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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eeer her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocujunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

.... 

Denizciliğimizde inkişaf I·lalnlesi 
Başvekil, Yeni Şilep/erimizi Gezdi 

• 
Deniz Nakliyatı Milli ihtiyaçlarla 
Ayni Seviyeye Yükseltilecektir 

Atatiirkun 
Sıhhati 

Jtlunet Emin YALMAN I 

E vvelci ıünkü ıazetelerde 
Anadolu Ajansının bir 1 

haberi vardı: Atatürk Ankarada 
b ir ıezinti yapmıflar, aonra Or
man Çiftliiine aibnitler, öğle 
yemeiini orada yedikten aonra 
Çiftlifin muhtelif müe11e.elerini 
sezerek akpma kadar nkit ıe-l 
çirmitler ve aeç vakit kötk)erine ! 
dönmütler ••• 

Beı hafta evvel yine Anadolu A-i 
jansının ne§rettiği bir tebliğ, Ata
türkün bir grip geçirdiğini, Fransa
dan gelen miltehaaaıs bir doktorun 
bir buçuk ay istirahate ihtiyaç gös
terdilini bildiriyordu. 

Bu haber, geçmiş ve nekahat dev· 
resine girmlf bir rahataızhla dairdi. 
Buna ratmen bütün Türk mllleti 
• t- ,_._ --w\A'"-""' ~, .. fr~frntfi,.~vdi. 

Profed' Tllllnje'fthr BUYfik Şeftml-
Zin llhhati hakkında pzıetemize 
'Yel'dlli izahat, her üzüntüyü dajıta
cak kadar açık, kati ve beşaretli idi. 

Buna ratmen milletimiz, çok 
kıymetli bir evladını bütün 

varlıifle seven bir anneye mahsus 
§efkat ve sevgi ile üzülmekte devam 
etti. Atatürkün sağlığı Türk mf!leti 
için öyle kıymetli bir ııık, enerji ve 
güven kaynajıdır ki bunun üzerin
de en kıskanç bir şekilde titreme
miz çok tabii bir §eydir. 

B. Celal Bayar, Bakır Şilebindeki T 
"Tonaiımız Yarım Milyonu Bulmalı 

lanttda Dedi ki : 
Geçmelidir .. 

Başvekil 
Tıbbiyelilerin 
Balosunda 

-o-

Düa hce, Beylerbeyi 
S.royıada Veril•• lalo 

Çoi Neıell Gegtl . 
Tıp FıkDltealnl bitirmekte olan 

iti .. nç tıbbiyelinin, dün gece Bey 
V L il B in l b .... eyi Ml'•yında hoc•larına ver • 
e1ıi erimiz, a r fİ e inJe hrıılanıyorlar dUılerı ved• ltaloıu çok parl•k ve 

.... ,. ıetmlıtlr. Baloya, Ünlvel'llte 
Başvekil, B. Celal Bayar ve Harici ile üniversite talebesi tarafmdan fld RektlrU c.mıı Bllael ve tıDtDn f•· 

ye Vekili Doktor B. Rüştü Aras, Bel detle alkışlanmıştır. kUlteler dek•nları lftlrak etmlıter 
grada gitmek üzere dün sabah, An- Başvekilimiz buradan Akayın lu ,,.. •1111 2000 ı bulan davetliler ... 
kara ekspresine bağlanan hususi bir susi bir vap•rile Topane nhtımına fWY•tl bUtOn Nlonlarını doldurmuı· 
vagonla şehrimize gelmişlerdir. geçmiş ve oradan Perapalasa gide _ laııfır. ••tvekll B. Celil Bayar, 

t ı...,Werln d.vetlnl kabul ederek ••• 
J;taşvekilimlz istasyonda staııbul rek iaij.raaat etmiştir. 11 e. Harlelye Vekili Dr. Aralla 

,.,.uei 'O'ctnndağ, fsttmbul kumandanı B. Celll Bay.r ve.& .Rilltü A~ 1r.11-.ııırıı.ıt·Jll.A '" ••Y~• 
Korgeneral Halis, Merkez kuman- dost ve müttefik Yuamla.yaya üı- .. ı ~ ....,...m .. 1s111 ... ...,,... 
danı, emniyet müdürü, mall ve Udi- dei ziyaret için bu akpm hURaf bir fllnfı ve ... ,. .,...,...., lıD...ecll at 
sadt müesseseler müdürleri ve Yu- trenle Yuaoslavyaya hareket ede - klfl•,.. 1uı,...ı.""'"' •otkun teuhD 

l'lltlı ••ile vermlplr. 
goalav k<m80losu tarafından kal'fl - celderdir. Onlveralte rektllrO Cemil Bilıel, 
lannıı,tır. Bir askeri kıta ve muzika 8GfVelrilimizin letlıilrleri ellyledlOI bir teıekkür nutkund• de· 
da selim resmini ifa etmiştir. Başve Başvekilimiz, dün öğleden sonra mittir ki: 
kil, askeri teftiş ettikten sonra nh- şehrimizde bazı tetkikler yapmıı, "- Tıbblyelller, bu veda mUaa • 
tuna çıkmış ve etrafı dolduran halk (Devamı 10 tıftCUda) mereal için Beylerbeyi Hrayını lıtl· 

yorlardı. KültOr Bıkanlılı marifeti· 
le lateklerlnl AtatUrke ilettiler. Bü. 
yUk Şefimiz, bu müaaadeyl vermek 
IOtfundı bulundular. Kendllerlne kar 
fi c•ndan b•llılıOımızı . minnet ve 
tDkranlarımızı ılmdl ltur• d•n bir tel 
9f'•fa. blldlrmeyl teklif ediyorum. 

(Devamı 8 incide) 

Büyülı Şefimizin Orman Çiltliğini ziyaretlerine ait bir intıba 

Ankara, 7 (Tan muhabirinden) - Atatürk, bugün şehirde otomobille 
bir ıezinti yaptılar ve Baraja giderek üç saat kadar kaldılar. inşaatla Y•· 
kından alakadar olarak izahat aldılar. 

Südetler Meselesinin Halline Doğru 

lngiltere ve Fransa 
Teşebbüste Bulundular 
Çekoslovakyanın Birçok Şehirlerin· 

de Yeniden Hadiseler 01du 
Londra, 7 (Hususi) - Bugün İngil 

terenin Prag aefirl.. Çek hariciyesine 
.. ..... • .w .. ~ 
~·~--~..ııri, Çekoılovakyanın emniyeti ile 
mütenasip imtiyazları vermek sure
tiyle Südet Almnnlar meselesinin 
hallini rica etmiştir. 

Pragdaki Fransa sefiri de ayni şe
kilde hareket etmiş bulunuyor. Bt:r
lindeki İngiliz sefiri de Almanya ha
riciyesine müracaat ederek vaziyeti 
anlatmış ve Pragda alınan tedbirler 
hakkında malumat vermiştir. 

Pragdan alınan en son haberlere 
göre, A vusturyanın ilhakı üzerine 
Südetler partisine iltihak eden eski Biz Atatürkü daima dinç, taze ve 

faal bht kudret halinde bap
~ızda ~nneye ~m. Bunune
bedt surette öyle kalmasını, mil
lt ruhumuz istiyor. Birkaç haf
talm bir istirahate lüzum göste
ren bir hastalık bile bize hep yeni 
Yeni enerjiler ve kıymetler yaratan 
Yaman bir makinenin, faaliyetine 
beklenmez bir fasıla vermesi ,eklin
de hüzünlü bir tesir yapıyor. 

:Arap Gazeteleri T ahrikit Yapıyor 

Antakyada TürR ere 
Karşı Ateş Açıldı 

~!!!!!!~!i!!!!!!!!!!!!!!l!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iil!!ii!i!~~~ Ağraryan Alman partisi yeniden ve 

istirahat devresinde bükUmet 
bültenler neşretmedi Edemezdi. 
Çünkü ortada değiten ve bildirilme
)e ihtiyaç gösteren bir sıhhi vaziyet 
Yoktu. Rahatsızlığın geçmiş olduğu
ııu ve yalnız doktorlann tavsiyesile 
bir buçuk aylm bir nekahat ve isti
!'ahat devresine ihtiyaç olduğunu za
teıı en açık bir tekilde millete bildir
lrlifti. 

J çimizln tamamile rahat etme-
~ si için Atatürkü, zinde ve 

ketli halinde aramızda görmeye 
~tlyacunız vardı. Buna dair bir ha-

l'i hasretle bekliyorduk. 
~nadolu Ajaı:smın telgrafı, bize 
d bu bepreti vermiştir. Bundan 
r o~aYl bütün milletimiz derin bir !e-
a 'Ve sevinç duyacaktır. 
~izi Atatürkün sıhhatine bu ka
nı •laka ile bağlıyan imil, yalnız 
Jr\~dekt kurtancı hizmetlerinin 
lti.i ınnetU hatırası değildir. Atatür
'la~ :hsında milli birliğimiz, sağ-
1! be ır destek buluyor. Dar ve men
~ rıllk l~~alan içinde yolunu şa
le!' b Ve bırıbirlerine dü,en millet-
1" da izfm birliğimizi, bilgi ve kanaa
lı ba Yanan bir milll siyasete devam
daıı ~lıiım~~ gıpta ediyorlar. Bun
dan, k şka dunyada kültür bakımın
lil endlrnizi tanımak ve nefsimize 

\rennıek bakımından. fktısadt in
(l>ewcımı B ~) . ~ .... -

Jandarma ile Halk Arasındaki ·Şid
detli Bir Çarpışmada 2 Kişi Olmüş 

AntaltyaJa Hataylıların yaptık ları büyült toplanhlartlan biri 

Almanya, 
Triyesteden · 

istifade Edecek 
-0--

lalkanlarda Nüfuz 
Mıntakaları Meıeleıl de 

Tetkik Edlllyormuı 
Roma, 7 (A.A.) - Furbarada yapı

lacak olan hava nümayişleri ile San 
ta Marinellada tertip edilen askeri 
talimler havanın fena olması yüzün 
den yanna bırakıldığı için Hitler, sa 
bah saatlerini Roma abidelerinin 
ziyaretine tahsis etmiştir. Havas A
jansı muhabirinin iyi bir memba -
dan öğrendiğine göre: dün öğleden 
sonra Kapitülü ziyaretlerinden ev -
vel yaptıklan görüşmeler esnasın
da Duçe ile Führer pek nazik bir me 
sele olan Avrupanın cenubu şarkisin 
de İtalyan ve Alman nüfuz mıntaka
lan meselesini tetkik etmiye başla -
mışlardır. 

Musolinl boş vakitlerini Ciano ve 
Hariciye Nezaretinin eksperlerile bir 
likte günün başlıca meselelerini tet 
kike tahsis etmekte ve bu müddet 
zarfında etiket icaplannın müsaade 
si nisbetinde Hitleri kral ile yalnız 
bırakmaktadır. 

Antakya, 6 (A.A) - Anadolu A- da tescil muamelesi devam ediyor. Emin bir İtalyan menbaından ha-
jansının hususi muhabiri bildiriyor: .. .. ber verildiğine göre, İtalyan ve Al-

Dün gece Antakyanın Dö"rtayak Turk gazeteleri Türk yazılmak is man devlet adamlan Tun B 1 
tiyen Eti Türklere kar t hdi . a ve a -

mahallesinde bir kahvede bulunan t yik h ek ti inin lı e t ve kan mesele lerini açıkça konuşmakta 
Türklere karşı jandarma tarafından ;:r bar .. e _ et k d ev~n, dırlar. 1.falı1nı olduğu v~hile İtalya 
ateş açılması üzerine, mühim bir mü lereşaı:a~gu"; ~ e.:e e~ ~ rk- Roma protoltolletine tevfikan Avu 
sademe daha vuku bulmuştur Bu 1 U becz.

1
e ~ h" l~ş r yara- turya ve Macaristana iktısac:U men-

. ıyan s ı enn. a • şehirde ve faatler teinin t · ti B nf çarpışmada iki jandarma ölmüştür. h""kQ t d . 1 . e mış . u me aatler 
T ~ muamelai tleuam etli u me aıre ert koridorlannda tekrar ıözden geçirilecektir. Çünkü 

1 k d K 
yor ser~ dqletmalanndan, jandar- İtalya, Almanya kendisine maslı im 

s en erun ve ınkhan kazaların (Dnama 10 tıftCUClaJ ll>ewma ıo U11CUdcıJ 

aynca teşekkül etmiye karar vermiş 
tir. Bu fırka eskiden Çek hükumeti
ne müzaheret edıyordu. 

Dün Pragda büyük bir kalabalık 
' Alman talebesine ait bir yurt hari-

cinde nümayişler yapmışlardır. Bir 
şehirde de Almanlar nümayişler yap 

(Devamı 1 O uncuda) 
Fraruız Hariciye Ntuı.n 

Jorj Bone 

Kuleli Lisesinde Dünkü Merasim 

Genç Mezunlar, Dün 
Mektepten Ayrıldılar 

Ayrllıı Töreni Çok Parlak Oldu, Mera· 
simden Sonra Spor Şenlikleri Yapıldı 

il il 

l•tanbul Komutanı Korgeneral Halı"• m•Lı b" -~ı ı.. ti . . , .. 1ı e ı muucu. aıırıye e 
hıtıren 6ir gence laediye~ni veri70r 

y 



ı TAN 8 - 5 - 1938 

i············· .. ·····- ····························: 
; Ankaradan ~ 
İ Telefon ve Telgrafla : 
ı___ ........ : 

No. 52 .Yazan: M. SIFIR 

Hernıine Yüzünden Bir 
Tehlike. Geçiriyoruz 

BELEDiYEDE : 

lstinge Yolu 
400 Bin Liraya 
Yaptırılacak 

MAARİFTE: 

Mekteplerde 
imtihanların 
Günleri 

MOTEFERRIK : 

Abideler Juri 
Heyeti 
Toplandı 

Tamir Görecek 
Tarihi Abideler 

için Tahsisat 
Ankara, 7 (Tan muhabirinden)_; 

Abidelerin tamirlerine sarf edile
cek 200 bin lira ile İzmir fuarın
da vakıflar pavyonu tesis ve idare
sine sarfedilmek üzere 20 bin -lira 
nın faizsiz olarak vakıf paralar 
idaresinden istikrazı için ''akıflar 
müdürlüğüne salahiyet veren ka
nun projesinin ilk müzakeresi mee 
liste yapılmıştır. 

Mehmet Ali Beyin Hermine hak
kındaki gizli raporunu alınca der
hal Arnavutköyüne gittim. Evin ö
nünde bulunan Yunan gizli zabı
tasına mensup olduklarını bildi
ğim birkaç hafiyenin gezindikleri
ni gördüm. Bu vaziyette benim e
ve girmem ve kızı kurtarmıya ça
lışmam biraz güçleşmişti. Doğruca 
iskeleye gittim. Bir hamal ile ev 
sahibi Ohanes Efendiyi kahveye 
çağırttım. Adamcağız geldiği za
man korkusundan titriyordu. Dedi 
ki: 

- Birkaç Rum bir saat evvel e
vime geldiler. Yunanlıların gizli 
polislerinden olduklarını söyledi -
ler ve vesikalarını gösterdiler. Her 
mineyi sordular. Birkaç gecedir ev
de bulunmadığını söyledim. İnan
madılar. İngiliz polisinin gelip evi 
basacağını ve o zamana kadar bek
liyeceklerin1 söylediler. Hala da 
bekliyorlar. İyilik yüzünden başı
ma büyük bir felaket geleceğin

den çok korkuyorum. Kızlarım ve 
Hermine evde ağlaşıp dl1ruyorlar. 
Ne yapacağız, ıbilmem. 

Kendisine korkmamasını ve or
talık karanncıya kadar, hatta res
mi İngiliz polisi de gelse kapıyı aç
mamalarını söyledim. Gece her 
halde Hermineyi evden alacağımı 
ve kendisini de bu suretle bu be
lidan kurtaracağımı vadettim ve 
ayrıldım. Bir tramvaya atlıyarak 

Sirkeciye geldim. 

Evet, Ohanes Efendiyi teskin e
debilmiştim. Fakat şimdi ne ya
pacaktım Yunan memurları evin 
önünde bulundukça içeri girmek 
imkanı yoktu. Bu' memurları o
radan uzaklaştırmafc her halde la
zımdı. Fakat nasıl? Herminenin tu 
tulması, birkaç arkadaşla beraber 
bizim de ele geçmemiz demekti. 
Şiddetli bir tazyik karşısında Her
mine hiç şüphesiz bütün bildikle
rini söylemek mecburiyetinde ka
lacaktı. Ne de olsa kadındı ve kor
kacaktı .. 

Canımın sıkıntısından araba va
puru iskelesi ile Sirkeci istasyonu 
arasında geıinerek düşünüyordum. 
Hırsımdan bıyıklanmı yoluyor
dum. Bu işe bir çare bulamıyor ve 
bir şeye karar veremiyordum. Git
tikçe düşünme kabiliyetim de a
zalıyordu. Arkadaşlarla birleştiğim 
İranlının kahvehanesine girdim. Bi 
zim Müştak Efendi orada idi. Ya
nına oturdum. Getirilen çay bar
dağına bakarak düşünüyor, düşü
nüyor, düşünüyordum. Kendimden 
&eçmiştim. Vaziyeti çok fena ve ü
mitsiz görüyordum. Kendi kendi
me söyleniyordum: 

- Yazık, kızı kurtaramıyacağım. 

Onun da diğer arkadaşlanmın da 
kanlarına gireceğim. 

Bu sırada arkadaşlanmdan, şim
di seyyah tercümanlığı yapan Sa
dık Efendi kahveye girdi. Ve ya
nıma oturdu. Sadık, Hindistanda 
ve bir kampta bizimle beraber e
sir yapmış, bir batÇavuş idi. Uzun 
süren esirlik hayatını bof geçir
memiı ordu li13nını ve biraz da 
ingilizceyi öjrenmişti. Vatana dö
nü§te hizmet teklifimi kabul ile der-
hal bize katılmıştı. Çoktanberi be
raber çalışıyorduk. Bu arkadaşı 

Hintli askerler ile temas ettiriyor
dum. Düşüncem, halim derhal dik
katine 

- Sizde bugün fazla bir telaş 
var. 

Saklamadım. Vaziyeti anlattım. 
Hepimizi bekliyen akıbetin ağırlı
ğını elbette derhal anladı. Sarardı, 
ellerini şakaklarına dayadı. Hafif 
ürpermeler içinde o da düşünceye 
daldı. 

Sadık Efendideki bu değişiklik, 
ve hele çehresi beni korkuttu. Bu 
korku benim üzerimde makt1s bir 
tesir yaptı. Beni uyandırdı ve kal
bime birdenbire kuvvet verdi: 

- Sadık, dedim. Senin hintli 
Abdülkerim Han şu anda nere
dedir acaba?. 

Abdülkerim Han, Hindin asil ve 
kahraman bir evlfıdı idi. Harbiye 
mektebi karargahında süvari baş
çavuşu idi. Sadık Efendi ile, Har
biye binasının arkasındaki bostan 
larda sık sık birleşir, dertleşirdi. 

lşittiklerin Sadığa söylerdi. Sua-
lim, Sadık Efendiyi telaşlı düşün
celerinden uyandırdı. Feri kaçan 
gözlerini kaldırdı ve cevap verdi: 

- Harbiyededir. 
- Şimdi kendisitı?- görebilir mi-

sin? 

- Belki akşam geç vakit. 
- Daha evvel? 
- Hayır, ne yapacaktınız? 
- Bir saat için bir kat elbise is-

tiyecektim. 

- Ne elbisesi? 
- Resmi İngiliz polis eıbisesı. 
- Nomikostan niçin istemiyo-

ruz? Onu görmek daha kolay .. 
- Haklısın Sadık, Nomikos ak

lıma gelmedi. Haydi şimdi bir oto 
mobil ile karargaha git. Resmi el
bisesi ile yanm saat içinde gelip 
beni görmesini rica ettiğimi söyle 
ve bekle. Ve yine otomobil ile be
raber geliniz. Sizi Halep sokağın
daki evde bekliyeceğim. 

Sadık Efendinin telaşı ve baygın 
lığı geçmişti. Derhal kalktı ve bir 
otomobile atladı 

Evvelce de anlatmıştım: Nomi
kos, kumandanlık karargahında bi 
ze hizmet eden kıymetli ve Türk 
dostu bir vatand&ş idi. Resmi po
lis kadrosunda bulunmamakla be
raber çok iyi tiirkçe ve ingilizce 
bildiği için halkla temasa memur 
edilmişti. Karargahın müracaat 
servisinde çalıştınlıyordu. Kulağı 
delik, gözü açık bir genç olduğu i
çin bize faydalı yardımlarda bu
lunuyordu. 

(Devamı var J 

HAYVAN BORSASINDA : 

Kuzu Sa+.ıları Arttı 

Bebek - lstinye arasında yeni
den beton asfalt olarak yaptırılacak 
yol bu ayın 25 inde ihale edilecek -
tir. Yolun keşif bedeli 400 bin lira
dır. Aola rastlıyan ve istimlak edi -
lecek olan binalar için icap eden ha· 
zırlık görülmüştür. Yakında istim -

1 ıak muamelesine başlanacaktır. 
l Yolun Emirgana rastlıyan kısmın
da geniş bir meydanlık yapılacak • 
tır. Bunun için Emirgindaki muvak 
kıthane ile ona mücavir olan bina • 
lar istimlak olunacaktır. Bunun için 
de ayrı bir proje yapılmaJ;ctadır. 

Floryada Gazino 
Yaptırdacak 

Belediye Floryada içinde her tür
lü asri tertibatı bulunan yeni bir 
gazino yaptırmaya karar vermiştir. 

Bunun için keşif projesi hazırlan -
mıştır. Bu ay sonunda yaptırılmaya 
başlanacak olan gazinonun yalnız 

binasının 49 bin liraya mal olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Margarin Yağı 
Margarin yağı yapılması hakkın -

daki talimatname haziran başında 

tatbik mevkiine konulacaktır. 
Diğer yağ imalathanelerinin de 

daimi ve esaslı kontrol altında bu -
lundurulması için yeni tedbirler a -
lınmaktadır. 

Çöpler De~ DR•l.Cft 
lstanbulun çöpleri haziran başın

da denize dökülecektir. Bu iş bugün
lerde bir müteahhide ihale edilecek -
tir. Çöplerin toplanmaları için muh 
telif yerlerde ayrılan iskelelerin ta
mirleri bu ayın 15 inde tamamlana -
c,aktır. 

• Belediye muhasebecisi Kemal dün 

Ankaraya gitmiştir. Bütçede yapı

lacak münakaleler, divanı muhase -

batta bazı vize işleri ve diğer bir ta

kım işler hakkında a18kadar makam 
lara izahat verecektir. 

• Belediye için yeni cenaze otomo • 

billeri alınacaktır. 

POLİSTE : 

Azılı Bir 
Hırsız 
Tutuldu 
Zabıta memurları bir gecede ÜS 

diikkanı soyan azılı bir hırsızı suç üs 
tünde yakalamışlardır. Evvelki ge -
ce, Balıkpazarında dolaşmakta olan 
devriye memurları bir adamın bir 
dükkanın damında gezindiğini gör
müşler ve hemen yakalamak için ter 
tibat almışlardır. Meçhul adam me
murlar tarafından görüldüğünü an
layınca kaçmak istemiş, fakat muvaf 
fak olamıyarak yakayı ele vermiş -
tir. Şükrü ismini taşıyan bu azılı 
hırsız Balıkpazarında 19 numaralı 
Salamonun, 21 numaralı Dirkanın, 
25 numaralı Yaninin dükkanları -
na damları delmek suretile girmiş ve 
iki saat içinde soymaya muvaffak ol 
muştur. Yapılan tahkikat neticesin
de Şükrün.ün daha evvel sehrin muh 
telif semtlerinde birkaç dükkanı soy 
duğu anlasılmıştır. 

Maarif VekAleti, Lise ve orta mek 
teplerle muallim mekteplerinin bu 

seneki ders kesimi ve imtihan za -
manları hakkında verdiği kararı dün 
şehrimize bildirmlştir. Orta mektep 
lerin birinci, ikinci ve üçüncü ıınıf
lannda 28 mayısta dertelere nlha -
yet verilecektir. Liselerde ise blrui
ci ye 2 nci sınıflarda 28 mayısta, 3 
üncü aınıflarda 21 maylita deraler 
kesilecektir. Muallim mekteplerinin 
mualllm meclilleri 23 mayısta top
lanarak mezuniyet imtihanlarına ta 
bi olmıyan sınıfların kanaat notla -
rını tespit edeceklerdir. 

Muallim mekteplerinin bütün sı -
nıflarında dersler 28 mayısta kesile
cektir. Lise ve orta mekteplerde mu 
allim meclisleri 31 mayısta toplana
rak kanaat notlarını tespit edecek -
lerdir. Uç haziranda sözlü imtihan
lara girecek olanların listeleri mek
teplere asılacaktır. 8 haziranda söz
lü lmtihonlara başlanarak 22 hazi -
randa nihayet verilecektir. Lise ü
çüncü sınıflardakilerin kanaat not -
lannın tetkiki 26 mayıstaki toplantı
da yapılacaktır. Lise son sınıfiannda 
imtihanlara 31 mayısta başlanarak 

14 haziranda betirilecektir. 

Liseyi bitirip olgunluk imtihanla
rına girecek olanların 24 haziranda 
imtihanlanna başlanacak, 8 tem -
muzda n ihayet verllacP-ldl .. 

Liselerin fen kolunda matematik, 
fizik, kimya, tabii ilimler ve edebi
yat kolunda ise tarih, coğrafya, kom
pozisyon yazılı olgunluk imtihanla
rına ait sualler Vekaletten gönderi
lecektir. Edebiyat kolunun felsefe, 
sosyoloji sualleri imhtihan komis -
yonlarınca tespit edilecektir. 

Olgunluk imtihanında: fen ko
lunda, türkçe komMzisyon 24 ha -
ziran, tabij ilimler 27 haziran, ma
tematik 2 temmuz, fikiz kimya, 8 
temmuz; Edebiyat kolunda: türkçe 
kompozisyon 24 haziran, edebiyat 
27 haziran, tarih ve coğrafya, 2 tem
muz, felsefe ve sosyoloji 8 temmuz
da yapılacaktır. Lise ve orta mek -

tepler talimatnamesine göre, bu sene 
haziran ve eylül devrelerinde mezu
niyet imtihanlanna gireceklerin ma 
tematik, tarih, coğrafya, tabii llim -
lere ait imtihanlar yazılı olarak ya
pılacak, ve sualleri komisyonlarca 
tertip edtleceRfir. 

Lilelerde eski senelerde imÜhan
larda muvaffak olamadığından bu 
yıla kalmı~ olanların da imtihanla
rı, olgunluk imtihanlarının yapıldı • 
ğını bir zamanda icra edilecektir. 

Yünlü Kumaı 

Faltrikalarl 
Yünlü kumaş dokuyan fabrikaları 

mızın üç ay evvel lktısat Vekaleti ta 
rafından tesbit olunan yüzde 15 ka
zançlarının fazla olduğu söylenmek
tedir. Fakat Nisan içinde fazla yün
lü kumq ithalatı yüzünden fabrika 
lanmızın zarar gördükleri de iddia o 
lunduğundan bu hususta tetkikata 
baR\anDU§tır. 

Atlna • lstanbul 
Tayyare Posta11 

Abideler jürisi Güzel Sanatlar A
kademisinde toplanmıştır. Jüriye ls
tanbul mebusu Salah Cimcoz riya -
set etmiştir. Içtimaa Ankaradan ge
len Yüksek tedrisat umum müdürü 
Cevat Dursunoğlu da i§tirak etmiş -
tir. Akademi direktörü Burhan Top
rak ve Akademi bölüm şeflerile mu
allim Mahir Tomruk ve Celal Esa -
dın aza olarak iştirak eylediği jü -
ride Nafia Vekaletini mühendis Hil
mi Baykal temsil eylemiştir. 

Kırıkkale abidesi için heykeltraş 
Nusrctin, Bolu abidesi için de hey
keltraş Nejatla Ratibin maketleri ka 
bul edilmiştir. 

Ayrıca Çarşamba ve Nazilli a
bidelerinin heykeltraş Hadi ile Züh
tüye yaptırılması kararlaştırılmış -
tır. Giresun ve Trabzon Abideleri 
müsabaka müddeti birer ay uzatıl
mıştır. Kabul edilen eserler arasın -
da Giresun Cümhuriyet meydanına 
ait kitabe de vardır. 

