi akıyordu. Ayni 
- Unutmayınız. Yarın toplarımla beraber Gabeza ışığın yardımıyle alnının dar, saçlarının tamamen 

Lijar'da olacağım. tıraş edilmiş olduğunu gördüm. Gözlerinde memnun 
Gideceği yerin ismini söylerken, Albay, bir dik- bir meliinkoli vardı. 

katsizlik etmek korkusiyle etrafına bakındı. Sonra - Sen çok garip bir mahluksun, Negus. 
beraberce çıktılar. O akşam ay ışığı yoktu. Gece, zi. Memnuniyetle kabul etti: 
firi karanlıktı. Günün sıcağından sonra, akşam serin- - Evet, görüyorum ki hepiniz beni garip buluyor-
liği cildin hücrelerini sıkıştınyor, fakat ciğerlere sunuz. 
kuvvet veriyordu. Ben de onlarla beraber, sigara du- - Hangi tabura mensupsunl 
manına boğdukları küçük taraçaya beraber gittim. - Ben ordunun neferiyim, ilk piyade alayına 

Bir demir sandalye üzerine oturduğum zaman ken- mensubum. Fakat gitmek üzereyim. 
dimi birinin kucağında buldum. Hemen kalktım, bir Bunun ne demek olduğunu anlamadım. Cepheye 
kibritin ışığında sandalyede oturan adamın bir milis mi gidiyordu, nereye?.. Burada da bir cephe vardı. 
değil, asker elbiseli bir genç olduğunu gördüm. Beıt İspanyanın her tarafı bir cephe .. Hepimiz düşmanın 
bu adamı daha evvel görmüştüm, amma nerede? ateş hududu içindeyiz. Düşman topları, kurşunlan 

- Siz kimsiniz? evlerimizin içine, dışına düşüyor. 
Yüzüme kısmen aptalcasına; kısmen memnun ol- - Görüyorum ki, hepiniz beni burada bulunca 

muş gibi baktı. şaşıyorsunuz, değil mi? 
- Siz arkadaş çabuk unutuyorsunuz, ben sizin - Şaştığımızı senden işitiyorum. Bununla beraber 

kim olduğunuzu tanıyorum. kendine dikkat et. 
O hala gülüyordu. Şahsiyetini, samimi olmıyan bu .:_ Dikkate değmez. Bu harbin sonunu görecekler. 

tebessümünün altında gizliyordu. Devam etti: den biri olmıyacağımı biliyorum. 
- Bana "Negus,. derler. - Neye? 

- Ne dertlerin var? dedim. 
- Üç gece evvel rüyamda bir küçük köpek gör· 

düm Bu sebeple bu gece yatmak istemiyorum. Yarıın 
saate kadar Madride gideceğim. 

- Madride nasıl gidebilirsin? 
- Hastane kamyonlarından birile. 
- Hüviyet varakan var mı? 
- Evet, bütün cephelere girmek için Harbiye Ve-

kaletinin verdiği serbest pasaportum var. 
- Senın mi? Senin gibi basit bir neferin? .. 
Omuzlarını salladı. Bunu sandalyenin sarsılmasın

d~ın anlamıştım. Pek yakınımızda tüfek sesleri, bom· 
baların patladığı duyuluyordu. Negüs tarif edilemi· 
yecek bir tavırla, ondan beklemediğim mevzulara 
geçti. Bütün mıntakalardaki kumandanları isimleri· 
!e biliyo<, Erkanıharbiyede yapılan değişiklikleri e_n 
küçük teferrüatına kadar anlatıyordu. Ve yine hı<: 
beklenmiyen zamanda mevzuu değiştiriyordu. 

- Benim çok nüfuzlu arkadaşlarım var. KüçüklÜ· 
ğümdenberi dini kollejlerde büyüdüm, çok mühitıl 
tiımilerim vardır. Bugüne kadar hiçbir şey yapama· 
dım, çünkü başımda biraz bozukluk var. Bunun için· 
dir ki, bana hasta raporu verdil&r. (Devamı var 1 
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$EYMSAMiL 

llamzadın Ôlümü Şamile 
iyi Bir Ders Vermişti 

Eğer gösterilen bu husumet 
~tleri Gazi Mohammet ve ya
ut liamzat Beyin zamanla -
~da olsaydı, ihtimal ki, Şamil 
d Usbütün başka suretle hareket e
~r; hızını alamayıp ta kendisi -
~1 Yalçın kayalara çarpan şahin -
er gibi, bütün muhaliflerinin ü -
ıe . 
1_ tine atılmaktan zerre kadar çe 
'linrnezdi. 

. Fakat şimdi Şamil, o Şamil de
~ıldi. Artık şahsiyeti, kendi mali-

1Yet ve tasarrufundan çıkmış; 
~illet ve memleketine iıitikal ey 
enıişıi. Mürit ve Naip ve bütün 

"atanperverlcrin arzusile kabul 
ettiği . k" . f 1 ımamet mcv ıını, a an ve 
Yahut filan şahsa veya A vula kı
tat'ak tehlikeye sürükliyemezdi. 
h 13ahusus Hamzadın ölümü, ona iyi 
'13 lr ders vermişti. Çünkü Hamzat 
hey katledilir edilmez, Gazi Mo
Jı ilnrnetıe kendisinin ölümleri pa 
llh~~na kurduklan binada, Adeta 

ı~al eserleri başgöstermişti. 
~U\ldi kendisini de bu ehemmiyet 

; hadiseler karşıSında tehlike -
~atarsa, yerini hiç kimse tu
li 1YacaJc.. Her şey mahvolacak .. 
..., aıer denizinin sahillerinden Tiflis 
k. e Erivana kadar yayılan Çar 
t U\>\7etıen bir anda Dağistanı bas 
lııraraJc Çarlığın korkunç ve kan
l> ~artaıı, yüz binlerce masum 
it aglı '!'ürkün mujik süngülerilc, 
t &ıa)t kılıçlarile lime lime olan 
esetıerinin üzerine, siyah ve me/;:1 kanatlarını geriverecekti._ 
~· ~u mülahazalara mebni Şa -
~dilik teenni ve ihtiyat ile 
Yet ~ek lüzumuna ehemmi 

vermişti 

F akat şunu da ilave etmek 
ta lazundır ki, Şamilin bu ka 
lt·rı, sÖzden ibarettL Bütün bu sü 
it~~ de~resinde bile o kadar f ev-

la ad elikler göstermişti ki· bun -r b'J , 
lay 

1 
e her kahramanın kolay ko-

~l8PabUeceği şeyler değildi. 
eseıa: 

tn~~saı ~ avuı undaki mahfiller, Şa
bu ın gosterdiğj bu sükiınu, onun 

stradaJci aczine atfetmişler; 
haı- :Su adamı köyünüzden der
lııı:ı ~arınız. Yoksa gelir, bağları 
l'ı~ ~zarız.. Tarlalannızı yaka
den b eyVa ağaçlannız:ı, köklerin-

Udarız t>· . 
rtıişı1;:.;. Aşıltalılara haber gönder-

•1.1ı. 

Ens l 
lraııtı a • kalabalık bir avuldu. 
le!'.inı da ceri ve cesurdu. Tehdit· 
ti ist' fazlasiyle yapabilirler. Hat-
d.erıe:::~rse, köyü bile, altüst e-

:Su hah 
ltıişıi k'. er, öyle bir zamanda gel 
'~mı ı, 0 sırada Şamil yanındaki 
ı-, bu a~ını ve müritlerini şurala
lt,lan:a ara göndermişti. Yanında 
derı 

0 
ar da en sadık müritlerin-

~1~10~ beş kişiden ibaretti. 
1&hibi ~arın, henüz tam iman 
le,rı bu ~ ıy~nlan, Ensalden ge
ltıişler .. ~berı iyi bir fırsat addet
Ye.rı •. kad endllerine şarap içirmi
ahıak ınlarla dansettirmiyen .• 

\re fa 'l 
Yen btr zı et namına mütemadi 
ınnı, a~~ar ve sükun istiyen Şa
ol~n "esn~~rından uzaklaştıracak 
1l'lışler d en istifade etmek iste
edere,k; erhal Şamile müracaat 

1'1J - Anıan b" 
ı bırakın·· ııi bir felakete ma-

fesatıal'ın a. Barbar Ensallilerin 
~Üddet 0~ defetmek için kısa bir 
~ ~ fitne ~n, bir tarafa git. He
Yıne avdet asılsın; ondan sonra, 

:O et. 
elllişlerdı 

Şalll · 
A il, bu t k. 
:r;atının küç~k lıfe gülümsemişti. 

rek: u Parmağını göste-

- tnsaıı·1 
tl'lağılllı b ı erin sözü il 

r.. ile k•-ıld e, şu par-
.uıye .... atmam ,,. cevap 
~nsaııuer vermişti. 

duyar d Şamilin bu 
lahaıııt u_Ybtaı •illhl cevabını 

hır kütle h andılar. Ka
aUnde Aşıltaya 

Samilin naiplerinden Akverdil 
Mohamme.d 

doğru ağır ağır yürümiye başla

dılar. 

;. 

Ş amil bunu duyunca fena hal 
de hiddetlendi. Müritlerin

den birkaç kişiyi alıp diğerlerini 
de ailesinin muhafazasına bıraka
rak köyün önündeki küçük bir te
peye çıktı. Gelenleri orada bekle
di. 

Şamil burada beklerken, eski 
mektep arkadaşlarından bir Aşıl
talı geldi: 

- Yapma, Şamil ... böyle, bir
kaç kişi ile bu kadar adamın önü
ne durulmaz. Şu kalabalığa bak. 
Bir faciaya sebep olacaksın. Bir
kaç gün, baclr.a hir lrnuo d;ıiiver. 

Dedi. 

Şamil, hiç tereaaot etmeden, si 
!Ahını bu adamın başına çevirdi: 

- Eğer bir tek söz daha söyler
sen, ilk kurşunu kafana sen yer
sin. 

Diye mukabele etti. 
Bu adam, Şamilin tehditlerınin 

ne demek olduğunu iyi bilenler
dendi... Bu tok sözleri işitir işit
mez, koşa koşa tepeden indi. Ağır 
ağır ilerliyen Ensallilerin önüne 
giderek onlara Şamilin vaziyetini 
nakletti 

- Evet.. belki Şamili öldürmi
ye muvaffak olursunuz. Fakat hiç 
olmazsa siz de, içinizden kırk elli 
kişi .feda edeceksiniz. Eğer bunu 
gözünüze alabiliyorsanız, geliniz. 

Dedi. 
Ensalliler, bir araya toplandı

lar. Hararetli bir müzakereye ko-
yuldular. Şamil ile çarpışmıya kı
yışamıyarak çekilmiye mecbur ol
dular. 

Bu hadisenin üzerinden birkaç 
gün geçmeden, yine Şamil aley
hinde bir fesat başgösterdi. Bir
kaç köyün kadısı birleşmişler; hal 
kı tekrar Şamil ile müritlerin a
leyhine isyana teşvik etmişlerdi. 

Vaziyet, birdenbire ehemmiyet 
1i bir devreye girmişti. Ve Şamil, 
artık bir hareket göstermek mec
buriyetini hissetmişti. Bu aralık, 
vazifeye giden müritlerden bazı

ları gelmişti. Şamilin maiyetinde, 
yüz kişi kadar birikmişti. 

lşte Şamil bu küçük kuvvetle ar
tık cebri ıslahata girişmiş .. burada 
tafsilatına lüzum görmediğimiz 

birçok mücadelelerden sonra niha 
yet, bütün muhaliflerine cebren 
baş eğdirmişti. 

Gariptir ki, kendisine en çok 
husumet gösteren (Unsukul - Un 
sal) avulunun halkı bile şimdi Şa
milin en sadık taraftarı, ve yur
dun en ateşli müdafii kesilmişler
li. 

Ve nihayet öyle bir gün gelmiş
ti ki: El altından halkı Şamilin aley 
hine tahrik eden (Aşılta) kadısı.. 

dahi, artık hakikati kabul ederek, 
bir Cuma günü camide ayağa kalk 
mış: 

- Ey ahali!.. Ben, şimdiye ka
dar Şamil aleyhinde söylediğim 
sözlerden kamilen rücu ediyorum. 
Haklı, odur. Haksız, benim ... İşte, 
Allahın ve hepinizin huzurunda 
itiraf ediyorum ki; Cenabı Hak 
Şamili, riyaset ve hakimiyet için 
yaratmıştır... Ben, şu dakikadan 
itibaren, kadılıktan istüa ediyo
rum. Şamilin müritleri arasına gi 
riyorum. 

Demişti. 

BUYUK HADiSELER 
CANLANIYOR 

Ş amil, muhitte bu ıslahatı ya 
parken, askeri tcşkilütı da 

ihmal etmemişti. Ancak şu var ki; 
. imamlığın hnzinesi, o esnada pek 

fakir olduğu için, büyük bir tcşki
lüt vücude getirememiş.. Yalnız 
müritlerden mürekkep olmak, ve 
daima silah altında bulunma.k ü
zere bir nümune k1tası teşkil et
mekle iktifa eylemişti. 

Şimdi sıra, umumi ıslahata gel
mişti... Şamil: işe ehemmiyet ver
dirmek için, bunu da avul ve ka
bile reislerinin reyi ile yapmak is
temiş; bellibaşlı reisleri, Aşıltaya 

davet etmişti. 

1880 senesi başlarında yapılan 

bu büyük içtimada, başlıca şu me
sele müzakere edilmişti: 

- Umumi ıslahat, nerede yapıl

malıdır? .. Dağıstanda mı .. Yoksa, 
Çeçenistanda mı? .. 

Muhakkak olan birşey varsa, 

Çarlık kuvvetleriyle temasta bu
lunan muhitler, vetanperveTlik 
hislerinden ayrılarak, Hürriyet ve 
istiklal mücadelesine ehemmiyet 

(Devamı var) 

HASTALARA 
Makarnanın as1ı hamursuz ek

mek olsa gerektir. Ondan dolayı 
olacak ki, bizde birçok kimseler 
makarnayı se\'mezJer ve makar -
nanın en yiiksek yemeği sayılan 
gratcnlisine hile rağbet etmezler. 
Halbuki şehriye de ayni hamur -
dan, yani hamursuz undan yapılır. 
Onu herkes sever, et suyuna şeh
riye çorbası daima makbule ge -
çer. 

İlk makarna hamursuz ekmek -
ten icat edilmiş olsa da, o vakit • 
tenberi icine tuz ve yumurta gir -
nıiş ve makarna fabrikalarının o 
kadar cok marifetlerini Jll'Örmüş ol 
duğundnn simdi p~k besleyici , ·e 
pek lezzetli bir gıda haline girmiş 
tir. 

Makarna yumurtasız olduğu va
kit hile ~·iiz gramının i<;inde - tabii 
\'asati olarak - 12,5 gram kadar al
bomin \'e 74,5 gramdan fazla şeker 
olacak maddeleri huhınduğundan, 
yağı pek az, ancak 0.7R nispetinde 
olmakla heraher insana 349 kalori, 
bir gramdan biraz fazla tuzile de 
lezzet verir. Bunlar, sade suya piş
mis yüz gram makarnanın verece
ği ktı\'vct. Yağla pi irilip te iize -
rine kıvma yahut peynir ve ynfnrt 
konulduğu \'akit vereceği kalorile
rin sayısı tabii pek yükselir. 

Halbuki makarnanın iyisi daima 
~·uınurtayla yapıldığından makar
nanın vcr~cei!i kuvvet - hamuru • 
nun içine kırılmı '"nmurtalarm sa 
yısma göre - çok defa daha fazla 
olur. 