Londrada Şeksplr ihtifali 
İngilterede yapılacak olan Şeks -

pir ihtifalinde Türkiyeyi İs -
tanbul şehir tiyatrosu rejisörü Muh
sin Ertuğrul temsil edecektir. ihtifal 
Stradford şehrinde yapılacaktır. 

Bu ihtifale bizim de çağırılmış ol
mamız Türkiye ile İngiltere arasın-
~- ~~--~- "-'lri-fına ya -
rıyacak esaslı bir adım sayılmakta-
dır. 

Sirkeci Garı Meydana 
Çıkarıhyor 

Devlet Demiryolları idaresinin 
Sirkeci gan onünde açacağı meydan 
için çalışmalar ilerlemektedir. Bu 
meydan iki kısımdan ibaret olacak
tır. Evvela istasyonun giris Jcapısı 
He rıhtım arasındaki binalar kaldı -
rılacaktır ve buraya bir park kuru -
lacaktır. Bundan sonra istasyonun 
çıkış yerinde gümrük memurları ve 
polis tarafından işgal edilen odalar 
ve cadde üzerinde eskiden postane 
olan birahane, istasyon avlusunun 
parmaklıkları kaldırılacak; bura,ya 
da parkın ikinci kuınw-lcunı acaktır. 

Bunun için faaliyete geçilmiştir. 

llk olarak istasyonun önündeki deni
ze kadar olan binalar yıktırılmakta
dır. Bu suretle istasyonu denizden 
görmek mümkün olacaktır. Bu saha 
90 metre genişliyecektir. 

Amerika Sefirinin 
Kar111 Geldi 

Amerika elçisinin eşi Bayan "Malt 

Morey., dün sabahki ekspresle Ame

rikadan şehrimize dönmüştür. 

Amerika sefiri de on beş güne ka

dar memleketinden ıehrimize avdet 

edecektir. Sefir Geçen sene mezuni

yetle memleketine gitmişti. Bu ara

lık kendisine B. Ruzvelt tarafından 

Filipinde muvakkat bir vazife ve -

rilmiş, avdeti bundan dolayı geri 

kalmıştır. 

---<>----" 

MADENCiLiK : 

lsveçten Maden istiyorlar 

Kanunun esbabı muclhesinc1e, 
abidelerin tamiri için aynlan pa

ranın az gelmesi dolayısile, bir kı
sım abidelerin tamirinin daima 
gelecek senelere kaldığı, halbuki 
bunun daha büyük tamirlere yol 
a~tığı yazılmaktadır. Daha evvel 
bütçeye konan para ile verilecek 
olan 200 bin liralık tahsisattan 
sonra 399,554 lira gibi bir para el 
de edilecek ve bununla İstanbul
da Yenicami, yeni yapılmakta o
lan Gazi .köprüsünün Azapkapı 

cephesindeki Sokullu Mehmet Pa
şa Camii ve imar planına giren 
birçok abideler tamir görecekler -
dir . 

ispanyadaki Alacaklarımız 
Ankara, 7 (Tan muhabirinden)

Vekiller Heyeti, İspanyaya yumurta 
satışlarından alacaklı olan tacirleri
mizin bu alacaklarının ödenmesini te 
min edecek kararnameyi tasdik et •· 
miştir. Bu kararnameye göre ala -
caklar İspanyol kliringinden ödene
cektir. Ödenme, Cümhuriyet Mer -
kez Bankası, İktısat ve Maliye VekA
"-41aci arasında tesbit edilecek §Ut
lar içinde Ycrp1lacaktır. 

Bir i dam 
MahkumuAn
karada Asıldı 
Ankara, 7 (TAN) - Kil ilk v gaaın Aal"dCli -;ırcr:,~m-.~-;ry-u~" .,~Bfl: 

hacir oiuYarnı.<!m Ali oğlu 325 do
ğumlu Osman Akbaş hakkında An
kara ağır ceza mahkemesinde veri -
len idam hükmü temyizden geçmlf 
ve Kamutayca tasdik olunmuştur. 
Osman Akbaş evvelki gece Ankara
da idam edilmiştir. Bu adam, birkaç 
sene evvel ayni köyden Mehmet oğ
lu Halili taammüden öldürmekten 
mahkumdu. ( 

Emlak Banliasının 
Hisse Senetleri 

Ankara, 7 (A.A.) - Haber aldı~
mıza göre, emlak ve eytam bankası 
nın umumi heyetinde ittihaz olunaıı 
karar mucibince "B,, tertibi hisse -
netlerini satmak istiyenlerden ban
ka bu hisse senetlerini başa baf sa .. 
tın almıya başlamı~1r. 

Tutulan Kaçakçllar 
Ankara, 7 (TAN Muhabirinden)

Geçen bir hafta içinde gümrük mıY 

hafaza teşkilatı elli yedi kaçakçı, iK 
yüz yetmiş kilo gümrük kaçağı, oll 
iki kilo inhisar kaçağı, otuz gram 1J" 

yuşturucu madde, sekiz bin üç yiif 
altmış yedi defter sigara kağıdı, bit 
tüfek. iki yüz yetmiş altı menni, ~ 
altın lira, yirmi s~kiz Türk lirası, °' 
yedi kesim hayvanı ile altı kaça'kçf 
hayvanı ele geçirmiştir. 

ITAKVIM ve HAVA] 
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Evvelki gün hayvan borsasında 

kasaplık hayvanlardan beş dağlıç, 

elli bir kıvırcık, 2973 kuzu, 933 süt 
kuzusu ile büyük baş hayvanlardan 
19 öküz, dört inek, üç dana ve 14 
manda satılmış ve mezbahaya gönde 
rilmiştir. 

iki Genç Kıı 
19 yaşında Hüsniye ve ayni yaş -

ta Fatma isminde iki genç kız evvel
ki gece Fatihte Sarıgüzelde Ayşe is
minde bir kadının evine bah~e du -
varından atlamak suretile girerek 
evdeki eşyaları çalarlarken suç üs -
tiinde yakalanmışlardır. Yapılan tali 
kikatta, son günlerde bu civarda ya -
pılan birkaç hırsızhğın faillerinin 
bu iki genç kız olduğu anlaşılmı§ -
tır. 

Yunan tiüktimeti, Atina ile SelA -
nik arasında yazın yapılmakta bulu 
nan posta ve yolcu tayyare seferle
rinin bu yaz Atina - Sellnlk - İs
tanbul arasmda ifletilmesine karar 
vermiştir. 

paşa Nümune hastanesine kaldırıl -
mıı, tedavi altına alınmıştır. 

Üç Klfi Yaralanch 
Bakırköyde, Baruthane fabrika -. 

sında çalışan Mehmet oğlu Şakirle 
Yakup oğlu Hakkı ve Bakırköy bez 
fabrikasında çalışan Araçlı Mustafa, 
Makbule isminde bir kadın yüzün -
den çıkan kavga neticesinde bıçak -
larını çekerek b iribirlerini yarala -
mışlardır. 

Stokholmde mühim bir firma Tür

kiyeden on bin ton krom ile beş bin 

ton manganez madeni satın almak 
istediğini Türkofise bildirmiştir. 

Hindistanda bir firma ise yün, ba -

dem, Antep fıstıtı, kuru meyvalar. 

ipek ipliği. Filistinden kereste. el -

ma, buğday, canlı hayvan istenil -

mektedir. 

GOMROKLERDE : 

5 inci ay Gün: 31 Hızır: S 
Arnbi· 1357 Ruml t354 
Rebii.ilevvel: 7 Nlsnn: 2!! 
GUneş: 4,51 - Öğle: 12,10 
İkindi: 16,05 - Akşnm: 19,tl 
Yntsı: 20,58 - lmsAk: 2,5!., 

YURTTA HAVA V AZIYE'fl 

iPEKÇiLiK: 

ipek Ucuzladı 
.dursa ticaret odasmm §ehrimiz ti

caret odasına gönderdiği bir mektup
ta 13-15 denyelik ipek ipliklerinin 
13,5 liraya düştüğünü bildirmiştir. 

ipeğin bu seneki istihsalltı fazla ol
duğu için fiyatlar biraz ucuzlamıt -
tır. ihracata da başlanmıştır. 

Pencereden Düıtü 
Kadıköyde Tepe sokağında otu -

ran Ahiliyanın 19 yapndakl kızı 

Sofya, evin dördüncü katından bah
çeye düferek m uhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmıştır. Haydar -

• Çarfıkapıda 'bir yük arabasının 

içinde bulunan Halit kalp sektesln -
den ölmüştür. 

Muafiyetle Girecek Mallar 
Evvelce yazdığımız gibi nisanın 

yedisinden evvel gümrüklerimize 
gelen veya evrakı bu tarihten evvel 
tanzim edilerek yola çıkarılmış pa
muk ipliği, bakır, kalay. jüt iplik ve 
mensucatı, kauçuk. kopra ve kebra
ko gibi maddelerin gümrük muafi
yetine tabi tutularak ithaline müsa
ade edilmiş olduğu gümrükler idare
sine bildirilmiştir. 

Yurdun Ege mıntakasında ve cert'I 
Anadoluda hava az bulutlu, doğu, ceı1 
doğusu ve orta Anııdoluda bulutlu. d 
balgelerde çok bulutlu geçmiş, rO~ 

lar Trakya Kocaeli , Ege ve Karade 
i•rp kısmında cenubi, diğer yerlerde 
mali istikametten orta kuvvette ~ 

Dün lstanbulda hava az bulutlu !!'"'' 

mi;,, rüzgAr C"enuptan saniyede 2 UA S 
re hızla esmletlr. Saat 14 te bartıtr' 1 
783,2 milimetre idi. Hararet en cotc . 
ve en az 8,0 santigrat olarak kaydedl 
tir. 
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Çekoslovakya 

Meselesi 

Y Cl%cln: Omer Rıza DOCRV L 

B ugiln, yann vuku bulması bek· 
lenen bir teşebbüs nihayet 

cltbı Yapıldı ve lnıilterenin Prag se
firi Çekoslovakya hilktimetine mil
"-caat ederek Siidet Almanlar me. 
lelesinin Çekoslovakya emniyetini 
te bütünlüğünü temin eden şekilde 
h•lli için tedbir alınmasını rica etti. 
transamn Prag sefiri tarafından da 
htı Yolda bir teşebbüs vuku bulduğu 
'ıllaşıhyor. Diğer taraftan İngiltere 
'iıı sefiri Almanya hariciyesini bu 
telebbüsten haberdar etmiş ve in
lilterenin Sildetter meselesinin ban
tl ıağlamlıyacak tarzda halline ta
~ar olduğunu bildirmiştir. 

Bu suretle Çekoslovakyadald Al
bıantann meselesi günün ilk safında 
.. meseleler arasında mevkiini 
"ak istediklerini, bu yüzden ancak 
lhnış, ve Avrupa emniyetinin bu 
"-esele yüzünden bozulup bozulmıya 
''iını anlatacak bir vaziyet tahad
dfls etmiştir. 

Çekoslovakyadaki Siidetlerin lide
ti, Almanların bir ekalliyet değil, 
~ir millet olduld:annı, ve böyle tanın 
"-1' istediklerini. bu yüzden ancak 
ltın muhtariyet v~ Çeklerle tam mil 
""at ihraz etmekle tatmin edilebi· 
leceklerini açıkça söyledi. 

Çekoslovakya hiiktimeti ise tam 
ltl1lhtariyeti müzakere esası olarak 
~bul etmiytteğini Jıissettirmişti. 
.\taba İngiltere ile Fransanın teşeb· 
hflsu iki tarafı uzlaştıracak müzake· 
'- •e anlaşmayı mı takip etti? Mese
"1.in bir müddettenberi görütUlmek 
te \>e Pragın Londra ve Paris ile te
bı-. etmekte oldluiu .malumdu. Bu 

leı.ıaslar 1nailtere ile Fransayı tat
"1ıı edecek biz netice vermiş bulunu 
)oraa, o zaman Çekoslovakyanın 
)'1Juz Fransız müzahereti ile değil, 
•)IU zamanda İngiliz müzaheretini 
~§ bir halde Südetlerle müza-
\ere:ye sirite'bilecektlr. 

Belki k müzakereler iyi biz ıaeti
rır ve A 'l"Upayı ~k dikenli ve 

tok tehlikeli hu buhrandan kuria
tıt., 

~ •eçim mücOtlelai ! 

J nailtere hükCtmcti tarafından 
ti takip olunan Jıarid siyue-

ll Avam Kamarasında sık sık mü
:•kata olunduğu bu sırada bir kaç 
~ efadır, inhilal eden dairelerde me
~- seçimi yapılmakta ve bu ~im
.: :muhalefet partisi kazanmakta
te • Bu sene içinde hadise üç defa 
~errür etmiı ve muhalefet parti
"- bunu efkin umumiyenin hüktl
~et siyaseti aleyhine döndüiüne 

ir iıaret saymışlardır. 
'te '8u feri seçimler İılington, f pswik, 
tıı Jı'ulhamda ve en sonuncusu Liş
·~ dde Yapılmı, ve hükumet namze • 
~ biitUn bu seçim savaşlarında kay 
~işlerdir. Muhalefet partileri hü 
~tin ~ğradığa ~u kayıplar k&J'!ı· 
>eaa.ı İngıltere efkan umumiyeaini 
~ den yoklamak, yani umumi se • 
b.... :Vapınak lizııngeldiğini ileri sür
-.tedir. 

ftt. ltuııa mukabil hük4met mahafili 
lJı trı~ferit vakalann bir esas teş • 
"-ut11ııyec:eğini, hükumet büyük bir 
'te ~t Programını tatbike giriştiği 
.. & flttln milli kaynaklan bu uğur. 
"ld deta seferber ettiği bu sırada ye 
...;:- bir umumi seçim yapmanın 51 
~oldutunu iddia ediyor. 

~ ~e Partisinin bu son feri seçi
~ll çıl.~ası, ayni meselenin yeni
..._e --ıuasına ve münakaşa edilme 

ıı.. "e&ile teşkil edecektir. .,e._. C 
1 ' hronichle •azetesi son feri 
trı Yapı 
~ 1 ınadan bir gün evvel yaz 

•-. llıaltaJede 'u sözleri söylüy-;".. • 
.. 
'l~le naınzedinin Lişfild intihap 

ilde eka • k 
"•ıaıt erıyet azanarak mu-
eaı d irların namzedini mağltlp et 
~ti~ •ınokrasiye ve Milletler Cemi 

ihanet · · • 
llıQ sıyasetının memleket -

~lı: ~ ı&heret gönnedijini isbat ede
... e hUkCinı 

~lı:tır ete bir darbe indire -... 
il 

" bir ka 
ı11c1 L ç cUınıe bile iki taraf a-

a-.ı fikir 
ol amlıiının ne derece 

e.. cb.iuau söstermiye kifayet 

TAN 3 

Harbe Ve Faşizme Karşı 

Sovyet Sendikaları 
Tedbirler Alıyor 

"Federasyon Bu Hususta Giriıtiği Mücadelede 

Bütün Propaganda Vasıtalarını Kullanacaktır .. 

RUMANYA: 

1 

UZAK ŞARK: 

Çinlilerin Yeni 
Bir Taarruzu 
Bekleniyor 
Nevyork, 7 (Hususi) - Uzak Şark 

1 tan gelen haberlere göre askeri ha-

.flEK 
Ucuzluk = Dayanllmaz 

Kuvvet 

(Yazan: B. FELEK] 

Bir Bektaşi fıkrası bilirim, güzel 
şeydir: 

Bir gün Eyüp Sultanda hacet pen 
ceresinin civannda dolaşan bir Bek 
taşi dervişi yaşla başlı bir zatın el
lerini açıp niyazda bulunduğunu gö 
rür ve tesadüfen: 

Moskova, 7 (A.A) - Havas Ajansı 
nın muhabiri bildiriyor: 

mevcut olan memleketlerde bu cep-1 

·ı reketler yeniden canlanmıştır. Çin -
liler Pekin - Hankov hattı üzerin
den 30 mil ilerlemişlerdir. Bu nok
ta Tientsin - Pukov hattından iki 
yüz mil mesafededir. 

- Aman Yarabbi, lUtfuna sığın
dım. Bana §U reisliği ihsan eyle! De
diğini işitir, sokulup: 

Beynelmilel Sendika Federasyo
nunun umumi mP.Clisi 17 den 21 Ma
yısa kadar Oslo'da toplanacaktır. 

Ruznamedeki mühim maddeler· 
den birini Sovyet sendikalarının en
ternasyonale iltilıakı meselesi teşkil 
etmektedir. Resmi rakamlara naza
ran bu sendikaların 22 buçuk milyo
na yakın yani bütün işçilerin yüzde 
82 si nisbetinde azası vardır. 

Sovyetler BirJiği sendikaları Mer
kez Meclisinin son toplantısında 

Şvernik sendikaların enternasyonale 
ilhaki meselesini mevzuu bahsetmiş
tir. 

1 - Beynelmilel sendika federas
yonu faaliyetini arttıracak, harp ve 
faşizme açtığı mücadelede bütün 
propaganda ve tahrik vasıtalarını 

kullanacaktır. 

2 - Almanya, İtalya, Japonya gi
bi mütecaviz devletlere karşı işçiler 

"Zecri tedbirler., ittihaz edecekler
dir. Bu tedbirler mütecaviz memle
ketlerin gemilerini yüklemekten im 
tina edilmesi, mütecavizlerin sililh
lanrnası ve teçhiz' icin calıpn mü~ 
se.şelerde grev yapılması gibi hare
ketlerden ibaret olacaktır. 

3 - lspanya ve Çine filli yardım, 
4 - Sendikaların birlefJDediği 

memleketlerde bunların birlefJDesi -
ne yardım edilecektir. 

5 - Tek amele ve halk cephesi 

INGILTERE: 

"iyi Anadaılık, 
Karakterimizin 

Şlanchr!. 
Blakpool, 7 (A.A) - Beynelınil~ 

Rotari klüpleri konferansı münase -

betiyle bir nutuk söyliyen sabık Ha
riciye Nazın Samuel Hoare, demiştir 
ki: 

heye müzaheret edilecektir. 
Sovyet sendikalarının merkez mec 

lisi beynelmilel sosyalist federasyo
nunun fevkalade bir kongreye da -
vet edilmesini arzu etmektedir. 

Bu kongrenin bundan sonra biri 
Sovyet olmak üzere üç reisi buluna
caktır. 

Beynelmilel sosyalist federasyonu 
nun statüsü mucibince hisselerin 
sendika mensuplarının adediyle mü
tenasip olması lazım geldiği için Sov 
yetler tarafından verilen aidat beş 
milyon Fransız frangını tecavüz ede
cektir. 

* 'AmerilıaJa Nazi faaliyeti 
Neyork, 7 (A.A.) - Long - Is • 

land'da kain .'Siegfried Yaphank" 
nazi kampının şeflerinden altı kişi
nin tevkif edilmesi üzerine Cermano 
- Amerikan bund cemiyeti reisi 
Fritz Kuha nazi kampının gayesi A
merikada bir Alman bloku teşkil et
mek olduğunu beyan etmiştir. 

Diğer cihetten nazilerin N evyork 
devletinin kanunlarına muhalif ha -
reket ettiklerini birkaç kere söyle • 
yen Amerika harp malulleri cemi -
yeti reisi Ray Monahan açtığı mü -
cadelenin daha başlangıcında bulun
duğunu ve Nevyork devletinde fa -
aliyette bulunan daha on iki nazi 
kampile mücadele etmeğe devam 
edeceğini bildirmiştir. 

BELÇiKA: 

Faılst Partisi, 
Van Zelancl'ın 

istifasını istiyor ! 
Brüksel, 7 (A.A) - Belçika Faşist 

Partisi reisi eski Başvekil Van Ze
land ile Maliye Nazırı Deman'ın mu
hakeme altına alınmasını istiyen bir 
hitabe serdetmiştir. 

"İyi arkadatlık: karakter!rntzın ,_.. Bu takrirde eski Başvekil ile eski 
andır. Biz fena bir düşman olduk "Maıryt: N----.uı meclis tarafından 
Nefret etmeyi bilmiyoruz. Kin bağlı~ k:nd~~e~ine.,..eri_len . e Mi~em! 

B 1 be be k .. rı suustımal ettıklerı ve memleketi 
yamayız. unun a ra r ço mu-

yalan yanlış ekonomik ve mali vaid
samahakirlık ve nikbinlik göster- lerle aldattıkları ve kez M'U' B 
d'k B' · t k 'l"hl a ı ı an-ı . ızım e rar sı a anmamızın kanın hakiki vaziyetini memleketten 
daha evvel başlaması icap ederdi. Et gizledikleri beyan edilmektedir. 
rafımızdaki memleketlerle iyi kom-
şuluk münasebetleri idame etmek is

tiyoruz. İngilterenin hakiki harici 

siyaseti din ve ideoloji harplerinden 

daima uzak kalmıştır. Ve parolası 

şudur: 

"Yapmak ve diğerlerinin yaşama 
sına mani olmamak .. Herkes kendi iş 
leriyle uğraşmalıdır.,, 

Ottaviano Goga 

Eski Başvekil 
Goga Öldü 

Şiddetli yağmur Şantungdaki mu
harebeleri durdurmuştur. Çinlilerin 
Japon topçuluğun~n iş göremiyecek 
hale gelmesi üzerine umumi bir ta
arruzu beklenmektedir. 
Rö~er muhabirinin bildirdiğine 

göre, antungun cenubunda muha • 
rebe, Tançeng mıntakasında devam 
etmektedir. Gerek Çinliler gerek Ja 
ponlar, bu mıntakaya asker sevket
mekte ve tahşidat yapmaktadır. 

- Efendi Hazretleri, ne reisliği 
istiyorsunuz? Diye sorar. Allahla 
kendi arasına bir üçüncü şahsın gir
diğini gören duacı hiddetle: 

- Ne vazifen senin?! Mukabele
sinde bulunursa da böyle feveranla
ra boş vermiye alışmış olan Bektaşi 
cevaben: 

- Kızmayınız erenler! Sizin iyili
ğiniz için sordum. Eğer ne reisliği 
istediğinizi söylemezseniz ucuza da
yanamaz tulumba reisi yapar. Öm
rünüz oldukça koşmaktan ananız ağ
lar! Der. 

Bektaşinin söylediği ucuza daya
namamak, hepimizin zif ımızdır. 

Bükreş, 7 (Hususi) - Eski Baş -
vekil Ottaviano Goga öğleden biraz 
sonra Ciucea şatosunda vefat etmiş
tir. 

Taierşvang cephesinde halen nis -
bi bir sükun vardır. Burada ilk Çin 
ve Japon hatları arasındaki yüz met 
relik mesafe, baştan başa ölü ile do
ludur. 

Japonlar §imdi de Hayçav'dan 
Lunghay şebekesine doğru hareket 
ettiklerini bildiriyorlar. 

Bundan on on iki sene kadar ev. 
vel bir gün Parisin büyük bulvarla
rında aylak aylak gezerken, büyük 
ağaçların artırdığı akşam loşluğun. 

da ve geniş yayakaldırımı üzerin • 
de bir toplantı gördüm. Herifin bi
ri bir iskemlenin üstüne çıkmış beş 
franga bir mürekkepli kalem bir de 
kol saati satıyordu. Sokuldum. Bak 
tım herkes alıyor. Ve herif ara sıra: 

Goga 57 yaşındadır. Yahudi düş

manlığı ve nazistliğe temayülü ile 

maruftu. Geçen ilkkinunun sonla -

nnda Başvekilliğe gelmiş ve şubatın 
başlarında kral tarafından azlolun -

* Japonya hariciye nazın Hirota bu 
gün iki nutuk söylemiş ve ikisinde 
de Japonyanın Almanya ve Italya 
ile dost olduğunu ve üçünün anti -

komintern paktına bağlı olduklarını 
ve bunun Çine münhasır olmıyarak 
beynelmilel mahiyeti haiz .olduğunu 
söylemiştir. 

muştu. 

Demirmuhafızların Şefi 

Vatana Hıyanet Suçlusu 
Bükreş, 7 (A.A.)-Dün akşam bu

rada aşağıdaki resmi tebliğ çıkarıl
mıştır: 

Tiençinde yan komünüt 
bir ülare lnırulmUf 

Pekin, 7 (A.A.) - Pekin Taymis 
gazetesi, Pekin - Hankov ve Tien
çin - Pukov demiryolları arasın -
daki mıntakada yarıkomünist bir i
darenin te~l etmjf bu}.,unduku: -
nu yazmaktadır. 

- Rica ederim, burada açmayı -
nız. Polis görmesin! diye bir de afi 
kesiyor. Cebimde bir mürekkepli 
kalemim, kolumda da saatim varken 
beş frangın ucuzluğuna dayanama
dım. Beş frangı sulayıp kalemle sa
ati aldım. Vakit geç olduğundan ote
le dönüp kutuları açtım. Mürekkep
li kalem denilen şey siyaha boyan -
mış tahtadan bir kalem sapı idi. Sa
at te çocukların oynadıkları teneke 
oyuncak. Anladım ki; dolandırıldık. 
Likia iw ittea •eçü. Bu vakayı hatı 
ra defterimde ''ltuaiin birinci defa 
olarak dolandırıldım,, diye yazmış· 
tım. 

" 2 nci kolordu askeri müddeiumu 
miliğinin araştırma, isticvap ve bu
lunan evrakın tetkiki neticesinde 
askeri mahkeme huzurunda eski de
mir muhafız ~i Korneliu Zelea Kod 
reanu aleybpıe, dev~ ~ 
'Blikadar eden vesikalar tutmak su
retiyle vatana hiyanet cürmiyle bir 
dava açılmıştır. 

Şimall Çinde J'apon kuvvetı.i ta
rafıııdçMıhea q~Rltw yolla -
rının işgal edilmiş bulunduğu mın -
takada takriben on beş bin Çinli ko
münist asker ve yirmi bin de gayri 
muntazam Çin gönüllüleri hareket
te bulunmaktadır. Pekin civarında 
tahaşşüt etmiş olan Japon aleyhtarı 
kuvvetler de on iki bin kişi tahmin 
edilmektedir. 

Uzatmıyalım. İnsan ucuza daya -
namıyor, pazar yerlerinde sade ihti
yacını temine gelmiş olanlar detti 
ucuz bir şey almaya koşanlar da var 
dır. 

FiLiSTiN: 

Bir Arap Çetecisi 

Daha Öldürüldü 

Bu mülahazayı nereye tatbik eder-

Buradaki kuvvetlerin kırk bine çı 
karıldığı ve binaenaleyh Çinlilerin 
Pekine karşı bir taarruzda buluna -
bilecekleri haberleri tekzip edilmek 
tedir. 

sek oraya hücum artar. 
Dün gazetelerde Şirketi Hayriye • 

nin bir ilanını gördüm. Şirket Boğaz • 
da oturanlara yazlık \'e üç aylak kar 
neler yapmış yüzde 40-50 ucuz olan 
bu karnelerle müddeti zarfında 
günde beş defa bile seyahat edilebi
liyormuş. Yani seyahat adedile mu
kayyet bir şey değil. Doğrusu hoşu
ma gitti. Boğaziçinin undaman şlr 
ketin elinde ve şirketin hayatı Bo
ğazdadır. O sebeple bu milli müesse 
semizin böyle ucuzluk tedbirleri al
masını yerinde buldum. Göreceksi
niz ki, bunun büyük faydası olacak 
ve Boğazda hareket artacak. 

iSPANYA: 

25 Günlük 
ltalyan Zayiatı 
3000 den Fazla dır 

Londra, 7 (Hususi) - lspanyadan 

gelen en son haberlere göre, İspanya 
harp cephelerinde, bilhassa Akdeniz 
mıntakasında harp birdenbire şiddet 
lenmiştir. Dün çok şiddetli muhare
beler olmuştur. Fakat, neticede cep
helerde mühim bir değişiklik olma
dığı bildirilmektedir. Asi kaynakla
rı Teruelden Akdenize kadar cephe
nin birçok noktalarında 10 kilomet
re kadar ilerlediklerini bildiriyor. 