Makarna hasta olmadan, kendi -
Jerini iyi ve pek te pahalı olmıya
rak beslemek istiycnlerin rağbet 
etmeleri lfızım hir vemek olduğu 
gibi, hadnlar if;in de pek değerli 
bir gıdadır. 

Hazim cihazı hastalıklarında ma 
karna en iyi perhiz yemeği olur. 
Hastaların bazılarına ha~ka hiçbir 
yemeğe izin Yerilmediği halde yal 
nı7. makarna yemesi tavsiye edilir. 
Hele barsak hastalıktannda, sinir-

1 E 
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GÜNLÜK 
PiYASA 

' 

Pamuk ipliği 
Buhranı 
Ünleniyor 

Ziraat Bankasının buğdaylarından 
248 bin kiloluk yumuşak ve Samsun 
mıntakası 15-25 çavdarlı buğdayı cav ~ 

, dar nisbetine göre 5,22,5-5,34 kurus-
Baz:ı ham maddelerin son çıkan tan satılmı§tır. Sert buğday üzerine iş 

karşılıklı ithalat kararnamesine göre ' olmamıştır. Polatlı buğdnylıırından 
tak 1 'th r b l lıb . takas ' tüccara alt 1-2 cavdarlılardan otuz 

as a ı a ı aş aya erı bin kiloluk bir parU 6,17,5-6,22 ku -
primleri yükselmiş ve tüccar zorluk- nıştan verilmiştir. 
lara uğramıştır. Bu yüzden piyasala- * 
nmızda bilhassa pamuk ipliği azal- Samsun mıntakasının arpalarından 
mış olduğundan narh fiyatlarına gö- y{lz bin kiloluk bir parti fob S:ım -
re iplik bulunamamıştır. Piyasadaki sun 4,07,5 kuruştan, İhsaniye nrpa-
iplik buhranı üzerine alakadar tica- lanndan 30 bin kiloluk ikinci bir par f 

ti kilosu 4,14 kunı§tan satılmıştır. ret ve sanayi birliği İktısat Vekale-

tine müracaat ederek vaziyeti anlat- Antalyanın sus~mlarından çuvallı i 
mışlardır. Vekalet bu müracaatı e- olarak otuz bin kiloluk bir parti ki-
hemmiyetle tetkik etmiş ve yeni bir losu 16,30 kuruştan, Trakya mınta -

9 

M i 1 
RUMANYADA: 

Milli Ekonomi 
Nezareti 
Kuruldu 
Rumanyada Ticaret ve sanayi ne

zaretinin yerine Milli Ekonomi Ne
zareti teşkil olunmuştur. 

Yeni Nezaret Ticaret ve Sanayi Ne 
zaretinin bütün şubelerini ihtiva et
mekle beraber şimdiye kadar Zira -
at Nezaretine bağlı kooperasyonlar 
teşkilatını, buğdayı kıymetlendirme 
Merkez Ofisi Sıhhat Nezaretine bağ 
lı istatistik enstitüsünü de kadrosu 
içine almaktadır. Yeni teşkil olunan 
bu nezaretin başlıca vazifeleri aşa
ğıda hulasa edilmiştir. 

karar vermiştir. Bu karara göre 7 Ni kasının kuşyemlerlnden cuvallı ola- . 1 - Ziraat sabalan ile ekonomi
de henüz kıymetlendirilmemiş olan 
branşlar müstesna yeni istihsal şu

. helerinin teşekkülatını yapmak. 

rak Tckirdağı teslimi 58 bin kilo 
san 1938 den evvel gümrüklerimize 6128_

7104 
kuruştan ihracat için sa - , 

gelmiş olup ta henüz çekilememiş o- tılmıştır. 
lanlarla ayni tarihten evvel yola çı- * 
karılmış veya 3yni tarihten evvel ' Dünkü piyasada tiftik ve yapak 
konşmentosu alınmış veyahut yedi üzerine yine biraz iş olmuııtur. Oğ - ~ 
Nisan 1938 den evvel menşe şaha- lak yapaklan kilosu 129 kuruştan, ı 

Sivas yapakları 56 kuruştan, Çanak-
detnamesi tanzim edilmiş bulunan kale yapakları 64 ten, Anadolunun 
pamuk ipliklerinin eski kararname güz yünleri de kilosu 65 kuruştan 
hükümleri dairesinde bir defaya satılmıştır. 

mahsus olmak üzere gümrüklerden ••••••••••••••••••••••••-
çıkarılması kabul edilmiştir. Bu va-
ziyet karşısında piyasamıza gümrük- SANAYİ : 

Fabrikaların 
Alacağı 
Ham Maddeler 

.2 - lstihsal şubelerini haiz olduk 
ları imkanlar dahilinde inkişaf et
tirmek. 

3 - Milli ekonomi ve memleketin 
nefi bakımından bütün istihsal şu -
heleri arasında birlik ve ahenk te -
sis etmek. 

4 - Milli istihsali, dahili ihtiyaç
ları en iyi şekilde tatmin edebile -
cek bir hale getirmek, tevzi ve kıy 
metlendirme işlerini teşkilatlandır -
mak. 

5 - Banka ve kredi işlerinin in -
kişafma müessir olmak. 

lerde bulunan iplikler çıkarılacak ve 
iplik buhranı ortadan kalkacaktır. 

Bu müsaadeden sonra yenid~n sipa
riş edilmiş olup memleketimize ge
tirilecek iplikler de, yeni hükümler 
dairesinde ithal edilmiş olacaktır. İk 
tısat Vekaletinin bu karan piyasa
mızda iyi bir tesir bırakmış ve ala
kadarları memnun etmiştir. 

6 - Iktısadi - zirai faaliyetler 
hariç - mevzularda kanunlar yap-

1927 senesinde neşrolunan ve on mak. 

ALMANYADA: 

Kuru Meyvalarımızı 

Almak istiyorlar 

beş sene müddetle tatbik edilmesine 7 - Konjonkturel vesaik ve "ista-
başlanılan teşviki sanayi kanununun tiktikleri hazırlamak. 
hükümlerine göre. her beş senede bir 
yerli sanayiimizin ihtiyacı olan ham 
maddelerin gümrük resminden mua 
fiyetle ithali kabul edilmiştir. Birin 

Ticaret Reiimi 

Üzerinde Değişiklik 
ci beş senelik müddet için yüzde yüz Rumanya dış ticaret rejiminde ba 

Almanya ticaret mücsseeselerin- muafiyet verilmiş ve 156 kalem ham zı değişiklikler yapılmıştır. Bu ta
den birçokları Türk mallarından ku madde 1932 senesine kadar resimsiz dilata göre 22 teşrinisani 1932 den 
ru üzüm, kuru incir, fındık, Antep olarak ithal edilmiştir. İkinci beş se- bugüne kadar gümrük tarifesinin 
fıstığı, ceviz, badem gibi kuru mey- nelik programda ise, bu muafiyet o- her türlü pozisyonlarında dış tica -
v'alarla, her nevi zahire ve hububat tuz kalem ham maddeye tahsis olun ret rejimini (tahdJdatı) ilga eden is
satın almak istediklerini Berlin Tica muş ve yüzde elli .nlııl>e'fiftde gümrük tisnalar kaldırılmıştır. 
ret odamıza bildirmişlerdir. Bazı fir- muafiyeti ile ithal olunmuştur. Bu Ithal olunacak emteadan her mem 
malar da Türkiyeye mal ithal etmek devrenin müddeti de bu haziranda n lekete tefrik edilecek miktarlar üt; 
için kauçuk eşya üzerine vekil ara- hayet bulacağından İktısat Vekale- ayda bir geçen üç aylık müddet es
maktadır. tince yeni beş senelik devre için bir nasında o memleketten Rumanyaya 

MAKARNA 
lilerin ve pek zayif, kansız kimse
lerdeki antero - ka1it hastalığında 
makarna yedirirler. barsak vere -
minde bile makarna hastalığa do
kunmadan hastayı besler ... Kanda 
üre fazlalaştığı vakit makarnanın 
dokunması için bir sebep yoktur. 
Et yemeklerinden zarar gören ro
matizmalılar da makarnayla ken
dilerini pek iyi besliyebilirler. 
Hastanın midesi ve bar.ıaklan 

pek zayf oldufu vakit, yumurtasız 
olarak yapılmış makarnayı sade su 
da başlatırlar (yüz pam makarna, 
on gram tuzlanınış bir litre su için 
de yanm saat kadar kaynar, sonra 
su:rn süzülür) ve hastaya öylece ye 
dirirler. Yiytteii zaman üzerine 
sebze suyu dökiililrse o da biraz lez 
zet verir ... Hastanın midesi biraz 
kuvvetlenince sade suya başlan -
mış makarnayı yiyeceği vakit üze 
rine biraz dğ- tereyağı konulur, ye 
meğin sıc:aklığile tereyağı erir. E
rimiş tereyağı konulursa daha güç 
hazmolunur. 