Romadan resmen bildirildiğine gö 
re, 9 Marttan 3 Nisana kadar, İs
panyadaki İtalyan kuvvetlerinin za· 
yiatı 3000 den fazladır. Yaralıların 
600 ü çok tehlik<'lidir. 

lngiliz gemilerinin taarruza 
uğradık/an Jofnı •• 

Londra, 7 (A.A) - Hali hazırda 
Barselonda bulunan Stanbrook, Ma-
ilsea, Hasve Clintonia isimlerindeki 

I dört İngiliz gemisinin kaptanları 
t Loyd Jorja bir telgraf çekerek 4 Ma 
ı yısta Avam Kamarasında beyanatta 
bulunarak Barselondaki hava bom
bardımanlannın İngiliz gemilerine 
tevcih edilmemiş olduğunu iddia e-

Fransanın kalkınma çareleri ara
sında yeni kabine bir turizm kartla
rı ihdas etmistir. 30 frank fiyatın
da olan bu kartları alanlar memle _ 
ket nakil vasıtalannda \ 'e • galiba • 
benzin fiyatlarınde tenzilata hak ka
zanıyorlar. Güzel bir usul. Çünkü 40 
milyondan fazla nüfusu olan Fran
sada yüzde beş kişi bu kartı satı 
alsa iki milyon kart yani 60 milyo: 
fra~k eder. Hiç yoktan az bir para 
değıJ. Buna mukabil 30 frank . . ~np 
t~nzılat k~rtı alanlar, tenzilattan is-
tıfade etunler diye her fırsatta se
yahat edip dahili turizm hareketini 
artıracaklardır. Bu kart m·· he . unase • 
tıle dahili turizm hareketine hir mil 
yon. adam ila,·e edilirse bil} ük bir 
hacım tutar. 

Bi~d.e turizm teşkilatı yapılarken 
bu gıbı noktaların da ihmal ed'l . . ım~ 
mesını şayanı temeruıi bulurum 

Nerede hareket orada bereket.' Ve 
nerede ucuzluk orada hareket! 

Profesör Afet Cenevreye 
Gidiyor 

Ankara, 7 (TAN) _ Profe .. B sor a-
yan . Afet, bugünlerde Cenevreye bir 

Batveldlimizin Atina ~yah~ti münuebetile Yunanistana giden gazeteciler, her tarafta bUyük hir sev&i ile 
k&J'!ılanıyorlar n samımi bır hüsnükabul görüyorlar. Bu resimde, Türk gazetecilerinin Selinlkteki ziyaret· 

lerine ait bir intıbaı tesbit ediyor. 

l den Butler'in bu sözlerini protesto 
etmişlerdir. Kaptanlar maruz kal
~lan bombardımandan dolayı şi
kayet ve İngiliz hükumetini ciddi te
şebbüslerde bulunmıya davet etmek 
tedirler. 

tetkık seyahatine gidecektir. 

Mal.iye Y~kili Şehrimizde 
Mali~~ Ve~ıli B. Fuat Ağralı. dun 

Başvekılım1;zi getiren trenle Anka -
radan tehrımize gelmiştir, 
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Dızdızcılık Suçlusunun Marifeti PARA CEZASI : 

Liral~rı Almış, yerine Hafta Tatilinde 
Dükkan Açmış 

Helvacı Kiğıdı Koymuş M~:ı!~::!:'."~u::r~ .. ;a~~ ~;ı: 
Polis dün müddeiumumiliğe meş- Aslan bu itham karşısında cebin- den sonra, hafta tatiline muhalif o-

1ıur sabıkalı dızdızcılardan Vehbiyi de beyaz bir kağıda sarılmış olan 34 larak dükkanlarını açan iki esnafı be 
verdi. Vehbi Diyarbakınn Camiike- lirasını göstermis. Bu adam parayı şer lira para cezasına mahkum etti. 
bir mahallesinden Musa oğlu Aslan alınış, tetkik etmiş ve paketi kendi- Birisi Balıkpazarında Şekercilik ya
Canerin dızdızcılık suretiyle 34 lira- sine iade etmiştir. pan İran tebaasından Seryye idi. 
sını almaktan suçlu idi. Meşhut suç- Bundan sonra da her iki adam As- Kendisini müdafaa ederken: 
lar müddeiumumisi suçluyu sorgusu lanın yanından ayrılmışlardır. As- - Ben Cumartesi günü dükkanı 
yapılmak üzere Sultanahmet Sulh lan Cibaliye inmiş, simit almak için kapadım. Çoluk, çocuk dükkana gel
Birinci Ceza Mahkemesine gönderdi. paketini çıkarmış, paralarının yerin- mişlerdi. Beraber öğle yemeği yiyo
Polis Vehbiyi hakimin önüne çıkarır de helvacı kağıtlarını görünce, poli- yorduk. Sonra çıkacaktık. Memurlar 
ken, Hakim Reşit: se başvurmuştur. Sabıkalıların fo- geldiler. Dükkanın açık olduğunu 

- Yahu biz senden usandık. Sen toğrafları arasında Vehbiyi teşhis et söyliycrek zabıt varakası tuttular, 
bir türlü şu işlerden vazgeçmedin. miştir. Vehbinin eskali de kendisinin diyordu. Hakim bu müdafaayı varit 
Yeişir artık tövbe et, dedi. verdiği eşkfıle uygundur. görmedi. 

Bundan sonra sorgusunu yaptı ve Polis biraz sonra Vehbiyi yakala- İkinci suçlu da ilaç güllacı yapan 
sabıkasını sordu. Vehbi alışkın bir mıştır. Fakat, arkadaşı Gafuru bula Snva idi. O da Cumartesi saat birden 
üade ile cevap vedi: mamıştır. sonra dükkanı a~ık bırakmış ve _gül-

- Beş altı yüz defa polis beni ya- Hakim zabıt varakasını bitirdik- Hiç hazırlarken de memurlar tara-
kaladı. Beş, on defa da mahkum ol- ten sonra Vehbi söz aldı: fından yakalanmıştır. Hakim bunun 
dum. Vallahi Bay Hakim bu işte be- - Vallahi Bay Hakim, dedi. Bunu da müdafaasını reddetti, kendisine 
nim katiyen kabahatim yok .. Sabıka ben yapmadım. Siz adliyenin 1 para cezası verdi. 
lı olduğum için polis beni yakaladı. en dirayetli bir hakimisiniz. Elbette 
Müdüriyette kafamı taştan taşa vur- bu karışık iddiayı halledeceksiniz. 
dum. Ölsem daha iyi olacak.. Artık Hakim Reşit suçluya ihtar etti: 
bu hayattan bıktım. - Öyle liıf dinlemem. Sorduğuma 

Hakim Reşit: 
- Vehbi zabıt varakasını okuyo

rum. Dinle, bak, neler yapmışsın .. 
Dedi ve okumıya başladı. İddia şu 
idi: Beyazıtta 2ara kilisesi yanında 
Ahmet oğlu Hüscyinin yanında otu
ran Aslan Caner evvelki gün Topka
pıya gitmiş. Oradan çarşaf almış, dö 
niıyormuş .. Fatih yangın yerinden 
geçerken eşkalini tarü ettiği bir a
dam, yol sormuş. Aslan Caner de: 

- Ben de Cibaliye gideceğim, de
miş, beraber yürümüşler .. Bir aralık 
bu yol gösteren adam, Aslana: 

- Bu yol çamurludur. Şuradan gi 
delim, demiş ve tenha bir sokağa 

saptırmış .. Yürürlerken arkadan bi
risi daha gelıniş ve bunlan durdur
muş: 

- Siz benim kaybettiğim parala
rı buldunuz, sizin üstünüzü arıyaca
ğırn, demiştii'. 

DİLENCİLİK: 

Yeni Postane 
ününde Yol 
Gösteriyormuş 

cevap ver. 
Hakim celseyi tatil etti. Biraz son

ra suçlu tekrar içeriye alındı. Hakim 
şu kararı tebliğ etti. 

- Şimdilik senin tevkifini icap et 
tirir bir sebep göremedim. Muhake
meniz gayrimevkuf devam edecek
tir. İkametgahın malum olduğu için 
seni serbest bırakıyorum. 

Ölüm Şüpheli Değil 
Bakırköyün Mahmutbey köyün

de 95 yaşlarında Hamza isminde bir 
ihtiyarın başına taş vurularak öldü
rüldüğü iddia edildiği için cesedi 
morga kaldırılmı§tt. 

Morg dün raporunu vermiştir. 

Hamzanın başında görülen yara ile 
ölümünün hiç bir münasebeti görül
memiştir. Hamza kalb ve böbrekle
rinden rahatsız ve tansiyonu yüksek 
olduğu için marazi bir şekilde ölınüş 
tür. 

HAKARET: 

Cenazenin 
Sebep Olduğu 
Bir Dava 

DOLANDIRICILIK: 

Beş Ay Yedi Gün 
Hapis Yatacak 

Asliye Üçüncii Ceza Mahkemesi 
dün pastacılara musallat olan Yorgi 
isminde bir dolandırıcılık suçlusunu 
beş ny yedi gün hapse ve 116 lira pa
ra cezası ödcmiye mahkum etti. 

Yorgi suçlarını şu şekilde i~ler
miş: 

Yorgi B yo u nda...zc ın ...a.ı--._.. 

tnnıdıgı pnstacılara giderek filan ev
den pasta istiyorlar. Bir kutu pasta 
gönderiniz. Evden on liralık verecek 
ler. Çocuk paranın üstünü de götür
sün, dermiş. Paket hazırlanır, pasta
cının çırağı paketı para ile beraber 
tarif edilen eve götürürken hemen 
Yorgi öni.ine çıkar: Parayı ve paketi 
çırağın elinden alarak savuşurmuş. 

Böylece, beş, on pastacıyı dolandır
mıştır. 

KIRŞEHiR ZELZELESi : 

Memleketin 
Her Taraf1ndan 
Yardım Yapılıyor 
Uşak, (TAN) - Kırşehir ve Yoz

Sultanahmet Sulh Birinci Ceza gat havalisindcki zelzele feliı.ketze
Mahkemesi, dün bir cenaze otomo
bilinin başında geçen karşılıklı bir 
hakaret ve dövme davasını tetkik 
etti. 

Karşılıklı davaların mevzuu şu

dur: 

delerine yardım için Kızılay lturumu 
bir beyanname neşrederek halkı yar-
dıma davet etmişti. Diğer taraftan 
parti ve halkevi kuvvetleri de yar
dım faaliyetine iştirak etmişlerdir. 

Fakirlere 
Yardım Ediliyor, 
Yol Yapılıyor 
Sındırgı, (T ANl - Çocuk Esirge

me k urumu, 23 nisanda 44 çocuğa 

elbise, ayakkabı, ve şapka vermiştir. 
Kurum, inhisarlar müdürü Rızanın 

başkanlığı altında çalışmaktadır. 

Yol Yapıhyor 
Sındırgı, (TAN) - Köy yollan ye

niden tamir edilmiye ve yapılmıya 
başlamıştır. Jandarma kumandanı 

Natık Poyrazoğlunun gayretile, bir 
yüzbaşı Natık Poyrazoğlunun gayre
tiyle, bir yoldaki büyük taşlar dina
mitle uçurulmuş, gidiş ve geliş kolay 
laştırılınıştr. 

Spor Sahası Genişletilecek 
Sındırgı, (TAN) - Halkevi yanın

da istimlak edilen yeni spor sahası

nın tesviyei turabiyesi yapılmakta

dır. Buraya muttasıl ve maili inhi

dam olan birkaç ev de belediyece is-

Evvelki günkü bulmacamızın 
Halledilmiş şekli 
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nişletilecektir. SOLDA N SAÖA: 

* Sındırgı, (TAN) - On günden-

beri tütün ekilmesine başlanılmıştır. 

Yağmurların devamı, zeriyata engel 
olmakta ve zürraı sıkmaktadır. 

* Sındırgı, <TAN) - Müftülüğü

müze tayin edilen Halil Topuz, Balı
kesirden gelip vazifesine başlamıştır. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
12.-~-

İstanbul erkek lisesi yeşilay gençler 1 
birliği dzası tarafından bugün saat 14,30 
mektep salonunda bir müsamere verile
cektir. 
Hafta İçinde: 

1 - Atsız araba 
2 - Bir büyük Türk hükümdarı - Saha 
3 - Bir nevi çalgı - Erkek adı 
4 - Uzak (eski türkçe) - Kıyak 
5 - Elini sokan - Meleğin başı 
6 - Renk - İsim - Afrikada bir ülke 
7 - Hint Prensi 
8 - Kiipilc meşhur - Çarpık değil 

9 - Peygamber adı - İçilmez su 
10 - Bir nevi çiçek 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Kuroblycsi olur 
2 - Oturulan yer - Peygamber adı 
3 - Bir Balkan payitahtı - O memle-

ketin yemini 
4 - Mümkün - Şöhret 
5 - Masanın yarısı - Bir yemiş 
- +___. nAı.•~ - Rre.nk kadını 
7 - istanbulda bir semt - Kısa ..,,,.,, ... 
8 - Bilgi - Erkek adı 
9 - Nota - Ulkin - Nota 

10 - Bir nevi kokulu su 

Askerlik i şleri 
Profesör Bay Sekip tarafından salı gü- Senelik Yoklama 

1 

nü saat 18,30 da Beyoğlu Halkcvinde Fatih Kaymakamlığından: Fatih As. ş. 
"yeni Türk 'kadını ve ruhi münasebetleri de kayıtlı emekli ve yedek subaylarla 
meselesi,. mevzulu bir konferans verile
cektir. 

* EminönU Holkcvinde salı gUnll saat 
17,30 da Ünh"erslte doçentlerinden Yavuı 
Ab:ıdan tarafından "İnkılap ve inkılfıP
çılık,, mevzulu bir konleraruı verilecek -
tir. 

askeri memurlıırın kanunu mahsu!ı muci
bince mutat olan 938 senesi yoklamasına 
başl:ınacnl<tn'. TOKlaınu ~n.r.ırq .. uu·-.t~·· 

de hitam bulacaktır Mü ellefi~r ya biz
zat veya mektupla Fatih Askerlik Şubesi 
ne müracaat etmeleri ve kayıtlarını yap 
tırmaları. , __ _ 

Holivudun en ~zel iki kadını 

Bu hafta SÜMER Sinemasının 
Göstermekte olduğu iki 2 ii z"l iilrudc gorcccksiniz. 

Büyiik ma!liuka 

Margaret Sullavan 
Frıms1zca sözlü) 

Sevistiöimiz Zamanlar 
Büyük aşk filminde 

1 

1 

Meşum kadın 

TA [ A BIRELL 
TEHLİKELi KADIN 

Aşk ve ihtiras filminde 

8 - 5 - 1938 

lstanbul Radyosu 
Öi!le neırlyatı: S:ıat 12,30 Plakla 

musikisi 12.50 HavDdis 13.05 Pliikln Tii 
musikisi 13,30 Muhtelif pUık neşriyatı l 
SON. 

Ak§om neırlyatı: Smıt 16,:rn Taksi 
stadından nııklen Giincş - Bcşiktnş f\:

1 

bol mnc;ı (Millt kümeden) 18,30 PJ:J\t 
dnns musikisi 19,15 Konferans: Prof. 
llh Murot (Rodyo dersleri) 20 Müze 
ve arkadaşları tarafından Türk musil< 
ve halk şarkıları 20,45 Hava raporu 20 
Ömer Rıza tarafından arapçn söylev j 

Cemal Kil.mil ve arkadaşlan tarafınd 
Türk musikisi ve halk şarkıbn (Saot ' 
yarı) 21,45 Orkestra: 22,15 Ajaruı haber 
rl 22,30 Pltıkla sololar, opern ve ope 
parçaları 22,50 Son haberler ve ertesi li" 
nün progrıımı 23 SON. 

Ankara Radyosu 
Öğle ne9rlyatı: Saat 12,30 Karışık pi 

neşriyatı 12.50 Pltık Türk musikisi ve hıı! 
şarkıları 13,15 Dııhili ve haricl haberle! 
Akıam neırlyatı: Saat 18,30 Çocuklll 

masal (Masal dede) 18,50 Karışık pil 
neşriyııtı 19,15 Türk musikisi ve Halk 
kıları (Makbule Çakar ve arkadaşları) 
Saat fıyarı ve nrapça neşriyat 20,15 Til 
musikisi ve halk şarloları (Cemal KA 

' ve arkadaşları) 21 Konferans: (Ulusal , 
konoml ve artırma kurumu tarafında 

öğretmen Süheyta 21,15 Stüdyo salon 
kestrası tarafından muhtelif Slgan 22 
1ans haberleri 22,15 Yarınki program 

* SENFONİLER: 
9.45 BerJin kısa dalgası: Senfonik sJ 

bah konseri, 17 Berlin kısa dalgssı 
Brahms'ın eserlerinden senfonik koli 
ser. 
HAFİF KONSERLER: 

7,10 Bertin kısa dalgası: Musikili .P 
znr selfımları, 8.15 Devamı: 11 Bcrl!li 
kısa dalgası: Plak konseri, 12.15 Arti5' 
tik kilçUk musikisi 11.45 Bükreş: Hıı 
musikisi. 13 Berlln kısa dalgası: Eğlel1' 
celi konser. 14.15 Devamı. 13.25 BillC' 
reş Dlnlku orkestrası. 14.25 kons~ 
devamı. 16.30 Bcrlln kısa dalgası: Nj 
tistik küçük konser. 17.45 Berlin ~ 
dalgnm :tt4.Seli akşam musikisi. 18 pc. 
te radyo orkc~ı..~1 • 18.10 Prag: Hıı 
musikisi konseri. 18.3~ Brüno radyo of" 
kestrası. 18.50 Bcrlin kısa dalgası: ~e' 
şcli akşam musikisi. 19.30 Berlin :ıcı~ 
dolgası: Bıındo muzlka. 19.45 Prag pi~ 
konseri 20 Berlln kısa dalgası: Paı6 

konseri. 21.35 Pe5te plAk musikisi. ~ 
Berlin kısa dalgası: Artistik küçük ıco 

ser. 23.40 Peşte Askeri bando. Mil 
uvcrtnr ve valsler. 23 45 Bllkrcıı: JJJıiı 
ınu ır...ı ıJdl\.u. 

OPERAI~AR, OP ERETLER: 
20.20 Bratislava: Operet musiki~ 

Viynna: Operet neşriyatı 21,10 Prag: ~ 
Delsackpfclfcr,, isimli musikili piyes. 

ODA MUSİKİSİ: 
16 Peşte kısa dalgası: Oda mus~ 

ve oonra ork<'stra konseri. 
RESİTAU.ER: 

15.30 Berlin kısa dnlgası: Mayıs !I 
volnrı. 18.10 Ostrava: Silezya şarkıl 
20 BClkreş Rumen şarkıları. 21.10 
vamı. 20 Peşte ııarkı - piyano. 

DANS MUSiKiSİ: 
19.15 Bükrcş: 23 Viyana. 

MUHTELİF: 
17.30 Bükrcş: Rumen - YugasY 

'maçını nakil. 

YENi NEŞRIY AT : 

Sultanahmet Sulh Birinci Ceza 
Mahkemesi dün bir dilencilik suçlu
sunun muhakemesine başladı. Suçlu 
Kadir isminde yaşlı bir adamdı. İd

diaya göre Yeni Postane önünde di
lenirken cürmü meşhut halinde ya
kalanmıştır, Hakim Reşit zabıt va
rakasını okuduktan sonra kendisine 
sordu: Geçenlerde Yerebatan camiinden 

bir cenaze kaldırılacakmış.. imam 
Sait cenazenin teçhiz ve tekfini ile 
meşgul olacakmış. Şoför Bekirin ida 
re ettiği bir cenaze arabası getirtil
miş, İmam Sait şoföre biraz bekle
mesini tavsiye etmiş, şoför: 

Şimdiye kadar toplanan 500 liralık İlaveten: EKLER J UR NAL diinya havadisleri 

ilk yardım Kızılay merkezine gön- .. ••••••• Bugiin saat 11 de tenzilatlı matine •••••••• 
MUÔLA - Muğla Halkevi 

c;ıkarılıın bu derginin 13 üncü sayısı 

tlşar etıplştlr. - Söyle bakalım, baba neye di
lendin .. 

Kadir, zembereği boşanmış bir ma 
kine gibi itirnzlarını sıralamıya baş
ladı: 

- Bay Hakim, benim yüzüme iyi 
bakınız. Bende dilenci suratı var 
mı? Beş çocuk babasıyım. Beşini de 
namusumla çalış:ı.rak kazanıp okutu
yorum. Ben yurda münevver adam 
yetiştiriyorum. Yedi senedir İstan
buldayım. Kimse bana dilenci, dolan 
dırıcı demedi. Bu isnat benim çok a
ğınma gidiyor. Beni mahallemden, 
polisten sorunuz, hakkımda bir kim
se fena şehadette bulunursa cezama 
razıyım. Ben dün Yeni Postane önün 
den geçiyordum. İhtiyar bir adam 
benden yol sordu. Halbuki bu adam 
dilenci imiş. Polis kendisini takip e
diyormuş. Benim Allah rızası için 
bir adama yol göstermiş olmaklığım 
başıma felaket getirdi. Beni de dilen 
ci sanarak yakaladılar. 7 senedenbe
ri İstanbuldayım. Bir defa huzuru 
adalete çıkmış değilim. Çıksam siz 
de beni elbette tanırdınız. 

Hakim dosyanın tetkiki için muha 
kemeyi başka bir güne talik etti. 

ÖLÜM: 

Pencereden Düşen 
Çocuk Öldü 

Evvelki gün Tophanede Bay Hay
rinin altı yaşında Nigar ismindeki 
kızı üçuncü kattan yere düşerek ya
ralandığı için Şişli Çocuk hastanesi-

- Benim başka işim var, bekliye
mem, demiş. Bu suretle başlıyan a
ğız kavgası, dövlişmiye kadar var
mış, nihayet polise aksetmiştir. 

imam Sait vazife halinde hakaret 
edildiğini, ve dövüldüğünü iddia edi
yor. Şoför de: 

- Ben de memurum. Esnayı vazi
fede hakaret gördüm, diyor. 

Hakim, geçen celsede, İstanbul 
Müftiliğinden teçhiz ve tekfinin 
imamların vazifelerinden olup olma
dığını sormuştu. Gelen cevapta: Teç
hiz ve tekfinin imamların vazüeleri 
olmadığı bildiriliyordu. 

Hakim Reşit, laik bir idarede 

imamların resmi devlet memuru ola

mıyacağını ve şoförün mezarlıklar 

müdürlüğünün memuru olduğunu, 

ve vazifesi de ölü nakletmek bulun

duğu için memur addedilmesi lazım 

geleceğini kararlaştırdı. Şahitlerin 

çağrılması için muhak~me başka bir 
güne bırakıldı. 

ne kaldırılmıştır. Çocuk dün ölmüş
tür. Müddeiumumilik tahkikata baş
lamış ve tabibi adil Enver Karanı da 
cesedi muayeneye memur etmiştir. 

Verilecek rapora göre tahkikata de
vam edilecektir. 

dcrilmiştir, yapılmakta olan teberru 
yekununun iki bin lirayı geçeceği 

tahmin edilmektedir. 

Kızılay. yirmi liradan fazla teber
rularda bulunanlara yazı ile, 20 lira
dan az teberrularda bulunanlara da 
isimlerini ilan etmek suretile kndile
rine teşekkürlerini bildrmektedir. -Sandıklı, (TAN) - Kasabamızın 

elektrikle tenviri için yapılacak san- ı 
tral binasının temel atma töreni yüz
lerce vatandaşın sevinç tezahüratı a
rasında yapılmıştır. 

-0--

TEKIRDAGDA : 

(Yarın akşam - Sinemasında SAKARYA 
Edebi ve büyük bir mevzu .. Büyük ve içtimai mesele ... 

SİNCLAİR LEWİS'in romanından iktibas edilen ve MARY ASTOR -

RUTH CHATIERTON ve WALTER HUSTON 

tarafından yaratılan Fransızca sözlü 

KIRKLIK KADIN 
Filmi başlıyor. Cidden görülmiye şayan bir filın 

... S A K A. R Y A Sinemasında 4~ 
Köy Muhtarları Kursu 2 Jtiizel ve hiivük filmrl"n mürekkep müntahap bir program: 

SON SEYAHAT RİCHARD TAUBER 
Tekirdağ, 5 (A.A.) - Halkevinde (Fransızca sözlü) tarafından mükemmel bir operet 

açılan köy muhtarları kursuna Te- CONRAD VEİDT ve olan 
kirdağ merkezinden 70 kişi devam et ViViAN LEIGH y 1 y A N A 5 E N 1 
mektcdir. Muhtarlara köylüyü aH'ıka 
dar eden mevzular üzerinde dersler tarafından oynanmış aşk ve S E V 1 Y O R U M 
verilmektedir. heyecan filmi. Bir musiki ziyafeti 

İlaveten: Kıymetli Başvekilimiz Bay CELAL BAYAR ve Hariciye Ve-
* Tekirdağ, (TAN) - Bugün hal-

kevinde valinin başkanlığında me- .. •••••k• ilimiz Tevfik Rüşti.i Aras'ın Atina seyahatleri. 
murin ve yurttaşlar toplanarak Kır- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••••••• 

şehir felaketzedelerine yardım işini 

görüşmüşlerdir. Memurin maaşları
nın yüzde ikisini vermeyi kararlaş
tırmış, teşekkül eden bir komite de 
halkın yapacağı yardım işile meşgul 

olmıya başlamıştır. 

* İzmir, (TAN) - Vilayet çevre
sinde Kırşehir felaketzedelerine te
berru devam etmektedir. Bugüne ka 
dar 16323 lira 93 kuruş ve mülhakat
ta ise 8044 lira 50 kuruş toplanmış
tır. 

Bugün 1 p E K Sinemasında Senenin en büyük 
p TÜRKÇE 5Özlü filmleri . 

MİHRACENİN GÖZDESi Ve • 

HİND MEZARI 
Türkçe Sözlü 

2 devre birden 
İllvetcn: Başvekil CELAL BAYAR 'ın Atina seyahati hiitün tafsilatile 

Seanslar: 11 (tenzilatlı), 2 - 5 ve 8 de 

TÖVBE VE ANT - Hayrl Sönmeı 
rafından yımlan bir eserdir. İçki ı<V 
nanlara ibret verecek ve gençleri bll 
tllAdan nefret ettirecek mahiyette 1111 
bir maceradan bnhsediyor. ı 
ADLİYE CERİDESİ - Adliye Vc!C 

ti tarofındnn neşredilen bu mcc'rtı\I 
29 uncu sene 4 üncü sayısı çıkmıştı1 

ÇUKUROVADA ETiLİ ŞAİRLElt 
Taha Toros tarafından yazılmıştır. f. 
metli bir tetkik eseridir. 

ATATÜRK DİYARBAKIRDA - 1' 
rl Kemal Kop tnrntından, AtatürkUII 
Diyarbakır seyahatleri hakkında n 
len resimli, güzel bir kitaptır. 

DENiZ - Türk Ticaret kaptan ve 
kinlstıer cemiyeti tarafından neşr& 
bu mecmuanın 35 inci sayısı çıktı. 

FENER - Doktor Zlihtü R. Tlrıel 
rafınrlan bu ad altında çıkarılan (. 
mecmuanın üçüncn sayısı da intişııf 
mişlir. 

1 

11 Dev~rl~ v~ Oe~m:lnl !t~• $ 

•oııvfa • 10 Kr. Yazan: Or Ziya I<' 

••Remzi Kitabe\'İ - İstanbul 

Me,hur Opera Lirik ,antöı 

OLGA SOMOGYİ 
Yunan operaaı tenöriİ 

B A K E A 
ve Tenor YUNKA 

NOVOTNi'de 
M. KEMAL orkestrası iştirıı1' 



===========================================~::::::::::: TAN 
· ·· t n mühim cilt içinde dün beraberce bir gezinti yaptd(. 

Umumi sayımın netacelerln~ go!. eri:k düıüncemiz bu ciltten bir, nihayet iki yazı çıkarmaktı. 
8 - 5 - 1938 -

TAN 
Gündelik Gazete 

"TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde. her· 

teYde temlr. dDrOat. aamlml olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye 

1400 K.r, ı Sene 
750 Kr, 6 Ay 
400 Kr, 3 Ay 
150 Kr, 1 Ay 

F.cnebt 
2800 Kr, 
1500 K.r, 
800 K.r, 
300 K.r, 

Millctlerarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler irin 30, 16, 9• 3•5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres detlş· 
tlnnek 25.Jruruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul ilAvesi lbımdır. 