Midesi kuvvetlendikçe, makar • 
na piştikten sonra üzerine et suyu 
yahut et usaresi dökülür. Yava, 
yavaş havuç ezmesi, mercimek ez
mesi, hatta daha sonralan pek az 
domates salçası da koymak miim -
kündür. 

Et için bir mahzur bulunmadığı 
halde, makarnanın her türlüsiıne 
kıyma da ilave olunur. Et yivemi
yec:ek bir hasta olunca - hekimin 
izin vereceği dereceye göre - taze 
pey'nir, kaşer peyniri konulur. Ma 
karnanın sade suya pişmiş, üzeri
ne et suyu, peynir, ezme konmuş 
hangi tilrliisü olursa olsun yofurt 
hepsine lezzet verir ve o da aynca 
besler. Yol'urt yiyemiyttek hasta 
da pek az bulunur. 
Makarnayı yalnız şekerli hasta -

Jar yiyemezler. Öteki hastalara ye
direbilmek için de makarnanın iyi
sini bulmak ve iyi pişirmesini bil
mek lazımdır. 

muafiyet listesi hazırlanmaktadır. yapılan ihracatla mütenasip olarak 
Bu listenin muafiyet nisbeti daha ge Sanayi ve Ticaret (Milli lktısat) Ne
niş olacak, hükümlerde de geniş sa- zareti tarafından hesap edilecektir. 
lahiyetler bulunacaktır. Hazırlan- Bunun için de umumi vaziyet ve 
makta olan esaslarda yeni kurulan sa halkın ihtiyacı ile mezkur memle -
nayi ile beş senelik devre içinde ku- ketlerle mevcut ve meri anlaşmafar 
rulacak sanayiin de mamullerinin lü nazarı itibare alınacak ve keza o 
zumu kadar himayesi cihetine gidi- memleketle kliringli emtea hesapla
lecektr. Bu suretle 1937 senesinde in rı bakayasının vaziyeti Rumanya 
kişafa başlıyan sanayiin devamlı bir Milli Bankası tarafından bilairilen 
şekilde inkişafına yardım edilmiş o- bakaya gözönünde bulundurulacak-
lacaktır. tır. 

, 
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B ORSA 
4-5-938 

ÇEKLER 

Atıl11t Ka,,an15 
Parls 28.3925 28.3925 
New-York 0.79345 0.79345 
Miltıno 15.0875 15.0875 
Brüksel 4.7119 4.7119 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4560 3.4560 
Sofya 63.4920 634920 
Amste.rdam 1.4246 1.4246 
Prag 22.7475 22.7475 
Madrid 12.6984 12.6984 
Berlin l.9706 1.9706 
Varşova 4.1950 4.1950 
Buda peşte 3.9880 3.9880 
Bil kreş 106.19 106,19 
Belgrad 34.5238 34.5238 
Yokohama 2.725 2.725 
Stokholm 3.0793 3.0793 
Londra 630,- 630,-
Moskova 23.8375 23.8375 

PARALAR 

A1JI Satıl 

P'rant 
Dolar 

~ Liret .,. 
Belcfk8 rr. ~ 
Drahmi ~ 
tırvtcre rr. .. 

QI 
I> 

c.n. .. 
!il Florin ~ 

Kron Çek 
.. 
!il 
Q, 

Marll c: 
Zloti ~ 

'C 

Penco cıı 

r! 
[,e:, 
Dinar 

o 
CQ 

Kron hYec 

Bu suretle her memleket için he
sap edilecek kontenjan miktarları 
bilhassa Nazırlar Mcclilinin 22 teş -
rinisani 932 tarihli tebliğinin birind 
maddesile muhtelif iradeler, karar -
nameler ve Nazırlar Meclisi mukar
reratı ile II teşrin 1932 den sonra 
meri ithalat rejimine tabi tutulmuş 
bulunan bilumum maddeler için ve -
rilmiş ithalat lisansları esası üzerine 
sanayi ve ticaret nezareti dış ticare
ti teşkilatlandırma müdüriyeti vası
tasile memleketlere göre ithalatçı -
lar arasında taksim edilecektir. 

VERGiLER: 

Muamele Vergisine 

T Cibi Olacaklar 
Muamele vergisinin tatbikatı icabı 

olarak büyük sanayiden alınmakta o 
lan bu resim fabrikatörleri mütead
dit vesilelerle şikayete mecbur bı
rakmıştır. Büyük sanayiciler, küçük 
lerden muamele vergisi alınmamasın 
dan dolayı geniş bir rekabet ile kar
şılaştıklarını ve zarar gördüklerini id 
dia etmişlerdir. Bu §ikayetler üzeri
ne yapılan tetkikatta küçülmüş olan 
sanat şubelerinin de mali seneden i
tibaren muamele vergisine tabi tutul 
maları cihetine gidilecektir. 

Ondülasyon Makinesi 
Berber Hasan Aksu tarafından ye

ni sistem bir ondülasyon makinesi ih 
tira edilmiştir. Hasan Aksu alakadar 
makamlara müra<'aat ederek yeni ih 
tiraının tescilini yaptırmış ve bir ih
tira beratı l 
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BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

Halledilmiş şekli 
1 2 3 4 ~ ö 7 8 9 10 

BUGUNKU BUUIACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı n ı ı ı ı ıJ 
2 ,,,.,m, 1 
3 1 il 
4 .-, 1 1 1 
5 1 .ı-•ı •• -
6 ı ı• ı ı ıa ı ı-
1 ••ı 1 1 1 1 1 ·~ 
B l 1111 in-ı 
l 1 1 1 1 , •• , ,-, 

10 r ı 111 ı ı ı ı 
SOLDAN SAGA: 

1 - Şl!nhnne 

2 - iz - Alimler (Arapça) 
3 - Kısmet - Erkek adı 
4 .._ Fasıla - Merkezi hükClmct 

5 - Aykırı 

6 - İldzln yarısı - Fenalık - Zar 
7 - Ölçü 
8 - Edebiyatla uğraşan 
O - Şimendifer katarı - Habcşlllcrin 

bir lfıkabı 
10 - Ehli hayvan - Tcmlzlcyid "lr 

toprak 

YUKARIDAN AŞAÖIYA: 

1 - Tnrtar - Bank ismi 
2 - Diş yarası - Vicdan kanaati 
3 - Artırma - Irmak 
4 - Böcek - Çirldn bir hayvan 
5 - Blr Rus imp:ıratorfçesi 
6 - Seslenme - Fikir 
7 - İlgi - Başsız baca 
8 - Bağırtı - Bir nevi urba 
9 - Buyunıltu - Hayat 

LO - MusfbeUer (nrapça) - Boysuz. 

Şehir Tiyatrosu lzmitte 
İzmir, (TAN) - Şehrimizi her yıl 

ziyaret ederek halkımızın tiyatro ih
tiyacını velev birkaç gün için olsun 
verdiği temsi!Jerle gidermeğe çalı

şan İstanbul şehir tiyatrosu bu yıl 
da ziyaretini yapmış ve temsillerine 
başlamıştır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pulnthane ve İzmirdeki Tütün depoları inşaatını Kontrol etmek uzere 

iki mimar veya mühendisin müsait şcraitle istihdamına lüzum görül -
müştür. Talip olanların inşaat şubesine müracaat ederek ehliyet ve hüvi-
yetlerini müş'ir sesniki tevdi etmeleri. (2518) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdnrc ihtiyacı için 9 Kalem muhtelif j?batta Fabrum tamasmın aıımı 

açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 13 - 5 - 1938 Cuma günü saat 
15 de Büyük postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Müdürlüğünde 

müteşekkil alım satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 

1542 lira, muvakkat teminat 115 lira 65 kuruştur. İsteklilerin şartname

sini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerin
de mezkur Müdürlük idari kalemi levazım kısmına, eksiltme gün ve sa
atinde de Ticaret Odası vcsikalariyle Komisyona müracaatları. (2380> 

Jstanbul 4 üncü icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa

tılmasına karar verilen bir masa iki 

büfe ve iki adet antik( testi ve bir 

meşin sandık ve perdeler bu kere 

Sandal bedesteninde açık artırma 
Davacı Mişon Montias vekili avu 

suretile satılacaktır. Birinci artırma 
kat Danycl Bahar tarafından miivek 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk Mah 
kemesinden: Galatada Lüleci hen
dek caddesinde Papadopulos apatı

manında 8 'No. lu dairede oturmakta 
iken halen ikametgahı meçhul bulu 
nan Sabetay oğlu İsaka: 

kilinin karısı ve mürisiniz Estere 10-5-938 sah günü saat 14 tedir. 

bakmak ve beslemek şartile ferag ey 
lediği hanenin şarta riayetsizlik
ten ötürü ferağın feshi ve kaydın 
tashihi zımnında aleyhinize ikame o
lunan dava üzerine ikamctgahınızın 
meçhul olmasına binaen verilen ka
rar üzerine 28·4-1938 tarihine rast
lıyan Perşembe günü saat 10 da mah 
kemede bulunmanız hakkındaki ya
pılan ilanen tebligata rağmen gelme 
diğiniz gibi bir vekil de göndermooi 
ğinizden hakkınızda gıyap karan ve 
rilerek mahkeme 9-6-1938 tarihine 
tesadüf eden Perşembe günü saat 10 
a talik kılınmış olduğundan mahke
mede ya bizzat, veya bir vekil gön
dermek suretile hazır bulunmadığı
nız takdirde ndcmi huzurunuzla 
mahkemeye devam olunacağından 

ve gıyap kararı bir nüshasının divan 
haneye asılmak suretile gıyap kara
rının tebliği makamına kalın olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

• 

Mezkur günde muhammen kıymeti 
bulmadığı takdirde ikinci artırma 

12-5-938 Perşembe günü saat 14 

te icra edileceğinden talip olanların 
mezkur günlerde mahallinde hazır 

bulunacak memuruna 938/1081 D. 

No. ile müracaatları ilan olunur. 7521 

lstanbul asliye birinci ticaret mah 
kcmcsinden: Holandse Bank Uni ta
rafından Adapazarında kereste tüc
carı Mcto zade Hüseyin ile lstanbul
da Ayaı~ına kapı ll!l/1 numarada 
Meto zade Hasan Nuri aleyhlerine 
938/29 dosya numarasile açılan a -
lacak davasında oturduğu yer belli 
olmıyan müddeialeyhler ilanen ya -
pılan tebliğata rağmen mahkemeye 
gelmediklerinden haklarında gıyap 

kararı verilerek muhakeme 1-6-
938 çarşamba saat 14 de talik ve gı
yap kararnamesi de mahkeme divan 
hanesine asılmış olduğundan müd -
deialcyhlerin belli gün ve saatte mah 
kemeye ı?elmeleri lüzumu ilan olu -
nur. (7517) 

Dr_ HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 

18) c kadar. Salı, Cumartesi (9,30 

dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 

TAN 

BURUŞMUŞ 

CİLT 

Bir doktorun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı-

mız zaman teşekkül eder. 

Divanyolu No. 104 1 

Cilt, bazı hayati unsurlarını 
kaybeder, bu hayati ve kıymetlı 
uqsurları iade edince, gençleşir 
ve tazeleşir. Işte, Viyana Uni
versitesi profesörü Doktor Stej· 
skal'in şayanı hayret keşfi bu
dur. "Biocel'' tabir ve genç hay· 
vanların cilt hüceyrelerinin mer 
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli cevher. pembe rengindekı 
Tokalan kremi terkibinde mev· 
cuttur. Her akşam. yatmazdan 
evvel kullanınız. Siz uyurken, o. 
cildinizi besleyip gençleştirir ve 
buruşukluklarınızı serian izale 
eder. Bir hafta zarfında on yaş 
~ençleşmiş görüneceksiniz. Gün 
düz için cilt unsuru olan beyaz 
rengindeki Tokalan kremini kul 
!anınız. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri kapatır ve birkaç 
.,ün zarfında en esmer ve sert 
bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 

BAYANLARIN Telefon: 21044 • 22398 

Nazarı Dikkatine 
Satın aldığınız Tokalon kremi 

vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kuru~ ala
('ak, ayni zamanda kıymettar 

miiklfatları bulunan Tokalon 
mfümhakasana iştirak hakkını 

.. ,.,.,." 'hôr ı.n .. t t~kilim Pr1Pr,.1dir. 

Istanbul üçüncü icra memurlu -

ğundan: Mukaddema lstanbulda Ye

mişte Meyva hali karşısında aşçı 

dükkanında mukim iken halen ika -

metgahı meçhul bulunan . Halit Oz

demire. 

Şakir ve Cemal Sarıcanın Beyoğ

lu 4 üncü noterliğince resen tanzim 

kılınmış olan 9-2- 938 tarih ve 

1754/400 sayısına kayıtlı kira mu

kavelenamesi mucibince namınıza ki 

raladığı Beyoğlunda Şehit Muhtar 

mahallesinde Yağhane sokağında 30 

numaralı eve ait kira müddetinin hi 

tam bulmasına rağmen kiralanan ma 

hallin tahliye edilmemesi hasebile bit 

tahliye teslimi kiralayana izafeten 

ve vek8leten dairemize müracaat ~e 

takipte bulunan vekili avukat Sa -

di Rıza tarafından talep edilmiş ol

masına ve bu suretle yazılan ve teb· 
liğ için tarafınıza gönderilen tahliye 
emri ikametgfilıı hazırınızın meçhu
liyeti hasebile tebliğ kılınamıyarak 
bu husustaki tebliğatın 10 gün müd 
detle ilanen icrasına icra hakimli -
ğince karar verilmiş olduğundan 

müddeti mezkure zarfında mezkur 

mahalli bilrıza tahliye etmediğiniz 
veya icranın durulmasını müstelzim 
olmak üzere ve 38/771 dosya numa
rasile kanuni bir itirazda bulunma
dığınız takdirde yukarıda yazılı 

müddetin hitamını müteakip cebri 
icra suretile icap eden muameleyi 
kanuniyeye tevessül kılınacağı ma -

IUmunuz olmak ve tahliye emrinin 
tarafınıza tebliği makamına kaim 
bulunmak üzere keyfiyet ilan olu -
Dur. (7522) 

6 - 5 - 1938 

Türk Hava Kurum 

25. CI TERTiP 
Büyük Piya g su 
Birinci Keşrde: 11 - Mayıs • 938 ded~r. 

Büyük ikramiye : 4 o. o o o Liradır ••• 

Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liral 

ikramiyelerle (20.000 ve 1 o.ooo) liralık i 

adet mükafat vardır ... 
Şimdiye kadar binlerce ki§İyi zen9in 

piyangoya ittirak etmek suretile siz de taliiniz 
deneviniz. ............................................ 