1 GONON MESELELERi 

Türk Şilepçiliği 
Diin limanımızda üç yeni şilebimi

ze karşılama töreni yapıldı. Başvekil 
Celôl Bayar ve Hariciye Vekili Dok
tor Aras ta bu törende bulundular. 
Yeniden iki şilebin de gelmek üzere 
olduğu bu \'esile ile öğrenildi. 

t}ç milli bankamızın kurduğu yeni 
şilep şirketinin derhal böyle geniş 
bir faaliyete geçmesi, iktisadi haya
bmı:ı için hayırlı bir çığır açmakta
dır. 

l\lallarımızı A vrupaya kendi şi

leplerimizle nakletmek yolunda siir
atle ilerlememiz bir zarurettir. Bir 
defa döviz meselesi var. Mallarımı· 
zın navlunu diye harice pek çok dö
viz verivoruz. Bu bize kahr. Komşu· 
muz Y~nanistanın en büyük döviz 
kaynağı şilepleridir. 

Sonra mallarımızı vakit ve zama
nında taşımakta mlişküllerle karşı

laşıyoruz. istediğimiz zaman şilep 
bulunmuyor. Mallara ardiye bini
yor, hazan bozuluyor. 

Tam sıkı zamnnımızda hazan tak
biyeciler birleşiyorlar, navlu?l~rı 
yükseltiyorlar. Buna karşı da sılah
sız kalıyoruz. 

Türk şllepçili~i hususi e11erde e
peyce Heri gitmiştir. İki yüz binden 
fazla tonluk 37 şiJebimiz var: Husu
si himmet ve te~ebbiisler memnuni
yet ve iftiharla karşılanmıya değer. 

Fakat memleketin milli malların 

naklinde bckliyeceği intizam ve em
niyet! yalnız bu yoldan t~min et~i: 
..,~ iınkiu\ voktur. Devletın \"e mıllı 
ınue c nfe~rın e ıı 1ı faaliyetine mut-
laka ihtiyaç vardır. 

Ba vekilimizin Türk denizciliği
nin inkişafları hnkkında dün (Bakır) 
şilebinde söyledikleri güzel sözler 
diğer sütunlarımızda alaka ile oku
nacakhr. Celiıl Ba ·ar Tiirk şilepçili
ğinin ilU merhalesini yarım milyon 
ton olarak çiziyor. İlerisi i~in de yeni 
inkişaflar bekliyor. 

Üç milli bankanın kurduğu yeni 
şilep şirketinin ilk tedarik ettiği beş 
şilep yeni denecek bir haldedir. Bu 

Bugün dolaı.ı:nı.ya devam ; ::t:9.::~ ın eline varamaz. Umumi sayımın verdiği neticeleri her: 
Fakat bu muhım eser he . . f 1 adedine hudut koymıyacağız. Sayımı gösteren cildı 
kesin bilmesi ~~zdımdır. B_unu:k ·~~uyy::unun merak edebileceği rakamlar üzerinde duracağız. sayfa sayfa goz en geçırer . 

a a a 

Erken Kaybediyo~uz 
Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye 

halkının çoğu köylerde, azı şe

hirlerde yaşıyor. 1935 sayımına 

göre, her yüz vatandaştan 76,5 i 
köylü ve 23,5 i şehirlidir. Fakat 
muhtelif vilayetlerde nisbet baş
ka başkadır. Köylü nüfusun en bü
yük kesafeti Ordudadır. Burada 
92,8 köylüye k:ırşı ancak 7 ,2 şe
hirli var. Sonra Sinop gelir, 92,4 
köylüye karşı orada 7,6 şehirli ya
şıyor. Yozgatta 91,7 köylüye karşı 
8,3 şehirli var. 

Aksi taraftan İstanbul vilayeti 
baştadır. Buradı:ı yüzde 85,8 şehirli 
ve 14,2 köylü vaşıyor. Yüzde 4tl,l 
şehirli ile İzmir ikinci, yüzde 31 
şehirli ile Eskişehir üçüncü, her i
kisi yüzde 30,2 şehirli, Bursa ve 
Edirne dördüncü gelir. Ankara vi
layetinde şehirli nisbeti yüzde 28,6 
dır. 

Nüfusu binden az 48, binden üç 
bine kadar 122, üç binden beş bine 
kadar 74, beş binden yedi bine ka
dar 451 yedi bindtın clokuz bine ka
dar 20, dokuz bınden on beş bine 
kadar 46, 15 binden 25 bine 27, 25 
ten 50 bine kadar 14, 50 binden 
100 bine kadar 4, yüz binden fazla 

nüfuslu üç şehrimiz vardır.Üç büyill 
şehrimizin de ntifusu 1927 sayımın 
danberi mühim miktarda artm1ştır. 
Ankara şehri 74,553 ten 122,720 
derecesine çıkmıştır. 927 sayımın
da Ankaranın t!Tkekleri ile kadın
ları arasında 24 bin fark vardı. 

Son sekiz sene içinde artanlardan 
22,704 kadın, 25.461 i erkektir. Be 
lediye hududu içindeki İstanbul 
şehrinin nüfusu 690.857 den 
741,148 derecesine yükselmiştir. 
Artış kadınlarda 20 bin kadardır. 
Erkeklerde 40 bınden fazladır. İz
mir 153,924 ten 170,959 derecesi
ne çıkmıştır. lzmirde kadın 12 bin 
küsur, erkek yalnız beş bin küsur
artmıştır_._~--

l• tatiatik Umum Müdürlüğü Tcunil Daire•inde bir memurı 
makine başında ~alı,ıyor 

K öylerimize gelince 34,876 
köyümüzden 966 adedinin 

elliden az, 2903 köyün 51 ila 100, 
3935 köyün 101 : 150, 4270 köyün 
151 : 200, 4092 köyün 201 na. 250, 
3359 köyün 25ı ila 300, 5292 kö
yün 301 ili 400, 3293 köyün 401 
iliı 500 ve 6766 köyün beş yüzden 
fazla nüfusu vardır. 

Köy adedi en bol vilayet Sıvas
tır. Burada 1211 Erzurumda 1172, 
Ankarada 1136. Kastamonuda 
1116 köy vardır. Köy adedi en az 
Burdurdur. '.Burada 157, Kırklare
linde 188, İspartada 215, İstanbul
da 260 köy bulunuyor. 

Köylerdeki v a s a t i nüfus 

bakımından İsparta başta gelir. 
Memleketin en büyük köyleri bu
radadır. Bir İsparta köyüne düşen 
vasati nüfus 586 dır. Sonra 561 nü
fusla Trabzon, !'27 ile Giresun ge
lir. 

En küçük köyler de Van vilaye
tindedir. Van koylerinin vasati nü 
fusu 126, Ağrı vilayetinin 154, Di
yarbakırda 178 dir. 

Çok merak uyandıracak bir 
mevzu, nüfusumuzun yaş 

gruplarına ne surette ayrılmış ol
duğudur. Bundan vasati ömrümüz 
hakkında da bir fikir alabiliriz. 

Memleketimizdeki nüfusun yüz-

de 56, 2 si 25 yaşından gençtir. Bu 
yaşla 49 arasında yüzde 30,5, 50 
ile 74 arasında yüzde 11,6. 75 ten 
yukarı yüzde 1.3 nüfus vardır. 95 
yaşından yukarı olanlar binde bi.r 
dir. Yani umumi nüfusumuzun içın 
de 95 yaşından yukan 16 binden 
fazla vatandaş varclır. Binde 4 nü
fusun yaşı meçhuldür. 

25 yaşına kndar olan erkek]er, 
memleketin bütün erkek nüfusu
n un yüzde 60,4 nü tutar. Kadınlar 
arasındaki nisbet yalnız 52,3 tür. 
Yani kadınlar daha çok yaşıyor ve 
yaşlı kadın daha çoktur. Nitekim 
diğer yaş gruplarında bunu açık 
bir surette görüyoruz. 25 ile 49 a
rasındaki kadınh:r bütün kadın nü
fusunun yüzde 32,4 ü, erkekler 
bütün erkek nüfusunun yüzde 28,5 
tir. 50 ile 74 arasında fark büyü
yor. Bütün kadın nüfusunun yüz. 
de 13,5 bu yaşlardadır. Halbuki 
ayni grup e r k e k 1 e r d e n 
yalnız yüzde 9.5 vardır. 75 yaşın
dan yukarı olanlardan kadınlar 

yüzde 1,4, erkekler yüzde 1,2 nis
betini tutuyor. Yani her bin erkek 
arasında 75 yaşından yukarı olan
lar 12, her bin kadın arasında 75 
ten yukan 14 kişi vardır. 
Yaş gruplarından en kalabalık 

olanı, dört yaşmdan küçük ço
euklar grupudur. Bu yaşta 
2,728,913 yavrıımuz var. Arala
rında erkekler kıtlardan yü~de 2,2 
fazladır. 5 ile 9 nrasında 2,338, 790 
yavru buluyoruz. 10 HA 14 arasın
da 1,594,890, 15 ile 19 arasında 

1,044,567, 20 ile 24 arasında 

1,389,349 nüfusumuz vardır. 
Yaş gruplanmızı başka memle

ketlerle mukayese edecek olursak 
bir taraftan doğumlarımızın çok 
olduğunu, diğer taraftan vasati 
ömrümüzün geri bulunduğunu ve 
olgun ve yetişmiş adamlarımızı 

kafi derecede ya~tarak istifa.de e
demediğimizi açık bir surette gö-

suretle deniz nakliyeciliği hedefimi- tjôiiiiiiiiii~~~~~~~iiiiiiii~~~~~~~~~l!!!!!!!!i"~!ö!""!!!!!~~~-llıiiliiili!~iii!!!!!!!!llll~~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiii~j11 
ze doğru 25, 30 bin tonluk mühim 

rürüz. 
İstatistik Umum Müdürlüğü bu 

mukayese için kitabın bir eki şek
linde malfımat vermiştir. 

bir adım atılmıştır. Bunu diğer güzel 
adımların takip edeceğine ve az za
manda ilk merhıılemize varacağımı
za hiç şüphemiz yoktur. Hükumeti
miz, ilk ihtiyaç saydığı ve çizdiği he
deflere daima asgari zamanda var
nııştır. 

ERZURUMDA: 

30 Bin Ağaç Dikildi 
Erzurum, (TAN) - Havalar yağış

lı gitmekte olmasına rağmn yazlık 
ekim işleri hızla devam etmektedir. 
Bu sene Ziraat Vekaleti tohum te
ınizleme evi dört yüz ton tohumluğu 
ilaçlamıştır. Altu. Hasankale ve Aş
kaledeki triyörler de tohum temiz -
lernektcdir ler. 

Vilayetin her tnrafmda ağaç bay
raınıarı yapılmaktadır. Şimdiye ka
dar otuz bin ağaç dikilmiştir. Dikil
me devam edilmektedir. 

Felôket Görenlere Yardım 
Erzurum, (TAN) - Kırşehir fela

ltetzedelerine yardım faaliyeti de
vaın etmektedir. Bugüne kadar yal
!lıı D'lerkezde halktan bin ve memur
lardan beş yüz lirayı mütecaviz te
~erru yapılmıştır. Halk yardım fna
lıyetine büyük bir allika göstermek
tedir. 

ŞARKIŞLADA: -
Bir Mektep Binasının 

Temeli Atıldı 
Şarkışla, (TAN)- Kaymakam Hik 

illet Ecenin kısa bir nutkundan son
ra •sri ilk okul binasının temeli atıl
l"rlıştır. Bunun için tarlası istimlak e
dilmek istenilen Ahmet, para alma
tnıı, tarlasını hediye etmi.stir. 

•• 

Sen Olmasan, Ey ... 
H adi gel 9öyle bir dolatalım. 

_ Kör düi'jUm oluruz. 

- O endlfe, Kınnapzadeye yakııır. 
- Nereye gldeceOlz7 
- Şöyle uzanırız, Maçkaya do!lru. 
- Tramvaya blnellm. 
- Yool Biraz yUrUyellm de ayakları· 

mız açılıın. 

- Yahu! Babılllden Maçkaya yaya 
gldflml"Z. 

- Hele bir kllprOyO geçellm de ..• Şu 
Postanenin önUndekl adayı ka tdı,..alar 

da DördUncO Vakıf Hana kadar açsalar. 
iki bina karıılıklı ne güzel olur deOll 
mi? 

- Fevkallde olur. 

- Sonra, ben bu EmlnlSnünOn açılma 
aından da bir ıey anlıyamadım. 

- Neden? 
- Kardeıl Milyon earfedlllyor, llalbu 

ki Arpacı camllnden ıonrakl parça ke • 
merle camle ba!llı bir elvadıra gibi ka· 
lacak. Onu da keueler ne olur? 

- O da olur, yavaı yavaıt 
- SlSz aramızda ıu Valde Hanının da 

etrafına çektikleri tahtaperde pheaer 
do(jruau, Bunun daha plıinl yapamadılar 
mı? 

- Canım! Bunlar muvakkat ıeyler. 
- Azizim, estetik denilen ıeyln mu • 

vakkatl, mOebbedl olmaz. Beni endl,eye 
dUıüren ıey böyle ıeylere tahammUI e· 
debllmek meaelealdlr. 

- Üç ay aonra buralar cennet olacak! 
- Öyle! Llkln k!Sprü n.Un iki yanına 

bir feyler yapmalı. Her yerde meydan • 
lar kiSprCllerlı hunlvarJ blrletfrler. Yani 
köprOnUn a(jzı meydana do(jru genltler, 
Ah canına yandı(jım, turaya b ir uma 
köprO yapı l 11 idi ne olurdu. 

- O da olur aldırma! itte 1enl kartı 
ya geçiriyor yal Deha ne lltlyorıunl 

ı······~~~~·······ı 

f Burhan Felek f 
f ••••••••.•••.••.•••••••• f 

- Yahu! Ne kanaat eahlbl adamaın 
bel Tahta klSprü de ol1a eyvallah diye • 
eekılnl 

- Derim kardeılml Biz babamızdan 
ayıe gördük. 

- Şimdi yeni proje tatbik edilince 
k6prü otuz metre kadar HalJce girecek· 
mlı. 

Bana aor1alar, tramvayı kllprüden çı
karır, t Onele eokarım . Ve TOnel aervlılnl 
'amamen kaldırırım, fenı mı olur? 

- GUzel olu r amma pek aklım ermez. 
- Olurdu. Ondan ıonra Voyvoda ead 

dealnden tramvay hatları nı kaldırır ıer· 
be1t nakil vuıtalarına tahılı ederfm. 
So"ra Gazi kiSprUıll ile gelen hattı da 
Meylt yokuıundan daireye doiiru çıka· 
rırım. Karak6yden Tünele glrmlyen bir 
kolla da Azapkapıaı yoluyla bu hattı a· 
taiiıya da baOlarım. Fena mı olur 

- Sen Proıt olmu11un yahul 
- Alayı bırakl Nedir bu tünel mey-

danı. Yık ıu tlinel fabrlka11nı, aç orayı 
biraz. Alem nefu a l11n. Galata1arayın 
6nUne giden caddenin iki yanındaki dük 
klnları olduOu gibi kea. or .. ı 25·30 met 
relik bir genltllk a l11nJ Hattı GalatHa· 
ray mektebin i ba,ka yer• kaldır! $ehlr 
içinde, hele blfyle eOlence yerlerinin or 
taaında yatı mektebi olm az. Onu eski 
Harbiyeye, yahut Tafkı9laya naklet. 
Mekteple eski karakolu blrleftlr ve o· 
raaın ı açık güzel bir opera blnuı yapl 

- it kıyaklattı l 
- Ah, ahi Gözll kör olsun paranın. A· 

llmallah neler yaparım. Operayı oraya 
yaptın mı? 

- Yaptım! 

- Hah! Şimdi yUrlll EQer paran var· 
ea fu Balıkpazarına gld•n Tiyatro aoka· 
Oı nın 1 ngll iz eefarethaneal tarafındaki 
adayı kaldırıver! 

- Pek acele mi? 
- Alayı bırak! Ora•• makemmel bir 

ıey olur. 
Şimdi Tak•lme kadar llltmel Tak•lm· 

de yapaca!lın de!lltlkllk ve bu opera cad 
deyi dUzeltlr. Yalnız iki tara ftan 3.4 
metre nizam çizgisi çizi Eaaalı tamirler 
de kesmek Uzere. 

Taksimde, hM ıeyden evvel ıu helAyı 
kaldır. Kıılayı, ıtııdyomu, yıktır. Oraya 
bir hUkOmet dairesi yap! Meydanı ge
nlılet. Takılm bıhç~ılnl aç ... iki tarafa 
birer kUçUk çocuk bahçesi yap. Tam 
deniz tarafına 300 odalı bir otell .. Aıa· 
!lıya do(lru da teraslar! Azizim! Seyyah 
gelıln, aeyyah gelılnl Diyoruz. Seyyah 
gelip nerede oturıun Allahafkına? lıtıın 
bu lun gUı:elllOlnl g!Sıteren, modern bir 
otelimiz var mı? Oradan yUrU SOrp Ago 
ba. Buraya bir 1ergl urayıl BUtUn te • 
ferrUatlle. Arkaaına Lünapark .. Onun yan 
tarafına apor yerleri. Basketbol, tenis 
meydanları falan daha aıaiiıya doğru bir 
atat. Bu atat Haa ahıra kadar unnabl • 
lir •• Yalnız dikkat edilecek nokta. Ay, 
ayl 

- Ne oldu?. Yııhul 

- Sorma! Hay. Allah! Dalmııım , kal· 
dırımda çukur varm19, bastım , ayal)ım 
burkuldu. Vay, vay vayl Fena aızlıyor ... 
Yllrüyemlyece(llml 

- Ne yapalım timdi." Bari bir tram· 
vaya atlıyalım da ... 

- Eveti Öyle yapalım! 
- Yazık oldu! N• de tatlı tatlı anlatı-

yordun! 

- Eveti Llkln hayall tam yafamak 
mUmklln olamadı ... 

- Yal Kaldırımda çukur olmasa idi. 
Akalllk lftel Ah birader ıen de biraz ll· 
nOne bakıP. ta lıt.:.'ale dalu ldJn Y..l.!u 

M emleketimizin 4 yaşına kadar 
olan yavrulan bütün nüfu

sun yüzde 16,9 nu tutuyor. Bu nis
beti bizden yüksek olan bir tek 
memleket vardır. O da Meksikadır 
ki, nüfusun yüzde 18,2 si dört ya
şından küçüktür. Bunun bir ma
nası doğum çokluğu, diğer mana
sı vasati ömrün düşkün olmasıdır. 

4 yaşına kadar çocuklann umu
mi nüfusa nisbetle en az yer tuttu
ğu memleket Avusturyadır. Bura
da her yüz nüfusta 4 yaşından kü
çük 6,9, İsveçte 7,4, İngilterede 
7,5, Almanyada 7,3, Danimarkada 
8, Belçikada 8,2 . .Macaristanda 8,3, 
Norveçte 8,4, bviçrcde 8,5, Avus
tralyada 8,6, Fransada 8,7, Ame
rikada 9,3, Çekoslovakyada 9,6, 
Yunanistanda 9,7, Holandada 10,5, 
İtalyada 11,l, yavru vardır. 

İtalyadaki nisbet 1921 senesin
de 9,3 olduğu halde devamlı su
rette yükselmiştir ki, fazla doğum 
hakkındaki teşviklerin bir neticesi 
sayılabilir. A vrupanın sıhhat ve 
refah bakımından en ileri giden 
memleketlerinde nisbet aksine o
larak bir düzüye azalmıştır. Bul -
gnristanda da ayni şekilde bir ar
tış vardır. 1920 senesinde 4 yaşın
dan küçiik yavrular bütün nüfusun 
yüzde 10,2 si iken 1926 senes inde 
yüzde 14,3 ü bulmuştur Diğer mem 
leketlerden Japonyada yüzde 14,1 
Romanyada yüzde 14,6, Arjantin
de 14,6, Brezilya 15, Rusya 15.2, 
Hindistanda 15,3, dört yaşından 
küçük yavru vardır. 

5 ila 9 arasında yavrular bizde 
bütün nüfusun yüzde 14,5 nisbeti
ni tutar. Nisbetin yüksekli!i ba-

1M\))!#11if0 
Aile ismi Alabilmek 
Güçlüğü ~ · s. 3 3"" 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
Yery iizünde kendinde n başka 

kimsesi olmıyan bir genç kız anla
tıyor. "Altı yaşında iken anamı, ha
hamı kaybettim. Kimim var, kimim 
yok bilmiyorum. Bir dayım varmış, 

beni o zamanlar Beyazıtta memur 
olan bir adama evlôtlık olarak ver
miş. Memur, nüfu& kağıdımla beni 
aldı, Anadolunun birçok yerlerini 
gezdikten sonra 1stnnbula geldik. 
Ben o adamın yanından çıktım. Baş
ka bir kapıda çalt ıyorum. A.ile ismi 
almak meselesi çıkınca Kadıköy mer 
kezine müracaat ettim. Nüfusumu e
limden aldılar, Beynzıttan tahkik e
deceklerini ona göre bnna istediğim 

ismi vereceklerini söylediler. İki se
nedir, gider, gelirim, ya evrak kay
bolur, ya Beyazıttan cevap gelmez, 
ya nüfustaki ismimi, yanına girdi
ğim hanımların deLriştirmesi yiizün
den miişkülat çıkar, bir türlü aile is
mi alamam. Şimdi de Beyaz.ıtta nii
fu taki ismimle, bugiinkü ismim a
rasında fark olduğu için bnna yeni
den nüfus kağıdı çıkartmak istiyor
lar. Bu da kimbilir kaç ny sürer. Aile 
ismi almak bu kndar zor olduğunu 
bilseydim, hiç mliracaat etmezdim.,, 

* Aile ismi almak. herkese kanunun 
tevlit ettiği bir mecburiyettir. Hatta 
hükumet bu hususta muhtelif defa
lar koyduğu müddeti uzatmış, ceza 
meselesinde gnyet müsamahakar 
davranmıştır. Maksat herkese aile 
ismi almasında kolaylık göstermek
tir. Bazı dairelerde sırf bürokrasi 
yüzünden gösterilen bu müşkiilô.t 
kanunun gayesiyle telif edilemez. 
Bu kızm elinde nüfus kağıdı vnr. ti
zerindc de "l\fiincv\•er,, ismi yazıyor. 
Kızın asıl ismi budur. Girdiği kapı
larda istiyen ona Gülşen, istiyen 
Gülçin demiş. Dememeleri lazım 

amma, demişler. İnsanın niifusuna 
geçen ismi benliği, şahsiyetidir, bu
nu değiştirmek kimsenin hakkı ol
mamalıdır. Amma oluyor i tc. Şimdi 
elinde niifus kağıdı olan bu kızcağız 
nedeıı, Ikf scncdcnbcri bir aile ismi 
alamıyor? Bcynzıtta nüfus kiitüğün. 
de :Münevver isimli kızm kayıdı yok 
mudur? Yoksa elindeki nüfus kağıdı 
nedir? Nüfus kağıdı olan bir adam, 
iki senede aile ismi alamazsa, hfıltı 
hükumetin kırtasiyeciliğe karşı attı
ğı mücadeleye hiyanet edenler var 
demektir. Hiik(ınıet herkesin aile is
mi alması için kanun çıkarmıştır. Bu 
kanuna riayet ,·ntandaşların borcu, 
vatanda lara kolaylık göstermek te 

ı muvazzaf olan d:ıirelerin borcudur. 

kımından dünya rekoru dikkate 
değer ve tahlil edilmiye layık bir 
şekilde olarak bızdedir. 

Bize en yakın olanlar yüzde 
12,1 ile .Taponya ve Roman

yadır. Biribirine benziyen içtimai 
şartlann verdiğ! neticeler arasın
da hayrete değer bir ahenk ve ben
zerlik vardır. İngiltere, İsviçre, İs
veç, Fransa, Almanya, Belçika, 
Danimarka gibi memlek etler hep 
yüzde 8 ile 9 arasındadır. Rusya, 
Yunanistan, Le'ıistan, İtalya, Bul
garistan, Yugoslavya y üzde 10 ci
varındadır. 

10 ile 14 yaşları arasındaki ço -
cukların nisbctı . ayni yükseklikte 
devam etmiyor Bu grupta bizim 
yüzde 9,9 çocuğumuz var. Lehis
tan 13,8, Rusya l 1,6, Japonya 10,5, 
Bulgaristan 10,3, Norveç 10.1, A
merika 9,8, Yunanistan 9,7, Belçi
ka 9,4, Danimarka 9 , İsveç 8,9, Al
manya 8 9, Rumanya 8, 1talya 7,7, 
çocuk gösteriyor. 

15 ile 19, arasında birdenbire 
çok geriye kalıyoruz. Bizim bu 
yaşta gençlerim11 bütün n ü fusu • 
muzun yüzde ti .5 dir. Bu grupla r
da hiç şüphesiz harplerin tesiri şid
detle gör ünüyor. H arbe karısan .,. 
memleketlerden Fransada y üzde 
5 ,6, Belçikada 6.2, Çekoslovak • 
yada 6,4 , İtalyuds 7,7, İngilterede 
8 gibi nisbe tler gôr üli.iyor. Diğer 
memleketlerden bu yaş ,grupund a 
Brezilyada yüzde 12,8, Rusya 1 ı.6, 
Japonyada 10,5 Norvcç te 

10 1 
Yunanistanda 9 ,7, H olandada g 5 
gibi nfsbetlere tesadüf ediyoruz ' 

20 ile 24 yas l ~ırı arasında b" : .. d ızım 
yuz e 8,4 nisbetimiz bü tu"" n a·· . . unya-
nısbetıne az, çoıc uyuyor. Ekser 

l Devamı 6 ınc~ 
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Bakımsm Bir Cadde § = 

INGILTEREDE KRAL KUPASI MAÇLARINDA: Türbede Pis ve 

- -- -Bir okuyucumuz şunlan anlatı- 5 S 
- -yor: : : 

"Türbedeki belediye dairesinin 5 5 
karpaında eskiden bomboıj olan ar- 5 : 
salar fimdi birçok apartımanlarla 5 
doldu. Baruı da Taksim meydanı i 
gibi, şimdi güzel bir manzara arze- : .. 
eliyor. Fakat hemen her cadde ve so- : -kakta karşdaplan bir çirkin adet, i 
buradada ıöze çarpmaktadır. Bele- : 
diyenin sağına dtlfen harap bir ye- 1 
rln etrah bir aptesaae halini almq- """' 
tır. Burada bulunan iki kilçft çlp e E 
sandığı da günün her saatinde dolu- 5 F E L A- K E T • fqilterede 93 bin ııqlrd 6nQnde 1'8Pılan Kral kupası maclannda, maçın bitmesine 30 saniye kala. Preston takımının penal

tıdan kazandıjı ıol kaleye girerken 

Milli Kume Maçları Bugünkü 
Spor 
Hareketleri 

yor ve mütemadiyen etrafa pis ko- 5 ı· 
kular netredi)'or. Alqam üstleri de 5 
bir takım yoksul çocuklar ıelip o 5: 
llllldıkların içinden ekmek lunntıla- E Türkçeye Çeviren: ı. Toli 
n,portabl kabukları vesaire çıbnp ima1111M111mı1111n• • •ıt' 111••••1111•• 

Alsancak Takımı 
3 • 2 MaglUp Oldu 

yiyorlar. Baran bir tifo memblllm. 
Beledi ala ta anıbapndaki •a Yegor İvaniç Glotov ism1?de 

ye hl -ı..~1. almı bir mujik, beygir satın almak ıçin 
mansara ç "~ yor.,, iki sene para birilctirdi. Nafaka-

OKUYUCU sından kesti, kötü yemek yedi. Si
garayı bıraktı. Votkanın tadını bi
le unuttu. Yani sizin anlıyacağınız 

KOLLE.J SABASI: l ~ L 1 t 
l•tan6al Atletism bcryra- m e 1t t U p a r 1 Yegor vaniç, para biriktir-

mekle meşgul olduğu bu iki sene 
mı linolleri _, 14 içinde ağzına bir damla bile votka 

1 

1 b 1 d 1 B Otoblslerde •iıara Yaaaiı k d Ankara, 7 (TAN) - Şehrimize ge- mak azmiy e oyuna aşa ı ar. u se TAKSİM STADI: Bil)'ükdereden N. M. lrnzasile mektup so ma ı. 
rten İzmirin Alsancak takımı ilk kar- heple ilk devreye nazaran biraz da- GalatOMıray • I lılüp mala- ıönderen bir okuyucumuz diyor ki: Halbuki, mujiğin canı §iddetle 
plaşmasını bugün §ehir stadyomun- ha sert olan bu devrenin ilk dakika- teliti Mat IS "Taksimden ıecelerl .. ikide Yenima- votka istiyordu. Fakat içmedi, da-
da Ankara ikincisi Muhafızgücü ile larında beklenmiyen bir kaza old'U. halle)'e kalkan otobüalerde ilU7en ıdpra yandı. Çünkü bir beygire çok ih-
~aptı ve 3/2 mağltip oldu. İzmirin gol ile neticelenebilecek Giin-. • B.,ilıf"f milli iiİ· ::e:ıe:• k~:: ~:n :,ı:ı::-:: üyacı vardı. 