SUT. MAKINAI AR 
Dünyanın en büyük fabrika 

mamulatındandır. 
l\IİELE Ekremözlerin imal kudr 

YÜZDE YÜZDÜR. 
l\IİELE Ekremözlerin otomnti 

yağlama tertibatı vardır. 

l\IİELE Ekremözlerin bütün aks 
mı paslanmaz ncvindend" 

l\IİELE Ekremözleri bilumum Z 
raat mektepleri kabul v 
tavsiye etmektedirler. 

l\IİELE Ekremözleri en asri v 
diğer markalardan dab 

• ucuzdur. 
"'ahş deposu: Tahtokale. 51 No. lu Poker traş bt<"nklan deposun 

KOMOJEN 
Saç 
Saçlara elzem olan 

bir gıdadır.· 
Saçların köklerini kuvvetıeıı· 
dirir. Dökülmesini keser. Kepelc
leri tamamen giderir ve bO 
yüme kabiliyetini artırarak saÇ 
tara yeniden hayat verir. Kok\J 
su lAtif. kullanıaı kolay bir 53Ç 
eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunıl 
isbat etmiştir. 

A S P İ R 1 N in resırıncıer1 
emin olmak için lütfen 

kasına dikkat edin iz. 



' 

tı 

1 

6 - 5 - 1938 T A N il 

Doyçe Oryentbank Dresdnerbank Şubesinin 
31 BirincikcSnun 1937 Ta r ihindeki Senelik Bi16 nsosu 

A KTİF 

:KASA 
Banknot 
Altın 

Ufaklık 
Çekler 
Yabancı par::lar 

V ADELERt GELMİŞ KUPONLAR 
bAHtLI MUHABİR BANKALAR 
liARtct MUHABİR BANKALAR 
RÖPORLAR 
lfAZİNE BONOJ ,ARI 
SENEDAT CÜZDANI 

Viıdesine 3 ay kalan 
Vadesine 3 aydfn fazla kalan 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 
Borsada kote olanlar 
Borsada kote olınıyanlar 

AVANSLAR 
Esham ve tahvilat mukabili ava 

llslar 

A Borsada kote olanlar T.L. 172.476,11 
B Borsada kote olmıyanlnr 

Emtia ve vesaik üzerine avansı 

Senedat üzer.ine avanslar 
Sair mütenevvi teminat üzerine 

avanslar 

l30RÇLU CARI HESAPLAR 
Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 
Teminatlı 

32.934,65 

kABULLERİMIZDEN DOLAYI BORÇLULAR 

Sİ AİR MUHTELİF BORÇLULAR 
POTEK MUKABİLİ AVANSLAR 

İŞTİRAKLAR 

1 
. l) Sair Bank:ı ve banka müessese 

erı nezdinde daimi iştirilklar 
2) Sair iştirakler: 
A Hisse senetli 
B Adi 

Af ENKULLEK 
Makineler 
Kasalar 
Tesisat 
Mefruşat 

GA );Rt MENl{.ıTJ:~L-ER 
Banka blnalan 
Ulğer gayri menkulıeı 

;ll( TESİS MASRAFI BAKİYESİ 
13

· C. MERKEZ BANKASINDAKİ 
I:ORE MATL'ÜBATI 

~AZIM HESAPLAR 
REF ALET HESABI 

SERMAYE 
İliT1YATLAR 

Fevkalade ihtiyatlar 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

~~ABİR BANKALAR 
~tE: ftREZ VE ŞUBELER 
C VDUAT 
'l' J\Rt HESAPLAR 

ASARRUF TEVDİATI 
Vftdesiz 
Viıdeli: 
1 aya kadar T.L. 
1 aydan 1 seneye kadar 
1 seneden fazla 

'l'EnİYE 
SAİ EMİRLERİ 
Uz~ M~TELİF ALACAKLILAR 
'l'J\.l.ıst VADELİ İSTİKRAZLAR 
~B~ EDİLMİŞ KARŞILIKLAR 
1'rF LER!Miz 

A TAHSİSATI 
'l'IQE 
lı v p OLlJNMAMŞ TEME'ITÜLE 
'l' e KUPONLAR 
·C ME 

sr SALt RKEz B. NEZDİNDE EŞHA 
tfA'rı.(J SENİN BLOKE 
~Az BATI 
~F' ~i. liESAPLAR 
l{.\~ ET HESABI 

---

87.195,85 
517.524,33 

6.200,-

T.L. 327.735,-
1.581,54 
5.754,84 
-,-

6.686,53 

T.L. 681.734,98 
23.573,01 

T.L. 96.947,18 
217,31 

T.L. 205.410,76 

3.032.029,18 

730.533,06 
789.164.36 

T.L. 705.349,05 
968.956,23 
264.454,04 

T.L. -.-

-.--.-

T.L. -,-
-,-
-,-
-,-

T.L. 7 

-,-

PAS iF 

T.L. -.-
25,014,72 

T.L. 832.297,83 

610.920.18 

T.L. 

T.L. 

341.757,91 

104,12 
866.634,-
206.802,39 

-,-
324.352,30 
705.307,99 

97.164,49 

4.757.137,36 

1.938.759,32 

-,-

463.965,43 
-,-

---
-.-

55.454,53 

356.943,69 
13.247.093,39 

23.361.476,92 

1.500.000,-
25.014,72 

423.270,93 
1.613.202,14 

-.-
3.830.571,16 
1.443.218.01 

11.135,59 
667.621,57 

-.--.-
-,-
-,-
-,-

55.454,53 

356.943,69 
13.24 7.093,39 

187.951,19 

23.361.476,92 

Doyçe Oryentbank Dresdnerbank Şubesinin 
31 BirincikcSnun 1937 Tarihinde Senelik Bilançosu 

Kar ve Zarar Tablosu 

l\tA.s~J\l.L 
ı AR lanş ve .. 
İd ucretıer 

are rn 
Ver . nsrafları 

S . gı ve harçlar 
aır rn 

asranı.r 

T.L. 281.053,15 
64.173,20 
43.706,34 
12.772,11 

ZiMMET 

T.L. 401.704,80 

DRESDNER B K'IN 9 ISAN 1938 TARİHİ E 
Berlind Toplana n Hissedarlar Umumt Heyetince Kabul Olunan 

31 Birincikanun 1937 Tarihindeki Umumi Bilançosu 

AKTiF 
Kasn: 

Kasa mevcudu (Alman ve ecnebi nukudu, altın) RM 19.221.l 73,90 
Rayhsbank ciro ve posta çek hesab mda matlubat 43 .237.620,99 RM 62.458. 794,89 
Vadesi gelmiş faiz ve temettü kuponları 3.905.211,67 
Çekler 27.795.226,11 
Senetler 734.496. 732,81 
Hazine bonoları 98.880.130, 76 
Banknyn ait esham ve tahvilat 322.830.145, 73 
Konsortial iştiraklar 51.800.572,68 
Bankalardan matluplar "Nostro" 33.845.160,97 
Röpor ve Lombardlar 2.512.957,53 
Emtia üzerine avanslar 53.613.992,84 

Borçlular: 

a) Bankalar RM 87.638.132,21 
b ı Diğer borçlular 912.713.517,41 1.000.351.649,62 
ipotekler 22.221.132, 79 
Uçüncü şahıslar hesabına krediler 12.019.237,16 
lştiraklar 27 .068.900,35 
Gayrimenkuller 58.012.380,89 
Demirbaş 1,-
Müessesenin hisse senetleri 1.481.000,-
Geçit hesabı 2.088.969,60 
S:ıir aktifler 328.346,11 

2.515.710.543,01 

PASiF 

Alacaklılar (bundan: RM 184.468.744,66 Muhabir Bankalar) RM 1.859.867.830,36 
Keşideler ve kabullerden doğan taahhütler 215.670.499,09 
Tasarruf mevduatı 205.065.375,48 
lpotekler 790.739,01 
Uçüncü şahıslar hesabına krediler 12.019.237,16 
Serma.ye 150.000.000,-
Kanuni ihtiyatlar 2ı.500.ooo,-= 

Diğer ihtiyatlar 29.914. 740,96 
Tekaiidiyc1er 7.941.373,-
Geçit hesabı 3.325.134,56 

Safi kar: 

Geçen seneden müdevver RM 2.017.615,09 

1937 senesi karı 7.597.998,30 9.615.613,39 

Tedaviıldcki keşidelerimiz 156.268,72 

Avallar 207 .573.327 ,46 

Cirodan mütevellit taahhütler 166.893.406,20 

2.515. 710.543,01 

Kar ve Zarar Hesabı 

MASR.\FLAR 

Mnaşla r ve ücretler R M 58.011.660,60 
Jçtimai yardımlar, umuru hayriye ve tekaüdiye 5.608.910,11 
Sair mnsraflar 12.895.165,17 
Vergi ve resimler 14.544.051, 73 
Tekaüt sandığına yardım 1.000.000,-
Kanuni ihtiyat 2.000.000._..,: 

Safi kar: 
Geçen seneden müdevver RM 2.017.615.09 

1937 senesi karı 7.597.998,30 , 9.615.613,39 

103.675.401,-

GELiRLER 

1936 dan ınüdevver kar RM 2.017.615,09 
Faiz ve iskontolar 51 .072.064,03 
Komisyon ve hizmet mukabili ücretler 43.680.197,37 
Esham ve tahvilat, kambiyo ve ecnebi nukut karı 6.905.524,51 

103.675.401,-

lSTANBUL GAYRI MOBADILLER KOMiSYONUNDAN : ' 
Büyük Millet Meclisince müzakere ve kabul edilip 27 Nisan 1938 tarihinde Yüksek tasdike iktiran eden 

ve 2 Mayıs 1938 tarihli Resmi Gazete ile neşrü ilan olunan 3374 No. lu Kanun hükümlerine göre Gayri Mü
badillerin istihknkına karşılık tutulan gayri menkullerin satılarak tesçil ve müşterilerine teslim olunduk
ları tarihe kadar tahakkuk etmiş ve tahsil edilmemiş olan vergileri ve belediyeye ait resimler terkin edilmi~ 

~ 

tir. 
Binaenaleyh : 
1. Gayri Mübadil Komisyonundanemllık satın alıp ta bina memurluklarınca müterakim vergilerin isten

mesi yüzünden henüz tapuda tesçil muamelesini yaptıramamış olan müşterilerin bu muamelelerini yaptırma 
lan. 

2. Müterakim vergilerin kendilerinden isteneceği miilahazasiyle Komisyon satlşlanna iştirakten çekinen 
müşterilerin artık bu düşüncelerine mahal kalmamış olduğundan arttırmalarda bulunmak üzere Komisyo
na müracaatları ilim olunur. 

VERİLEN FAİZ 
VERİLEN KOMÜSYONLAR 

AMORTİSMA'NLAR, MUHTELİF KARŞILIKLAR VE 2999 NU1V1ARALI 
BANKALAR KANUNU MUCİBİNCE İHTİYATA 

ALINAN 
KAR 

ALINAN FAİZ VE KOMÜSYONLAR 
MUHTELİF KARLAR 
BANKA HİZMETLERİ MUKABİLİ 
NDE ALINAN ÜCRET VE 
KOMÜSYONLAR 
KAMBİYO KARI 

M A T LO P 

428.371,16 
64.336,83 

68 120,38 
187 951.19 ---1.150 484,36 

T.L. 945.680,56 
14.340.07 

174.131,43 

16 332.30 ---
1.150 484 36 
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MEYVA ozu 
IŞT AHSIZLIK • HAZIMSIZLIK 

ŞiŞKiNLiK • EKŞİLİK 
BULANTI • GAZ, SANCI 

DILPASLIGI • Mide bozukluğu 
BARSAK ATALETİ • İNKIBAZ 

SARILIK, SAFRA • KARACIGER 
SIKINTI, SİNiR • HORLAMAK 

ve blitün mide ve barsak rahatsızlıklarında mutlaka Hasan l\leyva Özü 
istimal ediniz. Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bar
dak su içinde ve barsak hastalıklarında her sabah veya gece yatarken 
aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım bardak şu içinde köpürterek içmelidir. 
Jlasan 1\fcyva Özü meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir 
harfkai san'attir. Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha 
yüksek olduğu katiyetle sabittir. Buna rağmen, Avrupa meyva özlerin
den beş misli daha ucuzdur. Hasan l\lcyvn Özü yalnız bir türlü olup §e 
kersiı.dir. Ve çok köpürür. 25 - 40 - 60 ~ 100 kuruştur. 

.. TEK L 

GAZOZ 

6 - 5 - 1938 

N 
ozu 

LİMON - PORTAKAL 
MANDALİNA • . ÇİLEK 
AGAÇ ÇiLEGi - MUZ 

ANANAS - FRENK UZUMU 
SiNALKO • ŞEFTALİ 

KAYISI • A8.MUD 
nevil~rınde olup şekerlidir. Ve meyvalann özlerinden yapılmıştır. JJr 
san l\leyva Üzü'nün bütün evsafına • malik olmakla beraber mide ~ 
barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampunya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve A~ 

rupada kazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebile kullanılıt· 
İngiliz ve İtalyan şerbetlerine tamamilc benzer ve onlardan daha yii)'• 
sek evs;ıfa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir ın•· 

yidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka Hasan Gazoz Özü içiniz. Şi• 
şesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 

MAL 
Piyango Bayileri Arasında On SeneClen!;eri Müıterilerine Her 'Ay Büyül< ll<ramiyeler Vermel< Suretile 

21761 No. biletle 200.000 lira 
kazanan Bursalı Bay lbrahim 

SA,MPIYONLUGUNU MUHAFAZA EDİYOR. , 
Tek Kollu Cemal; Daima Önde!.. Daima Birinci! .• 

Son keşidede 200.000 lirayı kazanan Bunalı Bay lbrahim'in Tek Kollu Cemal'e yazdığı mektup gife camekanında asılıdır. 
Herkes görebilir. 

Mektuptan bir parça: (27761 No.lu bileti sen bana tek elinle çektin. Bana 200.000 lirayı kazandırdın. Ne uğurlu elin varmıf. 
Seni tebrik ederim. Paramı Bursa.ya kadar bizzat getirdin. Hubelicap ben lstanbulda bulunuyordum. Paramı tamamen 
senin uğurlu elinden aldım. Çok tetekkürler ve tana daima muvaffakiyetler dilerim.) 

Buna'da Fidan Hanında kösele tüccarı Bay lbrahim 

Herkes Niçin TEK KOLLU CEMAL GiŞESİNE Koşuyor .• Çünkü: 
Tek Kollu Cemal Giıui 

Sahibi Cemal G üoen=-~__,.~ 

1 - Sahibi, bir kolunu harp meydanında bırakınıf, tek kolu ile iktisat aahasmCla çahf&ll genç yatında malul kalan mütekaid bir Subaydır. 
2 - Muamelesi çok dürüsddür. Her ketidede mÜflerilerinin biletlerini ayın 10 ncu gününe kadar saklar. 
3 - Her ay mütterilerine büyük ikramiyeler kazandırmakla bayiler arasında 10 aenedenberi rekoru kıran bir gişedir. Şimdiye kadar mü,terilerinden :· 

(30 KiŞiYE BiRER APARTIMAN), (112 KiŞiYE BiRER EV), (10001 MOTECAVIZ MOŞTERISI DE BiRER SERMAYE SAHiBi OLARAK TiCARETE ATILMIŞLARDIR.) 
4 - Büyük ikramiye kazananlara paralarını tamamen (on para bile eksilmeden) derhal verilir ve tethir istemeyenlerin adresleri gizli tutulur. 