Saat 16,30 da hakem Galatasaray- çok tehlikeli bir akınından kalesini me ~ .,,,,, 11,30. klka süren J'Olculuk sıruınc:ta bava bo _ "Şöyle bir beygir alayım da, di-
lh Eşrefin işareti üzerine sahaya ev- müdafaa etmek istiyen Salih, sağ gö ll!lı•••iiiiiiiii!i!!!i!i!!!l!!!!!!i!!!!!!!!!!ii!!!!!!!i!!~ aulurken sipra dumanlan De bOabOtan yordu, ondan sonra doya doya i-
vell İzmir, biraz sonra da Muhafız- zünün üstünden aldığı bir yara ile Futbol : tahammül edilmez bir bale ıetmekteclir. çeriz. Şimdilik biraz dişimizi sıka-
hlar alkışlar arasında çıktılar. Yapı sahadan çekildi ve bir daha gireme- Allkadarların bu nokta Ozerine nazarı dik lım .. ,, 

katlerinl celbetmenlzl rica tderim. N y İ · d lan mutat merasımden sonra takım- di. eyse, egor vanıç, unnaca-
lar §U suretle sıralanmış bulunuyor- Bir kaç dakika so~ ~ İzmir a- Bir Yunan OL.un Aclamlaranm sına iki sene hep para biriktirdi. 
lardı: leyhine verilen bir firikik cezasına na Üciincii ........ ı...ıD'IUIU!lnda narala-

~~ H~~ C~il -~h~tt~~~~~~~.hak~,* Tı~~~-~------~~~--~~~~~J~~0~~~~1~-h~~t~~h~lnad~~ 
Enver, Necmi, _ Sait, İlyas, Saim, açık Hak.kıyı sahadan çıkardı. . Ta- ı çın şe re gı mıye azır an ı. 
Basri, H. Hakkı. kımlar arasında bu suretle yemden o t Ed.Jd• (Başı .ı; incide) Tam şehre gitmek üzere iken ci-

.. h. ı l b 1 nuyordu av e J 1 memleketlerdekı" nıs· bet bu cı"var- var köylerden bildik bir muJ" ik zi-Muhaf .. . .. F t S ffet _ Sa- tevazun ası o muş u u . 

llh _ L~~ftc~Üsn':,° Afı~et _Naci, . Izmirin, ilk devredek.i ~fibdi eneder - Galatasaray ve Beşiktaş Klüpleri dadır. Ve bizden umumiyetle bi- yaretine geldi ve kendisine bir at 
ızz'et Rıza fbrahim, Şahin. jık oynayamayışındakn :~~tıb~ e e

1
n tarafından Yunnnistanın kuvvetli raz fazladır. teklif etti. Fakat Yegor İvaniç, bu 

' ' . Muhafız canlı ve te nlA ır oyun a :ı. •• 25 ile 29 yafl arasında bizim teklifi reddetti. Hatta iN- tekliften 
Oyuna Alsancak soldan ~ır vuruş- Izmir kalesini fasılasız bir surette klüplerinden Panatinai.a.os uç maç yüzde 8,3 nisbetimiz de normal sa- korktu bile: 

la başladı. Muı;::ızın m\18~ !1-:m- ziyarete başladL Lütfi kaleye kadar Y~~~ak üzere şehrimize davet edil- yıl,bilir. 30 u, 34 yq arasµıda biz- - Aman Yahu, d~i, sen ne ya-
da kesilen bu cum .~ usu er- yaklqtırclıp topu yme Rızaya ver - m.,.ır. de yüzde 7,6, Mile 39 aruında pıyonutı? ~l>ugfui'tı iple Ç!ktim. 
hal iade olundu. t1i miUİar daha eti. R bu fırsatı da ganimet saya- Yunan takımı muvafakat e~tili yüzde 6,2 nüfus vardır. Şimdi b~n sel\?ien 15"E:,vgtr ~un a:-
..&..ade İzmir lehine bir cereyan arze k kıza 11. b" 1 35 . . d takdirde 27, 28 ve 29 Mayıs tarihle-

1 
___ 1.. ~u .ı •• ·-"""'"'- ne 

-;;r ra uvve ı ır vuruşa ıncı a- Be .. •ı.. Bunlar da, az ~k: normaldir. ~ • ~ ,,._.-T-
diyor. Nitekim be§inci dakikada Mu kikada topu üçüncil defa İzmir ağ - rinde şehrimizde Galatasaray~. Y-: )'kırktan sonra aleyhimize kıymeti olur? am istedijim gibi 
bafıZ kalesini ıazyik çemberi içerisi- 1 tak affak ld Bir taş ve alınacak neticelere gore ikı bir alıc veric yapmam irin mtıhak-
ne alan İzmirli muhacimler İlyasın dark~ka mıyat mk uv k 

1 
. ~l uk. klübün muhteliti ile kal'$1laşacaktır. dönmiye başlıyor. 40 ile 44 7 7 ~ 

.. .. a ı a sonra e rar a ecı ı e arşı k yaşlan arasındllki nüfus bizde yüz- kak şehrin pazarına gitmeliyim. 
~tiji sıkı bir pıtle ilk golu kaydet- lqan Rıza bir dördüncü gol daha ya Galatasaray B Ta ımı de 4,9 dur. Yalnız Rusyada yüzde Yok kardeş, ben burada at satın al-
tiler. . _ pıyordu, Fakat kaleci Hilmi, Rızanın ile Çdıacak 4,7 şeklinde bundan aşağı bir nis- mam. .. 
~aha ilk dakikalarda yediği golun ayaklarına atılarak: topu yakaladı ve Milli küme maçlarından çıkarılan bet vardır. Diğer memleketlerin Yegor lvaniç, bunları söyled -

teWisi için hazırlanmıya başlıyan gole mani oldu. Fenerbahçe yerine kümeye alınan al çoğundaki nisbet sözleşmiş gibi 8 ten sonra son h i-
Muhafızın göz açmasına meydan ver Son dakikada Muhafız aleyhine tı klüp muhteliti bugün Galatasaray ile 6,5 arasında değişiyor. çorabının içine sak-
miyen İzmir takımı yeniden Ankara verilen frikik cezası da direğe çarp- il karşılapcaktır. 45 ile 49 araımıda vatandaflann ladı. Çızmelerini giydi. Eline eo-
kalesini ablukaya alınıt. ~ulunuyor- tığından dolayı netice üzerinde bir Federasyonun kararına göre, Altı nisbeti yüzde a.5 derecesine dü _ ~ını alarak ~hr.in yolüi:iu tuttu. 
du. Bu esnada Fuat, Saımın sıkı bir değişiklik husule getirmedi ve maç klüp muhtelitinin müsabakaları mil- şüyor. Olgun .11damlarımızı ya~- Şenrin l)azanna gelir ~?lmez 
§iltil ile gelen topu iyi bloke edeme- ta bu suretle 3-2 Muhafızgücü le - li küme puvanla,.ına tesir etmiyece- tamam~ Kendisi- derhal gözüne bir at kestirdi. 
dijinden elinden kaçırdı. Hakkı, bu hine neticelendi. ği için bu takımla yapılan müsaba- ni gösteriyor. Bize :yakın yalnız Bu, alelade bir beygirdi; P.ş ka-
fırsattan istifade ederek iki bekin a- Alsancak takımı ikinci karşılaş .. kalara milli küme klüpleri ehemmi- Rusya ile Bulgaristan vardır. Dl_ nnh bir köylü beYlhi. Rengi de 
rumdan sıynlarak yavaş faka~ isa- maaını yarın yine şehir stadyomun - yet vermiyorlar. Nitekim geçen haf- ğer memleketlerde bu faal ve ve- blr acayipti. Kurumuı kil rengin-
betll bir fiitle takımına ikinci bır gol da Harbiye idman yurdu ile yapa - ta Günet bu muhtelite karp B takı- rimli yaşta olanların nisbeti yüzde de bir teydi. 

daha kazandırdı. caktır. mı oyuncularile çıkmıftı. Haber al- 6 etrafındadır. İngilterede yüzde Beygirin sahibi de oracıkta du -. 
Çok kısa zamanda arka arkaya ye- dığımıza göre, bugün Galatasaray 6,4 tür ki, her yüz İngiliz arasın- ruyo.rdu. Fakat beygiri alıp alma-

mİ§ oldukları bu iki golün telifisi larutgücü Sahasında da ayni vaziyeti yapacak ve Altı daki 44 ile 49 yaşlan arasında o- malan ile, hiç alikadar dejilmiş 
için harekete geçen Muhafızlı oyun- lugilnki Maçlar klüp muhtelitine karp B takımı ile lanlar bizim lkı mislimiz demek- gib bir tavır takınıyordu .. 
cular tam bir anlapna ile İzmir kale Bugün Bakırköy Barutgücü sa- oynıyacaktır. tir. Yegor İvaniç, ayağını çizmenin 
sini sık sık ziyarete başladılar. hasında saat 9 da: Beyoğlu Yeniyol Gayrlfedere Maçlan 50 ili 54 yaşlan arasındaki va- içinde oynattı. Paralarının yerin-

11 inci dakikada İzmir kalesi önle- Rum A takımıyle Barutgücü genç ta Gayrifedere klüpler arasında ter- tandaşlann bütun nüfusa nisbeti de durup durmadıklarını kontrol 
rindeki kargaşalıktan istifade eden kımlan.. tip edilen stadyom kupa maçlarına yüzde 3,8 dir. Yalnız Rumanya, etti ve hayran hayran ata bakını -
İzzet Muhafızın ilk golünü yaptı. Saat 10,30 da Pera A takımı ile Ba bu sabah Taksim Stadında devam e- Rusya ve Bulgaristanda bize ya- ya bafladı. Kendini tutamadı, sor-
Kazanmıı oldukları bu golden son k k""y A takımları. dilecek ve Galataspor ile Esayan, Ar kın şartlar vardır. Diğer birçok du: 

ra büsbüt~ açılan Muhafızgücü ~ ırSa:t 12 de Beyoğlu Yeniyol B ta- navutköy ile Kurtuluş karplaşacak- memleketlerde bu yaştakiler yüz- _ Nasıl, §U beygiri satıyorsun, 
ıei beraberlik sayısım da yapmak içın lamı ile Bakırköy Rum genç takım- lardır. de beşten fazladır. İngiltere ve delil mi? İtte fU yanıbaşında du-
eanla hafla çalışarak İzmir kalesini lan Niyazi lıtaab•la Getlrlldi Fransada yüzd• 6 yı buluyor. ran beygiri!. 
iyice tehdide b8fladılar. İzmir müda &at 14 te Galatasaray mektebi B Fenerbahçe Klubünün geçen hafta 55 ila 59 arasında bizim nisbe- Beygirin sahibi kayıtsızca sordu: 
faası ise Muhafızın bu bunaltıcı hü- takımı ile Barutgücü B takımları. Ankarada yaptığı m•çlardan bahse- timiz yüzde 2,2, dir. Meksika, Mı-
cumlannı ancak kornere atmakla Saat 16 da Galatasaray lissi ve Ba derken aajaçık oyuncusu Niyazinin aır ve Hindistan bize yakındır. Dün- - Beygiri mi? Mademki isti-
bertaraf edebillyordu. Fakat arka rutgücü A takınılan karşılaşacak- sakatlandığını ve Ankara Nümune yanın başka her memleketinde bu yorsun, satalım .. Tabii Satıyoruz. 
arkaya yapılan kornerlerde birçok !ardır hastanesine yatırıldıjını kaydetmiş- olgun ve kıymetli yaştaki vatan- Yegor İvaniç te güya beygire ih-
müsait fırsatlar elde edildiii halde · tik. Niyazi, evvelki gün Ankaraya daşlar bizim iki. üç mislimiz dere- tiyacı yokmuş gibi bir tavır takın-
Muhafızlı akıncılar bunlan da yadı- I . giden arkadaılan tarafından şehri- sine çıkıyor. Fransada yüzde 5,5, mak istedi. Fakat kendini tutama-
şarıya atmakla veyahut fazla drib- At etızm: mize getirilmiş ve Cerrahpaşa hasta- Avusturyada 5.4, Almanya, in- dı. Adeta heyecanlanarak: 

!°!ı!a:1'~e :-::U1;':i!:.. kaptır- Final Müsabakalan nesinde tedaviye şlınm•ftJr. giltere, Belçik11 ve Avusturyada beygi!ı,~~=· ~:Y· ac:~!~ 
~.2 dir. 

44 üncü dakika: Devreyi 2 - 1 fataabul Atletiun Bayramı Tertip Blıiklet Yanılan Altmıı yaşından yukan olanlar Ben bir beygir satm alabilmek i-
majlup bitireceğine muhakkak naza Heyetinden: Netlcele•cll bizde bütün nüfusun yüzde 8,9 nis çin üç sene saman yedim. Anla, 
riyle bakılan Muhafız birdenbire İstanbul Atletizm Bayramının do- Izmit, (TAN) _Bölge ileri bisik _ betini tutar. Bizden qajı olanlar bak. Beygire ne kadar ihtiyacım 
parhyarak sağdan sıkı bir hücuma kuzuncusu bugün öğleden sonra saat let yanılanmn sekizincisi 114 kilo- yalnız Hindistan ve Mıaırdır. Nis- varmış! Bu senin beygire ne isti-
geçti. Şahin karşılaftığı bütün miif- on dörtte Bebekte Kollej sahasında metre mesafe üzerinde lzınitten A- bet Fransada yüzde 14, İsveçte yorsun? Fakat insaflı bir fiyat söy-
külatlara rağmen topu İzmir kalesi- yapılacaktır. Geçen hafta seçilerek dapazarma gidip gelme olarak yapıl 12,8, Belçikada 11,8, Almanyada le!. 
ne kada.r yaklqtırdı. Ve kaleye çok finale kalan büttin atletlerin bugün mıştır. Bozuk ve anzah olan bu yol- 11,4, İngilteredıı! 11,6, Danimarka Beygirin sahibi muayyen bir fi. 
yakın bır mesafede olduğu halde ken saat on üçte Bebekte Kollej sahasın- da yarışa iştirak eden beş koşucu da da 11,2, Yunanistanda 8,9, Bulga- yat söyledi. Yegor İvaniç, bu söy-
d~nden daha müsait ve dem~rke va- da hazır bulunmaları rica olunur. müsabakayı muvaffakıyetle bitir_ ristanda 8,1, derecesinde bulunu- lenen fiyatın hakiki fiyat olmadı-
zıyette bulunan Rızaya guzel bir Bu sene müa:ıbakalara Atletizm mitlerdir. Neticede Akyefil klübün- yor. İçtimai p"1ları biribirine ya- ğını, alış veriş kaidelerine göre, 
pasla topu geçirdi. Rıza, bu enfes Federasyonun tensibi ile diğer bölge den İbrahim birinci, Kadri ikinci, kın olan memleketler araaındaki söylenmtı bir fiyat olduğunu bil-
fırsattan istifade ederek sıkı bir vole !erden gelecek atletler de iştirak e- Mithat üçüncil gelmişlerdir. Bu ya • benzerlik hayret verecek bir dere- diji için hi~bir pazarlıja girişnıek-

Muayene faslı bittikten sonra 
Yegor İvaniç çizmelri içindeki pa
raları bir defa daha elledi ve bey
girin sahibine döne.""ek: 

- Demek ki, dedi, beygiri satı-
yorsun uz? 

Beygirin sahibi, biraz canı n· 
kılmış bir halde: 

- Satıyoruz, dedik a, diye tek
rarladı. 

- Peki, sen §imdi bu beygire 
ne istiyorsun? 

Beygirin sahibi bir fiyat söyle -
di ve hemen oracıkta pazarlık baş
ladı. 

Yegor İvaniç, iki defa çizmeleri
ni çıkardı. İki defa paralarını or
taya döktü. İki defa yine giydi." 
Birçok defalar yemin etti. Birkaç 
defa göz yaşlarını sildi. Bu beygiri 
alabilmek için altı yıl saman ye -
~. böyle bir beygire şid
detle ih~~ğundan bahset
ti.. Beygirin sahibi llptJ yavaş ya
vaş indiriyordu. Nihayet U)'uftaı· 

lar .. Beygir sahibi: 
- Haydi hayırlısı, dedi, al g~ 

tür! Doğrusu güzel beygir.. Tüy
leri de, rengi de güzel Bak fU ren
ge: Ne çekici!. 

Y egor İvaniç: 
......- ;l'\~ngrrsr pca 8--- ..,_.__,_ -• 

ya, dedi Btı ı;~ _Reygirlere ~ 
yaraşmaz!. Şunun fiyatını biraz da
ha kırsana!. 

- Rengini ne yapacaksın? Bey
girın rengile mi çift süreceksin? 

Bu kuvvetli ialrşısmda mat 
• şapkasını yere attı, o-

nu birkaç defa çiğnedikten sonra: 
- Haydi bakalım, dedi, senin 

dedijin olsun!. 
Sonra bir taşın üstüne oturdu. 

Çizmelerini çıkardı. Uzun, uzun pa 
.ralarını saydı. Bapnı hafifçe bir 
yana çevirerek, büyük bir acı ile 
paraları teslim etti .. 

Beygir sahibi, paralan koynuna 
yerleftirdi. Artık "siz,, üzerine ko 
nuşmıya bqlıyarak: 

- Beygir sizin oldu, dedi, götü
rebillniniz! 

Yegor İvaniç, beygiri yedeğine 
alarak götürmiye başladı. Büyük 
bir sevinç içinde idi. Dilini ppır
datıyordu. Beygire Marusya adını 
taktı.. Ancak meydanı geçtikten 
ve yan sokaklardan birihe saptık
tan sonra hayatında ne mühim bir 
hidise cereyan ettiğini anladı. 

Birdenbire kasketini başından 

çıkardı. Yere atarak çiğnemiye ve 
ne kurnazca pazarlık ettiğini dü
§iinerek gülmiye başladı.. Şapkayı 
tekrar başına geçirdi, Yoluna de
vam etti. Hem gidiyor, hem sevinç 
içinde söyleniyordu: 

- Nihayet benim de bir beygi
rim oldu .. Yapdık .. Herifi adama
kılh kafese koyduk. 

Sevinci biraz yatıştıktan sonra 
sağına soluna bakmıya ve gözleri
le geleni, geçeni, atı seyretmiye, 
çağırmıya başladı Fakat gelen. ge
çen onun bu davetine aldırmadı. 

"Allahım ne olur, şöyle hmşe
rilerden birine rastlasak!,, diye ak
lından geçirmiye başladı. Derken, 
yakın köylerden bildik bir köylü 
gözüne ilişti. Sevinçle: 

- Hemteri, beınterl, diye ..,. 
lenmiye bqladı. Biraz buraya bak
sana! 

şütle takımının ikinci beraberlik ~ decektir. nşla mıntaka seri bisiklet müsaba- cededir. sizin beygiri muayeneye koyuldu. 
yısını kayde muvaffak oldu. Ve golu Müsabakalar dühuliyesiz ve her- kalan bitmit bulunmaktadır. Umu - Bu yaı gruµunun vaziyeti de Beygirin dişlerint baktı. Dilini çek-
müteakıp devre 2 - 2 olarak niha- kes davetlidir. İki senedir tatbik edi- mi puvan tasnifine nazaran 14 pu - gösteriyor ki, bizim olgun adamla- ti. Göz ve kiılaklanna üfürdü. Hay-

Esmer mujik, selim vermeksi • 
zin Yegor İvanıçin yanına yalcl&f" 
tı. Beygiri seyretmiye başladı. 

yetlendi. len yeni program mucibince müaaba vanla Kadri birinci, 12 puvanla ~ nmız vaktinden evvel ölüyorlar. vanın ötesini, berisini o kadar kur-
llrind 4eorele ,.... kalara başladıktan sonra, ara veril- rahim ikinci, 29 puvanla Salih üçün Bunun sebeplerini aramak ve koru caladı ki, nihayet uslu ve sessiz 

lktnct devreye her iki takım da miyecek, bir müsabaka biter bitmez cü, Mithat dördüncü, Şükrü be • yucu tedbirler bulmak mühim bir hayvan bile ürktü.. Çifte atmıya 
aı11hakkü pJllriJn 1ay11uıı Çlk.Jr- dtleri JaJnlacaktır. !Jinci olmuflardır. milli dava sayılmalıdır. bqladı .. 

Y egor İvaniç: 

- Bak, dedi, ifte bu beygiri 18• 

tın aldım. 
(Devamı B indtkl 
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Bu9ünkü Hindistan : 

Bugünkü Hint Parlamento•a binaaının umu mi manzarası 

Parlamentoda Hint 
istiklal Davası 

Hint Parlamentosu blnasınm 
ne içi ne de dışı İngiliz Par 

lamentosuna benzer. 
Westminister (1) dört köşe, ka-

ranlık bir binadır. Toplantı salo
nu müstatildir. Işığı sönüktür. Me-
busların kıyafeti hep biribirine 
benzer. Umumiyetle herkesin içi sı-
kılıyor zannedersiniz. Azalann bir 
çoğu ayaklarını, eğer boş ise, kar
şmndak:i sıraya dayar. Aksi aksi 
sesler çıkarırlar, az konuşurlar fa 
kat muhaliflerine umumiyetle ter
biyeli davranırlar. Hulasa erkek 
l:iir meclistir, ve asırlarla yavaş 

Yavaş tekemmül etmiş yerli bir 
müessesedir. 

Hint Parlamentosu yuvarlak 
bir bina, meclis salonu da öyle. İ
çi aydınlık, kıyafetler rengarenk, 
hiçbir yeri (Westminister) e ben
zemez. Buna rağmen bana burası, 
girer girmez İngiliz Parlamento
sunu hatırlattı. Belki reisin başın
daki peruk, hükumet partisinin 
kıyafeti, belki de müzakere tarzı ve 
kullandıkları tabirler. Mütemadi
yen "muhterem centilmen,, Ho
narable Gentleman) kelimeleri te
kerrür ediyor. 

Bu meclisi bana vaktiyle bir 
Hintli ahbabım "bir kukla 

meclisi., diye tarif etmişti. Bana 
o hissi vermedi. Yerli ve milli fır
kaların şüphesiz İngiliz Parla
mentosu müzakere tarzını taklit 
ettikleri hissediliyordu. Buna rağ 
:men meclisi benimsemişler. Bura 
da içinden rahatsız olduğunu his
settiğiniz renkli kıyafetlerile yer-

liler değil, Avrupai kostümleriyle 
hükumet partisi. Onlarda her ih-
tiyar imparatorluğun, sayısı fazla 
:Yabancı bir halka hükmederken 
duyduğu emniyetsizliği hissedi

:Yorsunuz. Herhalde Hindistanın 
ilk muasır "demokrasi., sinin ha
rici bir alameti sıfatıyle bu mec
lis bir yabancıyı alakadar edebi
lir. 

~isafir localarından aşağı ba
karken karşısı kongre partisinin 
~l'a1arı, ortası ekalliyetlerin sıra-
arı. Bir meclisten ziyade Raca sa
l'a.Yına yaraşacak ihtişamla giyin
miş kırmızı setreli, beyaz sarık-
~· süslü hademeler, sıralara kağıt 
1 
ırakıp geri geri gidiyorlar. İngi-
iz Parlamentosunda olduğu gibi 

burada da mPClis reisine arkaları
nı Çevirmiyorlar. 

Bugün İngilterenin Hindistana 
teklif ettiği <Esas Kanun) a kon
~re partisi namına reisleri Bula
~y cevap verecekti. Bir sürü kü

Çuk nutuklardan, müzakerelerden 
ionra karşıdaki sırada oturan Bu
abay kalktı . Bir saatten fazla sü-

ren bir nutuk söyledi. Meclisin bi
raz evvelki hafif sun'i havası de-

(ı) 1 nglllz ~Ullı•HRt-., 

t~..,.....,.~,, 

i Yazan: ~ 
tHalide Edip ~ 
'~~~~~P'-F'-"-,#'...--.__,vtr'...._,,,,,./ 

Hint müneo1Jerleri, bir toplantı 

hazırlığı yapıyorlar 

ğişti. Herkes diıılerini sıkmış gibi 
dinledi. 

B u nutuk Hindistarun iç siya
setine taalluk ettiği için tek

ran kimseyi alakadar etmez. Fa
kat burada Hint davasını teşrih e
den Bulabayla sofrada, salonda 

konuştuğu~uz adam arasındaki 
büyük farkı derhal sezdim. 
Konuşmak üslı1bu hep o idi, fa

kat mevzuunu, tanzimi çok dik
kate şayandı. Hindistan davasının 
ana hatlarını birer kalın, salabetli 

sütun gibi gözünüzün önünde çiz
di. Üstlerini işlemedi. Olanca çıp
laklığı ile bıraktı. Ne bir avukatın 
mantık oyunlarını, ne de halk po
litikacılannın kullandığı mübala
ğa, tumturak ve hilelerini kullan
dı. Va.kalar ve istatistikler üzeri
ne kurulan bu davanın can nokta

ları ehemmiyetlerine göre bu nu
tukta yer tuttular. İngiliz edebi
yatı profesörlüğü yapmış olan bu 
adam o edebiyattan hiç bir misal 
almadı. Hindistanda Mahatma 
Gandinin en çok moda yaptığı sa
de hitabet üslübunun zanneder
aem Bulabay en iyi nümunelerin
den biridir. 

Yanımda oturan, ve eski ro
mantik hitabetinin kuvvet

li ömeklerniden olan bir Hindu 
bana: 

"Davamızı zayıf gösterdi,, de
di. 

Ben kendi hesabıma ilk defa 
Hint istiklal davasının kudretini, 
arkasındaki faciayı anladım. Şim

diye kadar Hintliler davalarını 

hep mübalağa ile teşrih ederler, 
kelime tumturağı arkasında ru
hunu boğarlardı. Bulabay bu acı 
hakikatin yüzünü kalın bir peçe 
gibi örten üslup cephesini söktü 
attı. 

Bulabay ayni zamanda bu va
kur ve sade üslıibiyle, hıtap ettiği 
adamların ruhiyatını tanıdığını da 
ispat etti. Yerlere eğilen, hakkını 
hak diye değil, sadaka dilenir gibi 
yalvararak istiyen eski Hintliye 
İngiliz bir dilenci muamelesi eder, 
Halbuki zavallı adama bu fazla te
vazu aldığı eski terbiyeden gelir. 
Hakkını isterken söğüp sayan, gü 
lünç tehditlerle İngiliz yüzüne tü
küren, yahut yumruk sallıyan ye
ni Hintli, yeni elde etmiye başla
diğı kudrete henüz alıŞmadığı için 
böyle bağırır. Fakat İngiliz bunu 
zaaf telakki eder. 

İngiliz, büyük şiir' yaratmış bir 
milletin ferdidir. Fa.kat şiirlerini 
ocak başında okur. Onun için si
yasiyat herşeyden evvel bir (iş) tir. 
Iş realist temeller ütüne kurulur. 

Siyasiyata şiir karısınca bunu cid 
di telakki etmez. Bana geldi ki, 
Hindistanın İngiltereye cevabını 
veren Bulabay, bu süslü aydınlık 
meclise, yahut Hindistan valisine 
değil, denizlerin ötesinde Hindin 
zembereğini elinde tutan karanlık 
İngiliz meclisine hitap ediyordu. 
Bu notkadan da Bulabayın hitabe- . 
si bir şaheserdi. 

Bu nutuktan bir kaç gün sonra 
Bulabay Luckuow gençliğine 

bir konferans verdi. Mevzuu "Mü
nevverlerin hezimeti,, idi. Burada 
bambaşka bir lisan kullandı. Hin
distanın yabancı bir milletin hük
mü altında bu kadar uzun kalma
sında münevverlerin ne kadar me
sul olduğunu pek acı bir lisanla an
lattı. 

B u konferansı gazetelerden 
kestim sakladım. Münevver 

milletine -hatta bütün şöhreti
ni kaybedeceğini de bilse- her za 
man doğruyu söylemekle mükel
leftir. Bu vazifesini Hint münev
veri yapmış mı yapmamış mı? Bu 

nutkun bazı cümlelerini Hindis
tan münevverleri her zaman yüz
lerini ekşiterek hatırlıyacak:lardır. 
Dünyanın ön safhasında yer alan 
Hint ilim adamının, şairinin, filo-
zofunun sayısını zikrettikten son
ra, insaniyetin betşe birini teşkil 
eden Hindistanın neden hfila ec-

[Devamı 8 incide] 

Şu Garip Dünyada : 
, 

50 Bin 
Senelik Bir 

Fildi si 
1 

ingilterede Çişvik kasabası civarın 
da ameleler bir bahseyi kazarken, 
çok büyük bir fildişi çıkarmışlardır. 
Diş, müzeye götürülmüş ve tetkik e
dilmiştir. Bir profesör, dişin 50 bin 

sene evvel yaşamış olan mamut bü
yüklüğünde bir file ait olduğunu söy 
}emiştir. Kazılan yerde mamut ke
mikleri de bulunmuştur. 

Eylelin ağırlığı 
Paristeki Eyfel kulesi 7 milyon ki

logram ağırlızında ve 15 bin çelik 
kısımdan ibarettir. Bu kısımlar, bi
ribirlerile 15 milyon vida ile tuttu
rulmuştur. 

İnşası için 7 ,800,000 frank harcan
mıştır. Bir kilogramı 1,10 altın fran
ga rnal olmuştur. 

5 dakika •Ürebüiyor 
Bugünlerde İngilterede, Dorçester 

şehri hakimleri, bir öpücüğün kaç 
dakika sürebileceği meselesile meş
gul bulunmaktadırlar. Bu şehirden 
Vinüred Mey Striklend isimli ve 

20 yaşında bir genç kız, bir dava a
çarak otobüs kondüktörü Artur 
Sprek'in kendisini zorla öptüğünü ve 
bu öpüşün 5 dakika sürdüğünü iddia 
etmiştir. 

Mahkeme reisi Morton, bu kadar 
uzun süren bu öpücüğün filmlerde
kine nazaran rekor kırmış olduğunu 
ve genç kızın haklı olduğunu ve bir 
öpücüğün 5 dakika devam edemiye
ceğini söylemiştir. 

Mahkemede, bir öpücüğün neka

dar sürebileceğini anlamak maksadi
le bir tecrübe yapılmış, suçlu Sprek, 
5 dakika.dan daha fazla bile sürebile
ceğini isbat etmiştir. Neticede suçlu. 
mahkeme masrafını ödemek şartile 

bir sene hapse mahkum olmuştur. 

Unutulmuş bir lilm 
Harkov'da bir müzenin eski gale

rileri içerisinde 1907 - 1910 arasm
da çevrilmiş bir film bulunmuştur. 
Film, Tolstoy'un Yasna Polana kasa 
basında ailesi arasında, ve sonra l\fos 
kova ve Astopovo'daki hayatını gös
termektedir. Filmde, Tolstoy·un ö
lüm döşeğindeki vaziyeti ve Yasna 
Poliınada cenaze merasimini gösteren 
kısımlar da muh-:ıfaza edilmiştir. 

Suyu en temiz dere 
Avrupada en temiz suyu olan de

re İsveçte akıyor. Loka ismini taşı
yan bu dere suyunun beher litresin
de ancak 9 mil•graf madeni madde 1 

bulunabilmiştir. Avrupa merkezle
rinden, suyu en lezzetli olan şehir Vi
yanadır. 

Bir hakaret meselesi 
Cenubi Afrikanın Johansberg ka

sabasında bir polis Margreta Gren
berg isimli bir kadını, otomobilini 
çok süratle sür<iüğü ve ayrıca da 

kendisine hakaret ettiği iddiasile 
mahkemeye vermiştir. Polisin ddia

sına göre, kadına otomobilini çok sü
ratli sürdüğünden dolayı ihtarda bu-

lunmuş, kadın da· "İstersen git, şika
yet et! Cehenneme kadar yolun var,, 
demiştir. 

Mahkeme, cçhc:>nı;ıeme gidip gitme
mesi hususunu kadınla, polisin arzu
suna terkettiğini nazarı dikkate ala-

rak, kadın hakkında beraet kararı 
vermiştir. 

SIVASTA: 

Kahraman Piyesi 

Oynandı 

Divrik, (TAN) - Nuri Demirağ 

ortaokulu talebesi "Karaman,, piyesi 

ni temsil etmiş, kalabalık bir seyirci 
kütlesi tarafından alkışlanmıştır. * Sıvas, (TAN> - İzmir fuarına 
iştirak hazırlıklaı·ı devam ediyor. Sa 

natler evinde yapılan güzel halılar 

da fuarda teşhir olunacaktır. * Sıvas, (TAN) - Hafiğin Kara
caviran köyü civarında, başka bir 

köyde oturan Haydar ve Hasana ait 

12738 defter kaçcı.k sigara kağıdı mü

sadere edilmiş, bu iki kaçakçı tutul
muştur. 

ı 

Günlük Hayattan Hikayeler: 

Nane Şekeri ile 
Eroin Satan Çocuk 

Yazan: YALKIN 
B eyazıt meydanındaki büyük 

havuz ile Üniversitenin ka 
pısı arasında bu sevimli küçüğü a
rasıra görür ve acırdım. On üç ya 
şında ya var, ya yoktu. Temiz ve 
derli toplu kıyafetile ince boynu -
nu büker, süzgün ve sarışın yüzü
nü kızartır, şahdamarlarını kabar
tarak haykırırdı: 

- Haniya baylanm. Hasiyetli, 
şifalıdır nane şekerim. 
Duruşu, yürüyüşü, söz söyleyişi 

hatta haykırışı bile bu yavrunun 
düşkün bir aile çocuğu olduğunu 
gösterirdi. Şekeri dilenmekten zi
yade aile geçimine yardım için sat 
tığı hissini verir ve inandırırdı da. 
Bu sebeple birçokları gibi ben de 
her görüşümde yüz para verir bir 
tüp nane şekeri alırdım. Bunu, a
cıdığım bu yavrucuğa karşı bir 
yardım borcu sayardım. Her defa
sında da bu borcu ödemekten bir 
zevk duyardım. 
Dün, Çafşambaya bir aile ziyaretine 
gitmiştim. Dönüşte yoluma düştü
ğü için Fatih camisinin avlusun -
dan geçiyordum. Meydan bir spor 
yeri gibi kalabalıktı. Büyük kü -
çük mektepli çocuklar futbol oy ~ 
nuyorlar, gülüşüp çığrışıyorlardı. 
Durdum yavru ve gençlerimizin 
bu sevinçli, keyifli vaziyetıerir{i im 
renerck seyrettim. Ben ve ben yaş 
takilerin pek fena tarz ve şartlar 
altında, çok acı ve her şeyden yok 
sul geçen çocukluk hayatımızı ha
tırladım. Cümhuriyet devrinin bu 
bahtlı ve şen çocuklanm gönlüm 
den kutluladım ve yürüdüm. 
Q ni.imden bir Bay ile sırtın -

da dolu bir deve çuvalı kö 
mür yüklü bir hamal gidiyordu. 
Hamal Karadeniz kapısının ağzına 
gelince bağırdı : 

- Kız Nazik Para kazanabil -
din mi ki. 

Dedi ve geçti Yakla~ığım za -
man kapının iki yanında, üzerlerin 
deki paçavraları da yüzleri gibi 

pislikten kararmış, bakımsızlık -
tan saçları çitl~şip dolaşmış. kö -
mür gibi kara kaş ve gözlü iki yav 
rucuğun avuç açtıklarını gördüm. 
Mıhlanmış gibi olduğum yerde 

kaldım. Yüreğimi sızlata.n bu gö -
rüyü çiğneyip geçemedim ve kız 
olan büyüğüne sordum: 

- Kız. ismin ne senin? .. 
Gösterdiğim bu alaka ktzcağızı 

sevindirmiş olaeak ki. pislikten ka 
rarmış yüzü yanında daha ziyade 
göze çarpan ve bembeyaz iki inci 
dizisine benziyen temiz dişlerini 

göstererek sırıttı Çok koyu bir Si
irt şivesile: 

- Benim mi? Dedi. Nazik ... 
- Anan baban yok mu senin'? 
Bu sualim biraz cnuruna dokun 

du galiba. Başını iki tarafa salladı. 
Kaşlarını çattı: 

- Neye olmayaki? Dedi. Anam 
da var. babam da. Çalışılar bizim 
kimi. (Başilc giden hamalı göster 
di) Ağam da hamallıh edi. Aha ge 
di... 

- Nerde çahşır anan baba,n'? 

- Babam mı? Aha orda kömür-
cülerin yanında yıkık kapıda otu 
ri. Anam da Maltada pazar yerin
de gezi. 

Bu çocuk ile görüştüğümü ya -
nımda orta yaşlı ağır başlı bir zat 
ta dinliyordu. Çocuk sözünü biti -
rince bu zat bana döndü. Açık bir 
yüzle: 

- İşittin mi bayım, dedi. Soyu 
sopu hep dileniyorlar işte. Bizim 
bu semtliler belediye yasaklarına 
hep böyle omuz silkerler. Adam 
sen de bana ne der ve geçerler. Sır 
tında koca çu\·al ile geçen hamal 
da gözünüzden kaçmadı değil mi? 
Kabahat kimde?. Hiç şüphesiz o 
kömürü alanda ve şu çocuklara 
para vermeyi savap sayanlarda ... 
Anladım siz de benim gibi biraz me 
raklısınız. Bunlar bir şey değil. Ge 
lin size daha yürekler acısı bir şey 
göstereyim. 

B eni . meyd.~na doğru götürdü. 
Elıyle turbe kapısını gös

terdi. Yavaşça : 

- Görüyor musunuz şu yumur
cağı?. 

Dikkatle baktım. Her vakit Be-

Çocuğu ile beraber 
dilenen bir kadın 

yazıt meydanında gördüğüm nane 
şekeri satan çocuktu. Döndüm. 
Ve: 

- Evet tanıyorum. Dedim. Yok 
luğun ve düşkünlüğün bu yaşta 

çalışmıya ve k:ızanmıya zorladığı 
bir geçim kurbanı. Beyazıtta nane 
şekeri satar. 
Muhatabım gözlüğünün fö:erin

den dikkatle ve biraz da hiddetle 
yüzüme baktı: 

- Nane şekeri mi? .. Evet. Etra
fı aldatmak için onu da satar. Bu 
küçücük boyu ile sosyal varlığımı
za yaptığı büyük fenalıktan habe
riniz var mı? Bu çocuk, beyaz ze
hir satıyor, azizım, beyaz zehir! 
Yaşının küçüklitğüne bakıp nane 
şekeri sattığına acımayın, göster
diği saflığa ve suçsuzluğa inanma
yın sakın. Bilir1m, beyaz zehir sa
tıcılığından hapıs olmuş bir habi
sin oğludur. Sultan Selimde Çukur 
bostan taraflarıııda otururlar. Ba
bası simit satardı. Fakat cepleri zc 
hir paketleri ile dolu idi. Çocukla
rımızın, yurdun yeni yetişen yarın 
ki sahiplerinin arasına sokuluyor
du. Tıpkı koruluklarda nemli yo
sunlar. ıslak çımenler arasından 
sinsi sinsi süzülerek yuvalardaki 
yavru kuşları gozliyen zehirli en
gerekler gibi... Fakat var olsun, po 
lisimizin gizli ve koruyucu bir eli 
bu zehir kusan mahltiku bir gi.ın 
Üniversite mevdanındaki çamlık
lar arasında ve suç üstünde yaka
ladı ve layık olduğu akıbete sü
rükleyip götürdiı. İşte o günden
beri bu çocuk babasının yerine 
geçti. 

Bunu bana çok acı bir tesadüf 
öğretti ve tanıttı. Benim lisenin on 
birinci sınıfında yetişmiş bir oğ
lum var. Kuvv.;-tli, neşeli zeki bir 
genç idi. Geçen yaz hiç bir sebep 
yokken günden güne soldu, zayıf
ladı ve gözlerinin feri kaçtı. Bay 
Fahrettin Kerime götürdüm. Dok
tor oğlumu pençesine kıstıran giz
li hastalıgın sebebini. adını gizli
ce bana anlattı· Hcroin, heroine a
lışkınlıgın başlangıcı ... 

B ir ay süren sıkı bir goz ha-
pisi, devamlı bir tedavi oğ

lumu kurtardı ve bana kazandır
dı. Genç eski sağlığına ve sağlam
lığına ka\·uştuktan sonra, bir gün 
ısrarım karşısında dilinin bağını 

çözdü. Hastalığmın sebebini piş
manlıkla itiraf etti. Kendini zehir
liyen bu küçük yılanı da Vefa mey
danında bana gösterdi. O güne ka
dar, ben de sizin gibi tanır ve na
ne şekeri sattığına inanır ve acır-

dım. O gün polıse verecektim. Fa
kat kinimi, içimden geçeni bakıs
larımdan anladı. Yangın yerlerin,e 
kaçtı. Çok aradım, bulamadım. Bir 
gün de Nuruosmaniye camisjnin 
içinde tesadüf ettim. Yine kacır
dım. İ~te bir de bugün ve si~di 
gördüm. Herhalde bugün bu , sarı 
çıyanı yakalattır2cağım . 