!!ım .............. ~&EWM .. !l!f ........................................................................................................................................ .. 

ÇOK DiKKAT: Tek Kollu Cemal Giıesi yine eski yerinde duruyor. Eminönünde köşede 57 numerodadır. Hiçbir yerde ıubesi yoktur. 
ADRESE ÇOK DiKKAT EDiNiZ : Eminönü köıe, 57 Nô. Tek Kollu CEMAL GiŞESi sahibi CEMAL GÜVEN. Telefon: 24093 

Nasıl 

EKMEK 
hiç bir evden eksik 
olmazsa 

NERVIN 
de 

HiÇ BiR EVDEN 
eksile olmamalı 
Çünkü; 

SiNiR AGRILARI 
ASABI öKSOROKLER 
BAŞ DöNMESl 
BAYGINLIK ı~·--•Methur ----... 

ÇARPINTI C O N T 1 N A N T A L 
UYKUSUZLUK ve ·ı 

SİNİRDEN 
ileri gelen bütün 1 

RAH~ TSIZLIKLARI j 

EYi EDER 

Beşiktaş 2 inci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : Sadettin yetimleri Dol 
1 

mabahçede Gümüşsuyu Bostan so- ı 

kak 12 sayılı hanede mukim küçük 

Llıtfiye, Hüsniye ve Ncznhate ayni 

hanede mukim amcaları Muslahiddi

nin vasi tavin edilmiş olduğu ilan 

olunur. 

PORT ATIF ve ST ANDARD 

YAZI MAKiNELERi 
28, 38, 46, 51, 65 ve 80 Sm. 

kadar geniş knğıdı alnn en son 
modeller gelmiştir. 

Genel deposu: 

Abraham Horn,tain ve Şki 
Galipdede caddesi 57 

Beyoğlu. Telefon: 40776 • 

BIL;EN KAZANIR 
Sayın Bayanlarımızdan samimi ricamız; sağlıklarını yuvalarının 

saadetini (aylık temizlik) !erinde daima 

ve bağı kul]anarak sigorta etmelidir. Medeniyetin dev adımlan 
karşısmdıı eski usullere bağlanmak, terakkiyE> yüz çevirmek, ge
lecek tehlikelere· riza göstermek demektir. Bilgili Bayanlar ta
rafından şükranlarla karşılanan (FEMİL) sizleri üzücü nı~şak
katlerden kurtarır, rahim hastalıklarındarı korur, cildinizin 
taravetini arttırır. Vücuda tam bir serbestiyet verir, en ince 
elbisclermiz altında sezilmez. 

Evde, vazifede, seyahatte, mektepte, yazlıkta seve seve kul
lanacağınız bu gayet sıhhi, pratik FEMİL ve BACLARI her ec
zane Vr" biiviik ticarethanelerde hizmctini?.e amadedir .. 

KOLINoskul~anınız. Le.z· 
zetı hoş, dış· 

antiseptik leri mcı gibi 
Dlf MACUNU parlatan Ko-

lii;ı..Jt::;~~~~illllll .. 1111 .. 11' linos dünyada 
milyonlarca zevat aeve seve kullanırlar. Tübün muhteviyatı tek. 
aif edilmit olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tübü 42 kuruştur. 

Satıhk Arsa _ 

DENIZBANK 
Denizyollan ltletmeai 

Konya Asliye Hukuk Hakimliğin-ı '1 
den : Konyanın Abdülaziz mahalJe. 
sinde 14 Numaralı hanede Ahmet 1 

kızı Hatice tarafından Afyonkarahi-1 
sarında Dai Recep mahallesinde 
l\Iehmet oğlu Hdlil aleyhine ikame 
olunnn ihtar davası üzerine ikamet· 

gahı meçhul olduğu anlaşılan müd- 1 
dcaaleyh HaliJe dava arzuhali sureti 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 Sirkeci Yolcu salonu 
.. _ ... Tel. 22740 # 

MERSi N POST ASI 
6 Mayıs Cuma günü Mersill 

postasına kalkacak (SADIKZA· 
DE) Vapuru bu sefere mahsUS 
~lmak üzere mezkur gün Gala· 
ta Rıhtımından saat 16 da kal· 
'<acak ve Izmir'e Pazar sabahl 

ve davetiye varakası İstanbulda çı· 
kan Tan gazetesınin 31 Mart 1938 

tarih ve 1047 numaralı ve 15 Nisan 
1938 tarih ve 1062 numaralı nüshala 

rile ilanen tebliğ edildiği halde on 
gün içinde esas davaya cevap verme 
diği gibi tayin olunan muhakeme gü 

nünde dahi mahkemeye gelmediğin· 
den davacının talebile gıyabında mu 
hakeme icrasına ve gıyap kararının 
ilanen tebliğine ve gelecek celsede 

delillerin istimaına ve muhakeme· 
nin 25 Mayıs Çarşamba günü saat 9 
za talikine mahktmece karar veril· 
miş olmasına mel:ıni müddeialeyh Ha 

!ilin zikri geçen gün ve saatte Kon

ya Asliye Hukuk mahkemesinde ha

zır bulunması lüzumu ve ışbu ilan ta 
rihinden itibaren beş gün içinde iti
raz etmediği ve muhakeme günü da 
hi mahkemeye gelmediği takdirde 
bir daha mahkemeye knbul edilmi
yeceği gıyap kararının tebliği maka 

mına kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. 

·:ıracaktır. <2581) 

Harici Askeri Kıtaat 
llônları 

Müteahhıdin nam ve hesabııı' 
30000 kile.. ,.ı.il'Tluk çorap ipliği rn~ 
kasaya konulmuştur. Beher kil 

nun tahmin l!dilen fiyatı 153 .~ 
75 santim ilk teminatı 3459 tır• ıı' 

kuruştur. !halesi 12.5.938 Parşeıt',. 
günü saat 11 dedir. Evsaf ve şa~~t' 
rnesi bedelsiz olarak her gün oltl" 
den sonra M. M. Vekaleti Satın•1 f. 
Komisyonundan alınır. Eksiltrfle' 
gireceklerin 2490 sayılı kanun°" .. 

·ıev 
ve 3 üncü maddelerinde gösterı ıP 

tstanbul ikinci iflas memurluğun 
dan: Müflis Salamona ve J. Bensa • 
son Şirketi ve şahıslan masasına ev
velce gelen Leondras Efstratyadinin 
istediği paradan 2178 lira 41 kuruş 

alacağı olduğu ve bundan evvelce 
300 lirası kabul edilmiş olduğundan 
bakiye 1878 lira 91 kuruş adiyen 6 
ncı sıraya kaydına ve ilanına masa 

Kurtuluşta Tepei.istiinde.l 
mvay durağında iki yiızlii --------------

vesaikle ve teminat ile birlikte ~e' 
gün ve saatinde Ankarada M. M· ge'r 
kaleti Satınalma Komisyonuna 

memurluğunca karar verilmiş oldu
ğu bilinmek üıere ilan olunur. 7519 

rsa satılıktır .. Telefon. 49207 

Or. İh-ıan Sami 

ÖKSOROK ŞURUBU 
~ksürük ve nefes darlı(?ı. bc.~· 
maca ve kızamık öksürükleri için 
oek tesirli ilfıçttr. Iler C"7ancd" 
ve ec7.a denolannca 1: ulun11r • 

ZA YI - Istanbul ithalat Gümrü-

ğünün 26359 sayı ve 9-12-93~ in- meleri. "82"' "2262 .. 
iJ., ~ 

taç tarihli beyannameye ait 430693 
sayılı depozit makbuzunu zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Mermerci 

ıd,J' 
Sahıbı ve • umumi neşrıyau 

o-" eden: Ahmet Emin V ALMAN· ~ 
tecilik ve Neşnyat"Türk Lunttet 

keti Ba~Jd1~ ver TA.N M11tb9ııf' 