Y~nımdan hızla ayrıldı. Ne ça
re kı, m~hatabımın kendine doğru 
yak:laştıgı~ı ~~ z~hir saçan haylaz 
~~~ktan gordu . Bır sincap çevikli
gı ıle kaçtı. Mrıhatabım arkasın
dan koşuyordu . Kendi kendime: 

- Ah, dedim. Ne olur bütün ba 
balar bu uyanıklığı ve alakayı gös 
terseler ..• 
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(Hikayeden Mabaat) 

Mer"8imJen sonra, tcilebe, spor gösterileri yapıyor 

Kuleli Lisesinde Dünkü Merasim 

Genç Mezunlar, Dün 
Mektepten Ayrıldılar 

( B A Ş M A K A L E D E N M A 8 A T) 

Ataturkun 
Sıhhati 

(Başı l incide) 
kişaf bakımmdan inkılabı.mızın so
nunda değil, başındayız. Engeller ü
zerinden aşmak, zamanı mağlup et
mek ve yüksek ideallerimize biran 
evvel kavuşmak için (Atatürk) adıy
la şekil ve vücut bulan uzağı gör
mek kudretine, ışıklı rehberliğe, 

milli birlik kaynağına şiddetle ihti
yaç duyuyoruz. 

B u bakımdan Türk milleti için 
Atatürkün tam sıhltate ka-

vuşmasından ve bu yüzden için için 
devam eden merak ve üzüntülerimi
zin dağılmasından daha ferahlı bir 
haber olamaz. Bu sevincimizi orta
ya korken ve Büyük Önderimize 
sıhhat ve saadet dilerken, bütün 
Türk milletinin en derin dileklerini 
ifade ettiğimize kaniiz. 

Atatürkün afiyet haberi, hariçte 
de büyük bir memnuniyet uyandıra
caktır, çünkü barış aleminin nurlu, 
planlı ve bilgili bir piştarı sıfatile 

bütün insanlık onu benimsemiş ve 
sevmiştir. 

Başvekil 
Tıbbiyelilerin 
Balosunda 

Dün Gece, Beylerbeyi 
Sarayında Verilen Balo 

Çok Neıeli Ge~fi 
r Bas1 l ıncıcte) 

İkinci olarak, teşekkür ve hürmet
lerimi, buraya, neşemize neşe katmı
ya gelmiş olan büyük Başvekile su
nuyorum. Meslektaşımız doktor Rüş 
tü Arasa da teşekkürlerimizi arzede 
rim.,, 

Bu sözler bir alkış tufanı ile kar
şılanmıştır. 

Başvekilimiz, buna karşı şu muka
belede bulunmuştur: 

- Neşeli gençler, sevincinize ve 
heyecanınıza iştirak etmek için ara
nızda bulunuyorum. Bizim sevinci
miz, şüphesiz sizin sevinciniz kadar 
kuvvetlidir. Fakat aramızda yaş far
kı olduğu için heyecanımız sizinki 
kadar olamaz. Hocalarınıza karşı 

gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizi 
tebrik etmeyi bir vazife bilirim. Ha
yatta muvaffak olmanızı ve neşenin 
daima sizi takip etmesini temenni e
derim. 

Bugünkü Hindistan 
rBaşı 7 ncideJ 

nebi hükmünde olduğunu sordu. 
"Üniversitelerimizde kız ve er

kek, her genç başka milletlerin is
tiklal davalarını, ve onu kaybet
memek için yaptıkları fedakarlık 
ları büyük bir belagatle anlatır 

durur ..... İngiliz edebiyatında hür
riyet mefhumunun manasını te
cessüm ettiren büyük şiirleri, me
sela Bayronun "Şilon mahkumla
rı,, nı hayli ateşli bir üslupla ez
berden okur ... 

Bunları okurken hepsi, hepimiz 
başka milletlerin hürriyet uğrun
daki mücahedelerile heyecan du
yarız. Fakat sırf dimağımızda o
lan bir heyecanla başkalarını hür
riyete götüren sebepleri münaka
şa ederken kendimizin ne mevki
de olduğunu hic; sorduk mu? Bu
gün üç yüz elli milyon insanı ida
re eden yabancıların sayısını düşü-
nürsek, bu kadar sığırı gütmek 
için lazım gelen çobanın sayısı da
ha çok olduğunu hiç düşündün 

mü ... " 

.FELAKET 
(Başı 6 ıncıda) 

Esmer mujik, ne söyliyeceğini 
şaşırarak: 

- Demek senin beygirin yoktu, 
dedi, öy~e mi? 

- İş bunda, iki gözüm, iş bun
da ... Benim beygirim yoktu. Olsay 
dı ben bunu ne diye satın alırdım? 
Haydi gel de sana bir votka ikram 
edeyim! 

Esmer mujik gülümsiyerek: 
- Demek votka içeceğiz, öyle 

mi? dedi. Olur, neye olmasın! Biz, 
olana, olur derız. Nereye Yagot
kaya mı gireceğiz? 

Yegor İvaniç başını salladı. Eli
le çizmelerine vurarak beygirini 
çekmiye başladı. Esmer mujik ön
den gidiyordu. 

Bu hadise pazartesi olmuştu. 

Yegor İvaniç, çarşamba sabahı kö
yüne dönüyordu. Yanında beygiri 
yoktu. Esmer köylü, onu şehrin 
dışına kadar geçirdi. Ayrılırken 

Yegor İvaniçe: 

Kuleli askeri lisesini bitiren genç 
mezunların aynlış töreni, dün mek
tebin geniş avlusunda yapılmıştır. 
Merasimde, İstanbul kumandanı kor 
general Halis, Tümgeneral Osman 
Fufan, Merkez kumandam general 
Ihsan Ilgaz, Baytar mektebi müdü
rü Tümgeneral Nurettin ve bir çok 
askeri erkanla diğer davetliler bu -
l unmuşlardır. 

Ahmet Emin YALMAN Arkadaşım Arasın ne söyliyeceği
IF~~~~~ıiiiiii!!i!iii!!!!i!i!iiiiii!i!iiiiii!i!iiiiii!!!!!!!!~!!!i!, -!llıJ ni bilmiyorum.,, 

Başvekilin her cümlesi alkışlar la 
kesilmiş ve söz söylemesi ıçın 

Rüştü Arasa hazırladığı sürpriz taş
kın bir neşe ile karşılanmıştır. 

Bütün manasile Hindistanın ha 
kiki çocuğu olan bu adam hisset
tim ki İngiliz harsının verebilece
ği en kuvvetli ve faydalı tesiri al
mıştır. istiklal ve hürriyet ne de
mek olduğunu, bunları elde edemi 
yen milletin - ilim ve sanat seviyesi 

- Hiç müteessir olma, dedi. Se 
şehre gelirken beygirin yoktu. 
Şimdi de beygirsiz gidiyorsun! Bu, 
pek te büyük bir felaket değil.. 

Beygirini sattı isen bile adamakıll 
kafayı çektin ya!. Bari bunu, şuna 
buna anlatarak övünürsün ... 

Evvela Korgeneral Halis, talebeyi 
teftiş etmiş, sonra Istiklfil Marşı süy 
lenmiştir. Bunu, mektep müdürü 
albay Tevfik Topçunun nutku takip 
etmiştir. Mektep kumandanı bu nut 
kunda mezun talebeye hıtap ederek ~ 

demiştir ki: 

ıl 

1 

1 

YARDIM 
LİSTESi 

Dün matbaamıza müracaat ederek ı 
zelzele feH'ıketzedeleri için yardım
larını bildiren okuyucularımızın isim 1 
leri aş~ğıdadır: 

1 Lira K. 

1573 10 
5 00 

10 00 

ı 
Evvelki yektln 1 
Toros Gençler Birliği 1 

Sultanhamamında manifa
tura tüccarı Leon Semerci- i: 

yan 

Hariciye Vekilimiz, herzamanki te 
bessümü ile şöyle konuşmuştur: 

- Çoktanberi meslektaşlar ara
sında söz söylemekten mahrum olan 
bana, bu fırsatı verdikleri için muh
terem Başvekilime çok minnetta
rım. Hakikaten bu meslek, hayat yo
lunda insana daima, objektif verme
yi öğretiyor. Yıllar var ki, meslek 
haricinde çalşıyorum. 

Fakat ona olan muhabbetimden 
hiçbir şey kaybetmedim ve yine dok 

ne olursa olsun- vakarından, insan 
lığından birşey eksik olduğunu ta
mamen anlamı~tı. İngiltere ergeç 
bu canlı yeni Hindistanı kendi ba 
şına bırakmıya mecbur olacağını 
biliyorum. Fakat hiç olmazsa baş
ka emperyalistlerin hükmüne gir
mek tehlikesinden kurtulmak için 
lazım gelen his ve fikire sahiptir
ler. Bir gün Mahatma Gandiye 
sordum: 

"İngilizler Hindistana fikir ola
rak ne bırakacaklar?.,, 

"Millet mefhumu,, dedi. 

Y egor 1 vaniç, hiç ses çıkarma
dan yürüyordu. 

Ancak esmer hemşerisi ayrılır
ken, Yegor İvaniç yavaşça şunlar 
söyledi: 

- Ah kardeş ah, demek ki ben 
boşu boşuna iki sene saman yemi-
şim!. · 

Esmer köylü, can sıkıntısı ile e · 
salladı ve geri döndü. 

Yegor İvaniç birdenbire: 
- Dur, diye haykırdı. Allah aş.; 

kına dur, gitme! 

- Dün mektebi bitiren ve olgun
luk meyvalarmı veren bu gençleri 
yarın orduya vereceğiz. Harp okulu 
na giriş günü, ordu camiasına katı
lış günüdür. Fiili ordu hayatı bugün· 
den başlar. Ordunun eski bir subayı 
sıfatiyle kılıç takılan bugünü büyük 
bir zevkle hatırlamaktayım. O gün 1 

verilen kılıç liyakatimizin bir sem -
bolüdür. Yeri ve sırası gelince o si
lahın şeref ve namusunu korumak 
en mukaddes vazifemizdir. 

Mektebi bizimle bitiren arkadaş

larımdan birçoğu şehamet meydan
larında seve seve canlarını verdiler. 
Yine böyle bir günde kendilerine ve
rilen silahın şerefini yerlere düşür
mediler. Bu gençlerin de sırası gelin
ce babalarının izinden yürüyecekle
rine ve bugünü asla unutmıyacak -
larına inancım var.,. 

Bir genç, spor gösterisi 
ıırcuında 

1 

1 

9 02 

6 83 

Beyoğlu 3 üncü okul tale
beleri 
İnebolu Evrenye ilkokulu 
muallim ve talebeleri (pos
ta Jle) 

ruhlarımızı okşıyan hür ve mesut ha 1 : -- -

ff.. d" ı ı 1603 95 Yekun 
vasını tene us e ıyoruz. ı • 

Inkılap ve cümhuriyetin evlatla - !ardır: 

i torluğun şıarı olan, memlekete hiz
met vazifesini yapabilmek içindir ki 
Büyük Şefin emrile şimdiki vazife
mi görüyorum. Ve doktorluğun gös
terdiği objektif zihniyetile çalışıyo -
rum. Hasretini çektiğim doktorluk 
mesleğinde siz arkadaşların ayrıl -
madan devam etmelerini temenni e
derim.,, rı, Atatürk devrinin çocukları olan 198 Abdüssamet Kuşçu, 575 Ek

bizlere düşen vazifenin parolası ve - rem Atamer, 934 Cihat Akyol, Cihat 
rilmiştir. Bu şaşmaz istikamette ku- Uğurluoğlu, 250 Ramazan Gülnar,90 
sursuz, duraksız, inhirafsız yürüye- Süleyman Akın, 63 Osman Sıkıcı, 

Yeni bir gün Sera Cino N aydo 

ile "Hümayun,, türbesini ziyaret 
ederken ayni suali sordum. Arka
mızda türbenin şahane cephesi, a
yağımızın altında bayraklarını sal 
lıyarak, şarkı söyliyerek geçen bir 
Hint köylü alayı vardı. Terasta 
idik. 

"Müslümanlann Hinde ne ge
tirdiklerini biliyorum. - Ingilliler 

Esmer köylü, sert bir sesle: 

- Ne istiyorsun, dedi? 
Yegor İvaniç, gözlerini kırpıştı 

rarak: 
- İki gözüm, kardeşim, bu na 

sıl olacak, dedi? Bu revayı h 
mı? Ben iki sene saman yedim. B 
adalet mi? Bu şarabı ne diye sa 
tıtıyorlar? 

~-,~=s~m~er,Jcöylü. elini salladı ve 

ceğiz.,, 1472 Cavit Öztürk, 1129 Mecdettin 
Bundan sonra. Kuleli talebesi na- Güzeltürk. 

mına 200 numaralı Mehmet, söz al- Bu merasimden sonra, Ku -
mış ve ağabeylerine yeni yollarında mi geçit yapılmıştır. Resmi geçidi 
muvaffakıyetler dilemiştir. · muhtelif spor gösterileri takip et -

Nutukları müteakip, mektebi biti- miştir. Jimnastik öğretmeni Hüsa -
ren sınıfın birinci ve ikincisine bi - mettin Gürellinin nezareti altında 
rer altın saat, üçüncüye de bir gü - yapılan mızıkalı jimnastik, mızıkalı 
müş saat hediye edilmiştir. Derece boks, Kuleli güreşçileri, manialı mü 

alan diğer talebeye de altın kalem ve sabaka, güreş, boks eskrim ve aletli 
birer fransızca, ingilizce, ve almanca jimnastik, Japon güreşleri, basket
diksiyoner verilmiştir. Hediyeleri bol, voleybol müsabakaları büyük 
bizzat Istanbul kumandanı General bir heyecanla alkışlanmıştır. 

Bu nutka mezunlar namına 591 
numaralı Orhan cevap vermiş ve 
bilhassa şunları söylemiştir: 

11
- Uzun yılların şerefli hatıra -

tarını, tarihi menkıbelerini taşıyan 

Kuleli okulu 66 ncı senesini yaşıyor 

ve ruhunda derin bir sevinç duyu
yor. Şu dakikada yüreklerimiz min
netlerle dolu ... Ne mutlu bizlere Cüm 
huriyet ve inkılabın her nimetinden 
faydalanıyoruz. Eşsiz rejimimizin 

Halis tevzi etmiş ve genç mezunla - Tören bitince davetliler hazırlan -
ra muvaffakıyet temennisinde bulun mış olan büfeden a~ırlanmışlardır. 
muştur. Hediye alan talebenin isim- Yeni mezunlara, muvaffakıyet te-
leri birinciden itibaren sırasiyle şun- menni ederiz. 

İkimiz de sustuk. Biraz sonra o tekrar devam etti: 
- Öteki tarafa serbestçe geçebilirim. Ve elile düş

man cephesini gösterdi. Buradan daha kolaylıkla: 
Cevap vermedim. Serbest bırakılınca nerelere ka

dar gidip, nerede duracağını bekliyordum: 
- Büyük bir iş yapmak büyük bir talidir. Değil 

mi? 
Benim cevap vermemi beklemeden yine devam 

etti: 
- Çok zahmet çekmeden büyük bir iş yapmak. 

Kati kararlı bir adam bir defa da bütün ömrüne ye
tecek büyük bir iş yapabilir. Mesela General Molayı 
öldürerek. Ne dersiniz? Bu büyük bir iş olmaz mı? 

Mola bu mıntakaya muhalli cephede harbeden 
bir kumandandı. 

- Bu meseleyi düşünün bakalım. Başkalarının Mo
lanın yanına girmesi, benim girmem kadar kolay de
ğildir. Bu işi yaptıktan sonra kaçmak güçtür. 

Negus, öteki nüfuzlu tanıdıkları arasında S. S. i 
tanıyıp tanımadığını sordum. S. S. eski bir anarşist 
lideri idi ki, faşistlere kaçını~:, buradaki faşist - sen
dikalist teşkilatının lideri olmuştu. 

Negus gülümsedi: 
- Niçin sorduğunuzu biliyorum. S. S. i tanının. 

Rivagardayı da. Bu ismi ötekinin yanma getirmesin
den de Negusun çok şeyler bildiği anlaşılıyordu.Fakat 
maliımatı noksandı. Rivagardayı faşist olduğu halde 
- tethişçi faşist teşkilatlarının hafiyesi - bir ihtilalci 
olarak tanıyordu. Negus bu gibi adamları tanıdığını 
söylemekle bize kendini iyi takdim ediyor sanıyordu. 
Bu adam iki sebeple tehlikeliydi. Hadiselerin cere
yanına göre, her kim tarafından olursa olsun aleyhi
mize kullanılan bir adam olabilirdi. Namuslu görün-
• nek istemesi bunun neticesi idi. Kendini deli gibi 
göstermesi de bu şüpheyi kuvvetlendirecek kuvvetli 
sebeplerden biri idi. Bize kendisinin daima akıl zo
ttından bahsetmesi, bize harekatından mesul olnuyan 
bir adam olduğu hissini vermiye çalışması da bizim 
itimadımızı celbetmek için kullanılmış bir hile ola-

bilirdi. Albay P nin bana harbin hangi cephede ola
cağını söylediğini acaba duymuş mıydı? içime bir ü
züntü çöktü. Bunu duyup duymadığını anlamak için 
harp cephesinin yerini unuttuğumu, halbuki arkadaş 

lara haber vermek lazım olduğunu söyledim. Negus 
hemen bana Gabeza Lijar olduğunu, Periguerinos'ta
ki kamptan biraz uzakta olduğunu hatırlattı. Şaşır • 
dun, ve dehşetli bir telaşa düştüm. 

Arkadaşlarım gelince, Negüsün burada olduğunu 
onlara haber verdim. Üzerine fazla şüphe çekmemek 
için fazla malıimat vermekten çekindim. Onun üze -
rine en küçük bir hıyanet şüphesi çekmek, onun bir 

iki saat içinde mahvına kafiydi, şimdilik ortada bu 
şekilde bir şüpheye düşmek için ehemmiyetli bir şey 
yoktu. O, çok yumuşak, ezilmiş, karmakanşık görü
nüyordu.Hatta, ne masum, ne günahkar olduğunu gös 
terecek kendinde bir temayül dahi yoktu. İki casusu 

güle güle öldüren, Gasco'yu hatırlamak beni bu 
adama karşı daha ihtiyatlı olmıya sevketti. Gasco 
Madrit gruplarında çalışmış, isyan başlar başlamaz 

milis taburlarına iltihak etmiş, kısa boylu, kalın ke
mikli, kıllı elleri göze çarpan bir adamdır. Saçları 

nı sıfır num~ra ile başından kazımıştır, dalına üze-

rinde yazılı bir kurdelesi olan haki renginde bir kas
ket giyer. Bütün bunlar ona bir Amerikalı bahriyeli 
görünüşünü verir. Çok müthiş içer, fakat hiç sarhoş 
olmaz. Alkol ve dağ havası ona öyle bir kırmıztlık 

vermişti ki burnu, başından dışarıya fırhyan uzun 

Dr. Arasın bu sözleri yüzlerce gen 
cin alkışlarile karşılanmıştır. ne getirdi? .. ,. 

re yollandı. 

Bundan sonra Başvekil ve Harici
ye Vekili büfye davet edilmişler ve 
orada birçok gençlerle hasbihaller -
de bulunmuşlardır. B. Celal Bayar, 
genç bir Tıbbiyeliye şöyle demiştir: 

Tereddüt etmeden cevap verdi: luğundan ayrılıp birer 
"Millet mefhumu.,, devlet olan Balkanlara da "O 

manlılardan size ne kaldı? ,,diye s Bu cevap belki zannedildiği ka
dar İngiliz hakimiyeti lehine de
ğildir. Belki Osmanlı İmparator- diye cevap verir. 

- Size tammüssıhha bir vatan bı
rakıyoruz. Fakat, sizin vazifeniz bit
miş değil, daha yeni başlamıştır. 

Köylerimiz ve köylülerimiz, sizin 
gibi, genç ve kıymetli elemanlara 
muhtaçtır. Bu memlekete hizmet için 

çalışmıya evvela köyden başlayı
nız!.,. 

Balo, sabaha kadar çok samimi bir 
hava içinde devam etmiş, birçok 
milli oyunlar oynanmıştır. Başveki
limiz ve Dr. Aras, avdetlerinde de 
büyük tezahüratla uğurlanmışlardır. ------

kulakları bile kırmızıydı. Mütemadiyen küfür eder
di. Onda bir çocuğun zalimliği vardı. Hayatında oka
:iar büyük mahrumiyetler ve küçülmelerin azabını 
çekmişti ki, bu onda, bir dilencinin herşeyi torbası -
.na doldurmak istemesi gibi, bütün mühimmatı ba
taryalara, tanklara doldurmak mantığıni uyandır -
mıştı. 

Bu mantıkla bir gün bir eşeğin yanında yürüyen 

beyaz donlu bir çocukla, bir adamı da kamyonlara 

sokmıya çalışmıştı. Ona göre kim olursa olsun kam

yonlara sokulup harbe gönderilmeliydi. 

İki casus, divanıharp kararile idama mahkum edil

dikleri zaman Gasco hemen bunları yakaladı, götür

dü, sonra içeriye döndüğü zaman, ölüleri kaldırmıya 
gelen Salibiahmer adamlannm bunların hala canlı 
olduğunu söylemelerini nefretle. hiddetle protesto 
etti. O bize ölümün teferrüatını anlatıyor, biz sustur
mıya, çalışıyorduk. Vazifesini tamam yapan bir adam 
gururile idamı öyle bir anlatışı vardı ki, kalplerimiz 
burkuluyordu. Eğer Negus'un üzerine küçük bir şüp
he kondurursam, onun ölümiyle neticelenecek bir ha 
va yaratacaktım. Fakat herkesin ondan şüphelendi -
ğini görüyordum. Genç bir doktor olan Ricardo, Ne -
güs'ün tuhaf bir mahluk olduğunu söylüyordu. 

Bu onun aleyhine bir netice idi. Onu tanıyanlardan 
birinin onun hakkında küçük bir şüphe izharı, etra
fımız casuslarla dolu ve bunlar sık sık keşfedildik
leri için, onun hemen tevkü edilmesine kafiydi. Ka-

rargah, Guadarrama erldnı harbiyesinin emrinde i
di. Fakat müstakil salahiyetler de vardı. Bir içtima 
yapıp albay P. nin vaziyetini münakaşa ettik. He
pimiz beraber gitmiye karar verdik, hareket için er
tesi gün akşamını muvafık bulduk. Sertabip Ricar
ken saçlannı yoluyordu. 
dd Guadarramadaki umumi kumandandan bahseder 

- Onun görüşü kısadır, dedi. O, bir generalin va

zifesi taburlar ve bataryalar arasında dolaşmaktır, 

sanır. 

Sonra bana döndü: 

- Bir erkiını harbin oturduğu binanın bahçesinde 

geceleyin oturup ta sigara içilir mi, dedi. 

O günlerde erkanı harbiye binası mütemadi su

rette düşman tayyarelerinin, mitralyözlerinin hü -
oumuna maruzdu. Erkanı harbiyede çalışan general 

R. sadece ellerini uğuşturuyor: "Ameli şekilde hiçbir 
şey yapmazlar,, demekten başka bir iş görmüyordu. 

Bereket versin çelik taburları, ve umumi erkanı har
biye sayesinde düşman hatlarını tayin etmek ve düş
manın yürümesine mani olmak mümkün oluyordu. 

Fakat general R, vazifesinin yalnız alakasızlık gös -
termek, toplar ,mitralyözler patlarken bahçede siga
ra içmekten ibaret olduğunu sanıyordu. Bereket ver
sin generali çabuk anladılar ve değiştirdiler. 

O gece uyuduktan sonra, ertesı günü, yedişer ki, 
şilik iki otomobille Peguerinos'a gitmek üzere yola 
çıktık. Evvela Guadarrama'ya gıdip, Escorial isti
kametinde sola dönmek, oradan da zikzak yolu ta
kip ederek Sierra ve A vila'nın ti.zerinden geçtikten 
sonra Peguerinos•a gitmiye mecburduk. Otomobiller 
Villalba depolarından geldiği içm eski ve haraptılar . 
bir tanesinin kornası, pencerelerınin camları yoktu. 
Üzerleri açıktı. Mitralyöz ateşlerı hemen üzerimize 
yağabilirdi. Şoför, Amerikan filmlerindeki kahra, 
manlar tavrında genç bir amele idi. 

(Devamı var) 
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1 E K O N o MI 1 

''Gimrili ·Dostlar! Sizinle 
Konuşmağa Geldim,, 

G eneral Kuluk, bu haberi a-
lır almaz, derhal küçük or

dUsuna hareket emri vermiştL Çün 
ku bulunduğu mevki, harbe mü -
&ait değildi. 

Fakat, hareket emri alan kıtalar 
henüz Herdeki köprüye vasıl olur 
0hnaz, ilerden şiddetli bir tüfek a
teıi işitilmişti. Sonra, §U haber gel
~i: 

- Köylüler yolu kapamışlar. 
Yol, Gimri avulunun arkasından 

larp ve çetin kayalıklar arasından 
dolaşıyordu ve şimdi de köylülerin 
'leşi altında bulunuyordu. 

General Kuluk, derhal askeri -
l\i durdurmuştu. Etrafa çıkardığı 
~çük keşü postalarile vaziyeti 
tetkike koyulmuştu. 

\Taziyet vahimdi... Gimrililerin 
bir kısmı, yolun geçit yerini tut -
~U§lardı. Bir kısmı da, avuldan 
bo§anarak dağa tırmanıyorlardı ... 
.\Yni zamanda Unsukullular da, bin 
~den fazla bir kuvvetle dereyi 
lt!çerek imdada geliyorlardı. 
.Artık bu vaziyet karşısında, hem 

ltııeral Kuluk, hem de onun kü -
~ ordusu, mahvolmuş demekti. E 
ter başka bir kumandan olsaydı, 
hiç şüphesiz ki. son derece teliş 
~er .. Hiç olmazsa, henüz yola gir
~eıniş olan birkaç öölüğü kurtar
ll\ak için, onları derhal geri çeker
di 

F'akat general Kuluk1 böyle yap
'ştı. Kafkas harplerinde gös
~iği cüretkarane hareketlerle 
~ bihakkın ebedileştiren bu 
~ &enerali burada da cidden ma

'i>ir oyun oynamıştı.: 
°Yanındaki emir atlılanndan bi

tbıi, Giınrililerin pusu tuttuktan 
~ göndermiş: 

1 
- General, yalnız bapna sizin

e IÖrü§miye geliyor. İhtiyarlarınız 
toplansın. 

Diye, haber yollamıştı 

i htiyarlar, bir ağacın altına 
birikmişlerdi. Bu vahim 

lıiyet karşısında kumandanın, 
t!lıdilerine teslim teklüinde bulu

t.. alını zannederek sevinç içinde 

ben size kabahat bulmuyorum. Un
sallıların teşviklerine uyduğunu
zu biliyorum. Onun içindir ki, size 
son defa olarak şu sözleri söylemek 
istiyorum. Siz, dostluğun müka
fatını göreceksiniz. Unsallılar da, 
yaptıklan hareketin cezalarını çe
kecekler. 

G eneral Kuluk, bu sözleri 
söylerk«?n zihninden asker

lerinin o tehlikeli mıntakayı geçip 
geçmediklerini hesap ediyordu. Ve 
vakit kazanmak için sözü uzatı

yordu. 
Bu kurnaz ve cüretkar Rus ge

nerali, askerlerinin nisbeten sela
mete çıktıklannı tahmin eder et -
mez, ağır ağır yerinden kalktı. Bü
yük bir sükunetle, bir sigara daha 
yaktı. Harikulade bir soğukkanlı
lıkla: 

- Verin, şu atımı .. 
Dedi. En mahir bir aktörün bi

le taklit edemiyeceği bir kayıtsız
lık ile konuşmasına devam ederek, 
hiç telaş etmeden atına bindi: 

- Eh.. yakında, tekrar görüşü
rüz. Şimdilik Allahaısmarladık. 

Dedi. Adi bir yürüyüşle yola ka
dar indikten sonra, artık uzaktan 
arkalan görünen bölüklerine doğ
ru, dörtnala bir süratle akıp, gitti. 

Gimrinin saf köylüleri, general 
Kulukun bu mahirane manevrası
nın daha hiı.liı. farkında değiller

di. Yüksek kaya parçalarının ara
sından bazan kaybolan, hazan gö
rünen bu garip generali gözlerile 
takip etmektelerdi. 

İ§te tam o zaman, Unsalhlar da, 
dereyi geçmişler, koşa koşa oraya 
gelmitlerdL 

Bunlardan bl.rf, bajıra bajıra aor 
du: 

- Burada ne duruyorsunuz. 
Gimrililer cevap verdiler. 
- Generalle konuşuyorduk. 
- Ay, general buraya mı gel-

di .. 

- Evet .. Hem de, tek ba11na. 
- Ne konu§tunuz. 
- General bize dostluğunu te-

bu talebini büyük bir memnuniyet 
le kabul etmişti. Çünku kendisine 
rakip olan Şamilin bir an evvel or
tadan kalkması, onun için de mat
lup ve mültezemdi. 

General Kulukun planına naza-
ran, kendi küçük ordusile Honzahtan 

gelecek olan imdat kuvveti, Aşil
ta köprüsü denilen yerde birleşe
cekti ve ondan sonra, Şamilin mer
kezine girilecek.. onun yokluğun
dan istifade olunarak, Koca avul 
taş taş üstünde bırakılmamak şar
t.ile tahrip edilecekti. 

O esnada Andede bulunan Şa
mil, bütün bunları işitmek

te gecikmemişti. Yanına, henüz teş 
kil ettiği yüz kişilik müfrezeyi a
larak, yıldırım süratile dağlan, 
taşaln aşmış.. Aşiltaya dayanmış

tı. Fakat avula girmeden, düşma
nın vaziyeti hakkında tahkikata 
başlamıştı. 

General Kuluk, Şamilin merke
zini birdenbire basmak ve ciddi 
bir mukavemete meydan bırakma 
mak için burada da mahirane bir 
manevra tertip etmişti. İmdada ge
lecek Honzahlıları takip etmek i
çin biraz cenuba doğru inerek (İ
gale - Hekal) avuluna doğru iler
lemişti. 

Şamil, bunu haber alır almaz, 
derhal dağ yollarından geçerek dar 
bir boğazda, general Kulukun önü
nü kesmişti. 

Fakat Şamil, bu hareketi o ka

dar büyük bir maharetle setretmiş

ti ki, böyle meselelerde son dere
ce hassas olan Rus generali bile 
vaziyetten haberdar olamıyarak, 

o dar boğazdan ilerlemi§ti. 
(Devamı txır) 

MEYV ACILIK :. 

Almanya ya 
Taze Meyva 
Gönderilecek 
Çilek ve kayısı konservesi için 

Türkiyenin hemen her tarafında ye
tişen, bilhassa orta Anadolu ile Ma
latyada en güzelleri çıkan kayısıla
rımız, şimdiye kadar hemen yalnız 
kuru olarak ihraç edilmekte idi. Ta 
ze kayısı ihracı ise çok azdır. Hal
buki kayısılarımızın bir de konserve 
halinde ihracı ihtimali mevcuttur 
ki, bilhassa bu şekil zamanla daha 
çok ehemiyet kazanabilecektir. 

Konserve halinde getirilen kayısı 
lara Almanyada "Aprikosenpulp"adı 
verilektedir. Bu şekil gayet basit ve 
nisbeten masrafsız elde edilmektedir. 
Taze kayısılar ortalarından ayrıla -
rak çekirdekleri çıkarıldıktan sonra, 
leleri mükemmelen temizlenmiş taze 
fıçılara konmakta ve üzerlerine,bozul 
mamalarını temin için, hafü bir ha
mız dökülmektedir. Bundan sonra fı 
çı sıkı bir surette kapatılarak sev
kolunmaktadır. 

Elde edilmesi bu kadar kolay olan 

ve memleketimizde de kolayca istih

sal edilen Aprikosenpulp Almanya -

ya her yıl mühim miktarda da ithal 

olunmaktadır. Almanya bu şekildeki 

kayısı konservesi ithalatını şimdiye 

kadara bilhassa ispanyadan yapmak 
ta idi. Mallıba muvafık mal elde 

edildiği ve fiyatlar da müsait bulun

duğu takdirde, Almanya memleke -

timizden taze kayısı konservesi ala

bilecektir. Aprikosenpulp Almanya

da tatlı ve reçel imalinde ~arfolun -

makta ve bir de çikolata ve benzeri 

sanayiinde kullanılmaktadır. 

"Pulp" çilekten dahi yapılmakta -

dır. Memleketimizde en nefisleri ye

tişen çileklerin ihracına bugüne ka

dar maalesef bir çare bulunamamış

tır. Halbuki,, komşumuz Bulgaristan, 
Almanyaya her yıl büyük miktarda 
~ ~ ihraq ettiji gibi, son 
yıllarda husus! vagonlarla doğrudan 

doğruya taze çilek ihracına dahi mu-

vaffak olmuştur. 

~iler. 

liaıbuki general Kuluk, kıtala· 
SÜratle yürüyüşe devam ede-

min etti. 
-Eh-Asker? 
- Asker de, geçip gitti. 
- Geçip gitti, ha.. Yazık.. Ge-

YEDi ÇOCUK BiRDEN 
. bir an evvel boğazı geçmeleri 

• bütün kıta kumandanlarına 
bı..~ ler göndermişti. Sonra atını 
ı,~uzlıyarak tek başına Gimri
~ bulunduğu ağacın altına git

ı .. Orada toplananlara teklüsiz
~ir sel!m vererek, sükiınetle a
t.._ aıı inmiş.. bir tapn üstüne o
"'qrak: 

bı:- Ey Gimrili dostlar! Sizinle 
~ a,o~_uşmıya geldim. 
i:llll§U. 

'Uzclen fazla ıilihlı, derhal düş 
tt. ıeneralinin etraf mı çevirmiş
°ll llerkes derin bir hayret içinde, 
,.. .\Ut IÖy liyeceği sözleri bekle
.. '1ftl 

lı:~eraı Kuluk, büyük bir sü -
~~tle .cebinden tabakasını çıkar
•tır · Bır sigara yakmıştı ve sonra 

ağır IÖze başlamıştı. 
lb:ı; Diinkü sözlerimi, ne çabuk 
llJt turıuz. Ben avlunuza bir fena
lern ~a~ınak için gelmediğimi söy
!'a.rı lftıın. Şuradan, hiç kimseye za
litQ ın dokunmadan, geçip gidecek
ler ~e aonı:a da size, birçok iyilik
.... _ ~ektırn .. Bilirsiniz ki ,ben, e
~ lYTğ· Veı lJ ı ı ı severim. Bir sene ev-
~ ;aktsaliılar, bütün tarlalannı
torıd ıkları zaman ben size erzak 
eiasıı:irn'. Daha o zaman, sizinle 
cloatıut tes~ etmek istedim ve bu 
~ kü ~. guvenerek, buraya ka
~llltırı Çük bir müfreze ile geldim. 
h\ıl\lıt ız. İşte, tek başıma, içinizde 
)0~Y0rurn ve sizden çekinmi
lllJt " fı.kat siz, benim bu dost-

\'e sanı· 
tı\Iarn ırnlyetimin minasım 
teıa..a 1Y?rsunuz Lüzumsuz yere 
N~ lt?erek ask l • • ·· -"le Silah , er erımın u:r.e -

atıyonunuz. Maamafih, 

neral, size iyi bir oyun oynamış ... 

G imrililer ancak bu sözleri 
itittikten sonra, kendilerine 

gelmitler, generalin oynadığı oyu
nun ancak fimdi farkına varabil -
mişlerdi. 

Gimrili bir ihtiyar, öfke ile ye
rinden sıçramı§tı. Elindeki tüfeği
ni, biraz evvel generalin oturduğu 
tapn üstüne boşaltmıştı. Ve, içi ya
na yana: 

- Gafil avlandık. Onu burada, 
bir karınca gibi ezebilirdik. Fakat 
acaba o, bu mertliğimizi takdir e
decek mi? 

Evet.. Gimrililer, çok gafiline 
hareket etmişlerdi. Ellerine geçen 
çok iyi bir fırsattan, en küçük bir 
istifade temin edememişlerdi. 

Unsallılar, çılgınca bir tehevvü
re kapılmıılardı. Derhal dü§mam 
takibe başlamışlardı. 

Fakat general Kuluk, o badire
den kurtulur, kurtulmaz, küçük or
dusunu cebri bir yürüyüfe kaldır
mtf., O tehlikeli mmtakadan bir 
hayli uzaklaşmakla beraber, der
hal fevkalade ihtiyat ve emniyet 
tedbirleri almıştı ve böylece, A
şiltaya doğru ilerlemiye başlamış
tı. 

Bu hidise, generale iyi bir ders 
vennl§li. Artık muhitin Şamilin 

mefkuresine ne kadar merbut ol
duğunu, derhal hissetmişti. Elin -
deki küçük kuvvetle, burada köy
lüler tarafından muhasara oluna
cağından korkarak derhal Honzaha 
haber göndermiş, imdat istemişti. 

Hunzahta nıuvakkat hükümdar 
olan Ahmet Han, B111 generalinin 

Amerikada Küba adasının Şark 
vilayetinden Bayamoda Bayan 
Raf~ella Kasanova yedi çocuk bir
den doiurmuş ... Kendisine geçmiş 
olsun dedikten sonra, eşini tebrik 
etmek lazım ama birden yedi ço -
cuk babası olduğu için değil. Vi -
kıa bir insan çocuk babası olunca 
neslini devam etttirmek vazifesini 
yaptıfından dolayı tebrik edilmek 
ve çocuğa uzun ömür temenni et
mek adettir. Fakat birden yedi ço 
cuk babası olan adamı, bilmem ki, 
tebrik mi yoksa taziyet mi etme 
lidir.? 

Bence, bu zatın tebrike değer ol
ması, adaşı meşhur Venedikli Ka
sanovadan daha mutlu çıkmasıdır. 
Venedikli Kasanova kendisine eş o 
lan kadınlann bazılannı hatırat 
defterine kaydetmiş olmakla bera
ber, unuttukları da pek çok ol -
doğundan, kaç kadından kaç çocuk 
babası oldufunu, şüphesiz, bile -
mezdi. Ancak, çok çocuk doğur -
mıya başlıyan bir kadın bir defa 
ile kalmaz, Bayan Rafaella da bu 
sefer yaptığı marifeti tekrar gös
terirse eşinin öteki Kasanova -
nın yolunu tutmıyacap temin e
dilemez. 
Kübalı bayanın birden doğurdu 

ğu bu yedi çocuk - dünya politi -
kası durulmıya başladığı bu sıra
da - yeniden bir karışıklığa sebep 
oluna bunun da günahı onun boy
nuna olacaktır. Çiinkü böyle yedi 
çocuk birden şimdiye kadar pek te 
işitilmiş bir şey delildir. Milyon
lar kazanan küçük Kanadalılar bi 
le ancak beşiz olabilmişlerdi. Küba 
daki bayandan önce, en çok çocuk 
doğurmakla şöhret almış olan ka
dın Afrlkada eski Alman kolonisi 
olan ve Kristfansbor~'ta siyah bir 
kadındır. O da, 1903 yılında, yedi 
değil, yalnız altı çocuk .dolurabil
mişti. Şimdi, küçük Kazanovalar 
o altı küçük siyahlan hatıra geti
rirler de Almanlar koloni davala
Z?.!!..I t!!ı!ia _.,.d•flaıdirirlene, bu 

da Kübalı bayanın gösterdiği ma
rifetin hiç umulmadık bir netice
si olacaktır. 

Afrikalı siyah kadından önce de, 
altı çocuk birden yalnız bir defa 
görülmüştü. Onda da çocuklar da
ha dört aylık iken doğmuşlar ve, 
tabii, hiçbiri yaşıyamamıştı. Bu ııe 
ferki yedi çocuk birden, galiba, ilk 
defa işitilmektedir. Bu da insanla
nn ilerledii'ine ve daha çabuk ço
ğalmak yolunu tuttuldanna deli -
let eder. 

ee, (Oeuk birden bile pek nadir 
bir şeydir. Meşhur Kanadalılar -
dan önce yalnız bir kadının dört oğ 
lanla bir kız doiurduju bilindiğin 
den kitaplar insan neslinden en 
çok beş (Oeull birden dopbilece -
ğini yazarlardı. 

Dört çocull birden daha az nadir 
olduğundan istatistikleri bile var
dır. Bertin şehrinde, doktor Stras
man 1,971,759 doğumda üç defa 
dört çocuk birden kaydedebilmiş
ti . Başka bir istatistikte, bütün dün 
yada 36 defa dört çocuk birden ha 
her alınmış ve bunlardan 76 oğlan 
68 kız kaydedilmiştir. 

'Cç ÇMuk birden, pek te çok du
yulmazsa da, daha (Ok sayıdakile
re nisbetle haylıca denilebilecek ka 
dar bulundufu gibi, dolan çMuk
lann kız ve oflan nisbeti bile bili
nir: 110 oilana kar.eılık 100 kız, 
Balbulli birer birer yahut ikişer iki 
şer doian çMuklar arasında 104 
oğlan 108 kız doğar. 

ikizlere relince, biitiln istatistik 
lere göre 90 dofumda bir defa ço
cuklar ikiz dolarlar. 'Cçüzlerin 
ikizlere nisbeti de yine 90 oldufu
na yani 90 defa ikiz dotarsa bir de 
fa üçüz dotdufuna göre bu sayı -
nın insan nesli için ehemmiyeti var 
demektir. Çünkü tabiatte hiçbir 
şey tesadüf eseri olmaz. Gökteki 
ayın devri hesabile bir çocuğun 
ana karnında dokuz ay on ıün kal 
muı u bu doksan sayısına bir İ'8· 
rettir, elemek hatıra relebiline de 
o derecesi artık futa deria olar. 

IHRACAT: 

Tiftik 
Fi atları 
Biraz Düştü 
Bu hafta içinde kısmen eski ve 

kısmen yeni kırkım tiftiklerden 500 
balya kadar satılmıştır. Piyasa canlı 
değildir. Kalitelerine göre fiyatlar -
da 3-4 kuruş düşüklük vardır. Kır 
kımın her tarafta devam etmesi ve 
piyasalara fazla mal gelmesi fiyatla 
rı düşürmüştür. Sungurlu malları 
109, Eskişehir 112,5, oğlak tiftikle
ri 127,5, Kayseri işlenmiş 105, Ço -
rum 114, deri mallar 70-75 kuruş 
arasında satılmaktadır. Trakya kıvır 
cık yapakları gelesiye hazi -
ran teslimi 62-63 kuruştan yerli 
fabrikalar tarafından satın alınmış
tır. Ince toklu seçme Karahisar ma
lı 56,5 kuruştan yüz balya satılmış
tır. Orta Anadolu kaba mallarından 
yeni mahsule devredilen stokların 
ismen fiyatları 47-48 kuruştur. 

Deri ve Meıin PiyasaSI 
Kuzu ve oğlak derilerinin mevsimi 

yaklaşmaktadır. Bundan dolayı ka
saplar ve derici müesseseleri tarafın 
dan fiyatiarı iki ay sonra tespit edil 
mek üzere mandıracılara avans pa
ra tevziine başlanmıştır. Yarım iş -
lenmiş meşin deriler için Almanya
dan permiler gelmeğc başlamıştır. 
Bu gibi mallardan bu hafta kilosu 
107-110 kuruş arasında Almanya 
iı;in 12 bin balya mal satılmış ve ih
racına başlanılmıştır. 

KLlRING: 

lsviçreye 
Gönderilecek 
Mallar 
Türkiye - lsviçre hükumetleri a

rasında ticari mübadelelere ait tedi
yatın tesviye sureti hakkında yeni 
çıkan kararnameye göre: Kliring ve 
ya hususi takas yoluyla muamele ya 
pılacaktır. Türkiye menşeli tütün, 
fındık, kuru üzüm ve kuru incir kli
ring yoluyla Isviçreye satılacak ve 
bedeli J sviçre frangı ile ödenecek -
tir. Isvirçeden Türkiyeye ithal edile
cek malların da bedeli Türk lirası ile 
ödenecektir. Bu kararname iktısadi 
mahafile tebliğ olunmuştur. 

HARİCTE: 

lyi ·Buğday 
Yetiştirenlere 
Mükafat 
Yunan hükumeti, bu sene de en 

iyi cins ve en mükemmel kaliteli buğ 
day yetiştirecek çiftçileri mükafatlan 
dırmaya karar vermiştir. Bu husus i
çin hükumetçe bir kararname hazır
lanmaktadır. Bu kararnamede bu se
ne hangi mıntaka çiftçileri arasında 
iyi buğday yetiştirme müsabakası ya 

Arpa Kontenianı Bitiyor 
ltalyaya Türk arpalarını gönder -

meği taahhüt eden ihracatçı tüccar 
larımızın taahhüt müddeti bu ayın 
sonuna kadar devam edecektir. Ya-, 
pılan angajmanlardaki fiyatlara gö
re arpa piyasası gittikçe yükselmek
tedir. Taahhytlerin ifa edilmesi için 
yurdun her tarafından arpa toplanr 
maktadır. 

pıalcağı ve ne mikdar para mükafatı 
verileceği tesbit edilecektir. Bu usul 
ile Yunan çiftçilerinin f cnni surette 
ziraat yapmaları ve iyi kaliteli buğ-
day yetiştirmeleri teşvik edilmekte
dir. 

Granit Taıı 
Bulgaristanda fazla mikdarda gra

nit taşı çıkarılmaktadır. İhraç olu
nan taşlardan komşu memleketlere 
de satılması düşünülmüş ve alakadar 
lara satış teklifleri gönderilmiştir. 

-
DENiZCiLiK : 

·' 
Linta111111ma Yeni Bir 

Vapur Uğrıyacak 
Hamburgta Orient - Schuldt va -

pur kumpanyası Triyeste ile Türki -
ye, Yunanistan, Bulgaristan, Arna -
vutluk ve Filistin, Suriye limanları 
arasında vapur seferleri ihdas ede -
cektir. Bu seferler şimdilik her on 
dört günde bir defa yapılacaktır. 

Franıa Hububat Alacak 
Fransa hükumeti nisandan 31-7 

-938 tarihine kadar hariçten 300 
bin kental sert buğdayla ilk devre 
olmak üzere 4500 kental tohumluk 
yulaf ithaline müsaade vermiştir. 

,. '\ 
B ORS A 

7 - 5 - 1938 t: 

ÇEKLER 

Aetl1' Kaııanıı 

Parls 28,3125 28.3125 
New-York 0,792260 0.792260 
MilAno 15,0666 15.0666 
Brüksel 4,70 4.70 
Atına 86,7460 86.7460 
Cenevre 3,46 3.46 
Sof ya 83,5714 63.5714 
Amsterdam 1,4265 1.4265 
Prag 22,7775 22.7775 
Madrid 12,6984 12.6984 
Berlin 1,9682 1.9682 
Varşova 4,195 4.195 
Buda peş~ 3,9880 3.9880 
Bükreş 106,19 106.19 
Belgrad 34,5238 34.5238 
Yokohama 2,7250 2.7250 
Stokholm 3,0790 3.0790 
Londra 630,- 630.-
Moskova 23,8175 23.8175 

PARALAR 

KONGRE: 

Balkan 
Demiryollan 
Toplantısı 
Bu ayın içinde Bükreşte Balkan 

Antantına dahil hükumetlerin teknik 
şimendifer murahhaslan bir toplantı 
yapacaklardır. Bu toplantı şehrimiz
de toplanan ekonomi konseyinin ka
rarı icabındandır. Konferansta Tür
kiye, Rumanya, Yunan ve Yugoslav
ya arazisinde trenle nakliyat mesele 
leri görüşülecektir. Konferans mu
karreratı hükumetlerimize bildirile
cek ve tatbikatı cihetine gidilecektir. 
Deniz nakliyatı için de yine ayni müt 
tefik hükumetlerimiz murahhasları 

gelecek EylUl ayında Split şehrinde 
aynca bir toplantı yapacaklardır. 

YUNANISTANDA: 

Soğan ithali Serbest 
Yı.manistan maliye ve iktısat ne -

zaretleri Yunanistandan peynir ih -
racını yasak etmiştir. Ayrıca bir ka
rarname ile Yunanistana kuru so -
ğan ithali tamamen serbest bırakıl
mıştır. 

Hurda Demir ithal 
Edilecek 

Yunan hükumeti hariçten ithal e
dilecek hurda demirlerin serbest ola 
rak Yunanistana girmesine müsaade 
etmitşir. Bu demirler demir fabrika 
!arının müracaatı üzerine maliye ne
zareti tarafından verilecek müsaade 
ile ve yalnız demir fabrikalarında 
kullanılmak üzere ithal edilecektir. 

RnR~A LARDA : 

Bir Borsa Acentası 
istifa Etti 

Borsa ve Osmanlı Bankası Komi
serliğinden: 

Ankara Menkul Kıymetler ve Kam 

biyo Borsası acentelerinden doktor 
(Arif Etem Korle) istifa etmiştir. 
İlişiği olanların 1447 sayılı Borsalar 

Kanununun 18 inci maddesi hükmü

ne tevfikan ilin tarihinden itibaren 
bir ay içinde komiserliğe müracaat 
etmelerL 
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Başvekil Yeni Şilep/erimizi Gezdi Arap Gazeteleri Tahrikat Yapıyor Südetler 
Meselesinin 
Halli eniz Nakliyatı Milli ihtiyaçlarla 

Ayni Seviyeye Yükseltilecektir 
Antakyada Türklere 
Karşı Ateş Açıldı 

n - (Başı 1 incide) vilerin son hadiselerde nasıl döğül -
dükleri, yaralandıkları, tecziye edil
dikleri diğer Eti Türklerine ibret ol
malıdır,. diyor. 

(B~ l incide} 

mışlar ve gamalı haç taşıyan bır 
cuğun tevkifine sebep olan Çek pC 

• 1 

sinin şehirden atılmasını isteınıŞ· 
(Başı 1 incide) 

deniz ticaret mektebini ve yeni alı
nan şileplerimizi gezmiştir. Bu tet -
kikleri sırasında Hariciye Vekilimiz 
de beraberinde bulunmuştur. 

B. Celal Bayar ve B. Rüştü Aras, 
refakatlerinde Denizbank umumi 
müdürü Yusuf Ziya Öniş ve Deniz 
ticaret müdürü Müfit Necdet bulun -
duğu halde saat dörtte deniz tica -
ret mektebine gelmişler ve burada 
yarım saat kadar kalarak tetkikler
de bulunmuşlardır. B. Celal Bayar, 
mektebin dersanelerini ve yeni yapı
lan binalarını gezmiş, talebe sayısı 
etrafında malômat almıştır. Başve

kil, yanındaki zevat ile saat 4,30 da 
mektebin rıhtımından motöre bine
rek şileplerin demirli bulunduğu ye
re gelmiş. Evvela Demir şilbeinin et 
rafını motörle dolaşmıştır. Bundan 
sonra Krom şilebine çıkmış ve bura
dan da Bakır şilebine geçerek daha 
evvel gelen davetliler tarafından kar 
şılanmıştır. 

B. Celal Bayar, aralarında Deniz 
bank müdürleri, gemileri, satın a
lan sosyete şilep, İş Bankası, Etihank 
erkanı Türk ve ecnebi armatörlerin 
mümessilleri ile gazeteciler bulunan 
davetlilere iltifat etmiş ve şilebi gez 
miştir. 

Başvekilimiz, vapur hakkında da 
esaslı izahat alınış memnuniyetini 
ifade etmiştir. 

Başvekil, Haydarpaşadan çıkarken halkı ıelamlıyor 

Başvekilimiz, Bakır şilebinden motöre geçerlerken .• 

ma ve polis kumandanının mütear
rızlar aleyhine takibatta bulunacağı 
hakkındaki sözünü tutmamış olma
sından acı acı şikayet ediyorlar. 

Yenigün gazetesi, Fransızca neş

rettiği dördüncü sayfasında, Halep
te mukim Suriyeli ve Lübnanlıların 
kamyonlarla Hataya gönderilerek 
nüfusa kaydettirildiklerini ve İtti
hadı Vatani cemiyetine dahil yaban
cılara da hem Antakya hem İskende 
run dairelerinden nüfus kağıdı veril
diğini ve bu cemıyetin köylere silah 
lı adamlar göndererek tethiş hareket 
leri yaptıklarını itiraz götürmez ve
sikalarla ispat edecek vaziyette ol
duğunu yazmakta ve buna ehemmi
yetle komisyon reisinin dikkati çe
kilmektedir. 

Delege Garo, Antakyada 
Antakya, 7 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiri -
.. yor: 

Delege Garo ile baş konsolosumuz 
Celal Karasapan, dün gece Ankara 
dan buraya geldiler. 

Son hadiselerden heyecana ve sa
bırsızlığa düşen halle bütün alaka 
ve dikkatini Garonun Ankara scya 
hatinden sonra vaziyette hasıl olma 
sı icabcden salaha tevcih etmiş gö
rünüyor. Garonun Ankaradan hare 
ketindcn evvel Hatayda Cenevre an 
}aşmasının harfiyen ve katiyen tat-

Türkiyeden giden Hataylılar 
Iskendcrun, 7 A.A.- Intihabatta rey 
lerini kullanmak üzere Türkiyede o
turan Antakyalıların gelınesi devam 
ediyor. Dün gece gelen 300 Türk is
tasyonda coşkun tezahüratla karşı -
lanmıştır. Bu suretle bu hafta içinde 
gelenlerin sayısı yedi yüzü bulmak
tadır. 

•• . 
Sel tahribatı büyük 

Antakya, 5 ( A.A.) - Anadolu a -
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Yağmur ve sel afeti tahribatının 

henüz bilançosu yapılmamış olmak
la beraber, tahminden çok fazladır. 

Dağdibi mahalJesinde evleri basan 
sular, yataklara varıncaya kadar bir 
çok eşyayı sokaklara sürüklemiştir. 
Sulardan müteessir olmıyan bina 
yok gibidir. Yaralananlar çoktur. 
Şimdiye kadar bir kadınla bir çocu
ğun öldüğü tespit edilmiştir. Garaj
da bulunan bir otomobil selin önüne 
katılarak Asi nehrine gitmiştir. Sey
laptan yuvasız kalanlara yardım için 
halk partisi tarafından bir komisyon 
kurulmuştur. 

dir. 
Viyanadan alınan haberlere gö. 

orada bulunan Sıidetler dün top! 
mışlar ve Henlaynın doğum yıld 
münü tesit etmişler, Bitlere /\' 
turyanın ilhakından dolayı şük 
larını bildirmişlerdir. Ziyafette 
vusturya Valisi Says İnkart ta 
zır bulunmuştur 

Berlincle asabiyet 
Bedin, 7 (A.Aı - Havas 

nın muhabiri bildiriyor: 
Bütün gazeteler son günler :ıs 

da Bohemyada Çeklerle Südet · 
manian arasında C'ereyan ettiğini 
dia ettikleri hadiselerden hidd 
bir lisanla bah":!tmektedirlcr. ·ı 
münasebetle ga2etelerde çıkan lf 
lıklar şunlardır: 

Fölkişer Beobahter'den: "Çek 
lisi Südet Almar.larını mütelll 
yen sopalarla dövüp öldürüyor 
Askerler bu tah:-ikata iştirak edi 
lar .,. 

Berliner Tageblatt'dan: "Hiıd 
ler gittikçe çoğalıyor.,. Lokal 
zeiger'den: "İşitilmemiş tahrikat. 
det Almanlarınrn bila mücazat 
lerin keyfine terkedilmiş bir Ş 
oldukları devir geçti.,. 

* 
"Südetler isi, ltalyayı 

alakadar etmez,, 

Gemideki tetkikler bittikten son
ra Başvekiller Hariciye Vekili ve da 
vetliler güvertede hazırlanan büfe
de izaz edilmişlerdir. Bu sırada sos
yete şilep namına Etibank idare mec 
lisi reisi Hiımit Başvekilimize hita -
ben şu sözleri söylemiştir: 

sonra bizde denizcilik eskisi - yürütmüş oluyor ve denizciliğimizi 
ne nazaran süphesiz ilerlemiş- yürütürken diğer programların da 
tir.Fakat takdir ettiğimiz bu münferit icrasını temin etmiş bulunuyoruz. 

bik edileceği hakkında Türk gaze
telerine yaptığı beyanat memnuni -
yet verici ve yatıştırıcı mahiyette 
addedilmekle beraber, bu beynnntın 
fiili sahalarda tezahürlerine intizar 
edilmektedir. 

Almanya, 
Triyesteden 

istifade Edecek 

Bedin 7 (A.Al - Göring'in f 
!erini neşrettiği sôylenen Esseıı 
münteşir Naçyonnl Zeitung, Hitl 
İtalya seyahati hakkında tefsirle 
bulunarak ezcümle şöyle yazma~ 
dır: 

"- Yüksek Başbakanımızın ltit -
fen huzurlarile şereflendirdikleri bu 
günümüzün Türk deniz ticaretinde 
yeni bir döneme~ teşkil ettiği mu -
hakkaktır. Milletimizin babadan mi 
ras büyük denizcilik kabiliyeti, va -
tanımızın dörtte üçünün denizle çev 
rHi bulunması, ve bilhassa milli mah 
sullerimizi nakil zarureti denizcilik
te büyük bir sürate ihtiyaç hissettiri 
yor. Ulu Önderimiz Atatürkün Türk 
vatanı için her sahada olduğu gibi 
bu yolda da büyiık ilhamlan bizi ya
kın bir atide göğsümüzü kabartacak 
bir seviyeye çıkaracağından şüphe -
miz yoktur. 

Büyük Kurucumuz Celtıl Bayann 
çok uğurlu huzurları ve emirleri bi
zim için en emin muvaffakıyet ami
li olacaktır. Bizi taltülcrinden do -
layı kendilerine bilhassa hürmet ve 
şükranlanmızı sunarım.,, 

Bundan sonra Türk ve ecnebi ar -
matörler namına bir armatör de bir 
kaç söz söylemiş ve deniz ticaret fi
lomuza katılan bu yeni gemilerle 
sevinç duyduklarını anlatmıştır. 

Başvekilin mühim •Özleri 
B. Celal Bayar, bu sözlere çok gü

zel bir nutukla cevap vermiş ve şun
ları söylemiştir: 

"- Vapurlarımz:ı gördükten ve 
çok nazik misafirperverliğinize maz
har olduktan sonra ilk duyduğum 
his ve heyecanla, size, üç büyük mil
li bankamıza tesekkür ediyorum. 

Denizciliği bir arada, sporu, tica
reti ve sanayii ile bir kül halinde te
kamül ettirmek icin Büyük Şefimiz 
Atatürkün, Büyük Millet Meclisinin 
beşinci devre ikinci açılış nutkun
da, irade ve ilhamları vardır. Hüku
met te şefinin o yüksek iradesini ye
rine getirmek için programında de
niz işlerine ayrıca, hususi bir ehem-
miyet vermiştir. Denizcilik milli e
konomide en mühim yer alan ele
manları itibariyle biribirini ikmal e
den en mühim bir unsurdur. Nakliye 

teşebbüsleri, ihtiyacımızla mükaye
se ettiğimiz zaman kafi görmememiz 
lazımgelir. Ferdi sermayenin bu ih
tiyacı tatmin edeceğinde şüphe edi
lirse haksızlık edilmiş olmaz. Bunun 
için devletin mürakabesinde ferdi 
ve hususi teşebbüslerde olduğu gibi 
himayesinde mühim bir teşekkül vü 
cuda getirilmesi düşünüldü. Bu suret 
le üç büyiik bankamıza; Etibank. 
Dcnizbank ve İş Bankasına bu va -
zife verildi. Bugün üç güzel vapu
rumuzu görüyoruz. Bu kadarın gay 
ri klıfi olduğuna şüphe yoktur. Ar -
kndaşlarımız, yeniden alınacak üç va 
pur için Londrada müzakereler ya
pıyorlar. Bu itibarla şu gördüğümüz 
gemilere yenilerin de yakında ilti -
hakı ümit edilebilir. 
Diğer taraftan kabotaj servisleri 

için hazırladığımız program netice
lenmiştir. Bu aydan itibaren yeni ge 
miler peyderpey gelecektir. Bazıla
rı yoldadır. Maamafih siparişlerimiz 
artan ihtiyaçlarımıza yetmiyor. Bu
nun için yeniden üç büyük gemi -
nin inşası için sipariş verildi. Diğer 
üç gemi için de müzakereler cere
yan ediyor. 

Milli ihtiyaçlarla deniz nakliyatını 
ayni seviyede götürmek azim ve ka 
rarındayı:ı. Hükumet hesabına söy
lüyorum, biz, muvaffakıyctimizden 

eminiz. Çünkü bunu temin edecek 
elemanların kifayetine itimadımız 
vardır. Büyük bankaların liyakati 
aşikar· bir keyfiyettir. Ayni zaman
da Türk denizciliğini temsil eden in 
sanların vatanseverliklerine inanı
yoruz. Çünkü bu işi milli bir mese -
le olarak ele alacaklar ve bizim ar
zu !arımızı yerine getirmek için, bir 
milli izzeti nefis J-.-linde uğraşacak
lardır. 

Gayret bir taraflı olmaz. Bu gay
reti taltif etmek ve layık olduğu veç 
hile himaye etmek bizim vazifemiz
dir. 

Eti Bankın bu kıymetli hizmetin
den Denizbankın bu himmetinden 
ve lş Bankasının bu işte yaptığı pat
ronajdan dolayı mütchassisiz. Bu üç 
milli bankamızm kül halinde Türk 
ekonomisine hizmetlerini takdir, teb
rik ve tebcil ederim. Asıl büyük teb
rikim, kendi elemanlarımız ve ken
di iptidai maddelerimizle bu büyük 
vapurların inşasını Denizbankın ter
sanelerinde yapabildiğini gôrdüi!Üm 
zaman olacaktır. Bu ati uzak değil -
dir . ., , 

Başvckilimizin bu sözleri şiddetle 
alkışlandı. B. Celal Bayar, bu sıra
da Dcnizban müdürüne dönerek: 

- İnşallah bu vapurlarla iyi pa
ra kazanırsınız, dedi. Ve gülerek iltı-
ve etti: 

- Görüyorum ki, para kazanaca
ğınıza da şüphe yok. Gayet ekonomik 
davranıyor ve bize şampanya yerine 
limonata içiriyorsunuz. 

Yusuf Ziya Öniş: 
- Para kazanalım, onu da ikram 

ederiz, cevabını verdi. 
Bu sırada, Hariciye Vekili Doktor 

Arasta: 
- Bize şampanya yerine limonata 

ikram etmek suretile, hem ekonomi
ye hem de sıhhatimize hizmet etmiş 
oluyorlar, dedi, çiinkü şampanya baş 
ağntır. 

Bu görüsmelerden sonra B. Celal 
Bayar ve Dr. Aras. Krom şilebini de 
gezmişler, ve burada da izahat al -
mışlardır. Bundan sonra Denizbank 
umumi müdürile, Deniz ticaret mü
dürü beraberinde olduğu halde bir 
motörle vapurdan aynlmışlardır. 

Motör uzaklaşırken her iki şilep 
te düdük çalarak Başvekili seliırnla
mışlardır. 

B. Celal Bayar, Moda deniı klübü 
ne gitmiş ve akşam Perapalasa dön 
müştür. 

Oç yeni .şilebimiz 

Delege Garo, kati emirler almak 
üzere yarın sabah Beruta hreket ede 
cek ve vaziyet paraztesi tamamen ay 
dınlanmış olacaktır. 

Arap gazeteleri hala 
tahrikat yapıyorlar 

Antakya, 7 <A .Aı) - Anadolu A
japsmm hususi muhabiri bildiri -

yor: · 
Arap gazeteleri tahrikatlarına de 

vam ediyo;lar. Bu meyanda Antak -
yada çıkan "Elurube.. gazetesinde 
"Necip Alevi milletine" başlığı al -
tında ve "Sancak Arap teşkilatı ali 
komisyonu .. imz~siyle ne~redilen be 
yannamede Türklere şiddetle hiicum 
edildikten sonra "Ey Alevi, Türkle
ri ez, kuranı kerim de böyle buyuru 
yor, aranızda fitne olmamak için on 
lan öldürün çünkü fitne katilden da 
ha fenadır.,, deniliyor ve Eti Türk
leri açıktan açığa katle teşvik edi -
yor. 

İskenderunda çıkan "Ellivç .. gaze 
tesi de "hiyanetin cezası,. başlığı al 
tındaki yazısında "Türk diyen Ale-

43600 İngiliz lirasına satın alınmış
tır. On yaşındadır ve Mehmet kap
tanın idaresindedir. Saatte 14 mil sü 
rat temin eden 1200 beygir kuvve -
tinde makinelerle mücehhezdir. 

Demir şilebi de 6300 tonluktur ve 
13 yaşındadır. 47000 İngiliz lirasına 
satın alınmıştır. Bu son iki gemi 
Glaskovda yapılmışlardır. Her üç ~e 
mide iki katlı beşer ambar vardır 

ve hem silo eşyası. hem de parça eş
ya nakledebileceklerdir. İlle sefer -
lerini Marsilya i]e limanlarımız ara
sında kömür taşımak suretile yapa -
caklardır. Hazırlanan bir programa 
göre bu sene sonuna her üç gemi ile 
40 bin ton kömür ecnebi limanlara 
taşınacaktır. 939 başından itibaren 
de beş sene içinde, her sene 100 bin 
ton kömür taşınmak suretile yarım 
milyon ton kömür taşınacaktır. 

(Başı 1 incide) 

tiyazlarda bulunmıya razı olmadık 

ça, A vusturyaya verdiği imtiyazları 
bilhassa Triyeste limanından istifa
de etmek hakkını Almanyaya dev -
retmiyecektir. 

Diğer cihetten İtalyan - Alman 
müzakereleri esnasında Cekoslovak

temas edileceği öğ -

• .. 
Roma, 7 (A.A.\ - Havas Ajansı 

muhabiri bildiriyor: 
İtalya Kral ve Kraliçesinin gele -

cek sene Almanyayı ziyaretleri şim
diden derpiş edilmektedir. 

Sureti umumiyede zanncdildiğine 
göre Hitlcr Alman devletinin şefi sı
fatile f talyadan &ynlmadan evvel İ
talyan hükiımdarlarını Almanyaya 
davet edecektir. 

M ussolini' nin sözleri 

Roma, 7 (A.Al - Mussolini bu ak 
şam Hitler şerefine Venedik sarayın 
da büyük bir ziyc;.fet vermiştir. 

Mussolini söyl<'diği nutukta, Hit
lere çok hararetli bir hoşgeldinizde 

bulunduktan sonra huHi.saten demiş
tir ki: 
"Romayı ziyaretiniz iki memleketi 

miz arasındaki antantı tamamlamış 

ve teyit eylemiştir. Kati bir azimle 
tahakkuk ettirdiğimiz ve büyük bir 
sebatla tarsin eylediğimiz bu dostlu 
ğun kökü inkılaplarımızdadır. Kuv
veti, iki milletimizi biribirine bağ -
lıyan dünya görüşümüzdeki birlik
tir. Tarihi vazifesi, iki milletimizin 
devamlı menfaatıerindendir . ., 

Mussolini, 
0

Alman ve İtalyan mil
letleri arasındakı sarsılmaz dostluk 
şerefine kadehini kaldırarak nutku
nu bitirmistir. 

Hitler'in •özleri 
Hitler verdiği cevapta Mussolini

nin şahsında büyuk Alman dostunu 
selamlamış ve demiştir ki: 

"Südetlcr mes.'.?lesi hiç bir za~ 
doğrudan doğruya İtalyanları 8 

dar eden bir mesele haline gelrıı 

cektir. 
Führer Mussoliniye gönderdiği 

mektupla Brennr>r hududu hakkı; 
teminat vermiştır. Buna mukabil 
d iz bi:c nfaQ.t .'fntn 

değildir. Bu sebeple Berlin İtal 
İngiliz anlaşmasını memnuni 
karşılamıştır. Berlın ile Roma d 
bloklarile askeri ittifaklar vü 
getirilmesini arzu tememckted' 
Çünkü bu kombinezonlar d 
harpçuyane temayüller gizleme 
dirler.,, 

* Budapeştc, 7 (A.A.) - Siyasi 
hafilin kanaatine göre ekalliyt 
meselesi hakkında Çekoslovak)" 
yapılacak müzakereleri ekalliye

1 

için Çekoslovak hiikumetince n 
lunacak nizamnamenin tanzimiJ'! 
sonraya bırakmak daha muvafıl< 
caktır. O Bükreş ve bilhassa Bel! 
ile girişilen müzakerelerin bir 
laşma ile neticeleneceği ve bu 111 

leketlerle dostluk münasebatınıı 
açacağı ümit edilmektedir. 

Yeni statü hazırlanıyor 
Prag. 7 (A.A.) - Fransız ve 1 

liz elçileri tarafından Çekoslo\' 
Hariciye Nazırı Krofta nezdindf 
gün yapılan teşebbüsler hak1' 
saliıhiyettar mahfilde beyan oH 
ğuna göre, elçiler kendisine IP 
konuşmalarının neticesini şifah 
latmışlar ve ekalliyetlerin mu~1 

leplerinin isafı hususunda hükt1 

leri namına dostça tesviyede b\i 
muşlardır. 

Krofta verdiği cevapta ekaili' 
ler statüsünün tanzim edilmel< 
duğunu bildirmiş bu yeni stat 
mıntakavi ademi merke:::iyetlef 
das eden tarzda idare teşkilatltı 
tadilini derpiş eyliyeceğini sö 
miştir. 

olmadıkça ve bu nakliye milli eko
nominin icaplarına uyacak iyi şera
iti haiz bulunmadıkça, milli ekono -

Hulasa etmek icap ederse; bugün
kü umumi tonaj miktarımız, milli 
ekonomimize nazaran dundur. Ya -
kın bir zamanda, tonajımız yarım 
milyonu bulmalı ve geçmelidir. 

Ayrıca bir jest olarak teliıkki et
tiğim bir nokta üzerinde duraca -
ğım: Bu, gemilerimize konan isim -
lerdir. Biz maden programımızın ic
rasını Eti Banka emanet etmiş bulu
nuyoruz. Uç sene içinde bakır, 

krom, kurşun ve simli kurşunu iş -
letmeğe ait programımız tahakkuk 
mevkiine konulacaktır. Memleketi
mizin güzel bir talih eseri olarak ye
ni bulduğumuz Di~ikideki demir 
madenini de hemen işletmeğe baş -
lıyacağız. Bunların nakliyatı mühim 
bir meseledir. Bunların hepsi biribi
rini ikmal edecektir. Bu suretle bi -
ribirini tamamlıyan diğer program 
ları da ayni zamanda ve bir arada 

Dün Ba~vekilimizin gezdiği şilep
ler, Denizbank, Etibank ve İş Ban
kasının 3 milyon liralık bir sermaye 
ile müştereken kurdukları sosyete şi 
lehin ilk olarak İngiltercden satın 
aldığı Bakır, Demir ve Krom şilep -
leridir. Bunlardan Bakır 7350 tonluk 
ve 17 yaşındadır. 40 bin İngiliz li -
rasına alınmış ve 2500 liralık sigorta 
sı ile 42500 İngiliz lirasına mal ol
muştur. Geminin bize maliyet fiyatı 
252000 Türk lirasıdır. Bu ~ilep sa -
atte on bir mil süratle gitmektedir 
ve dokuz vinci vardır. Vinc;lerniin 
çok olması geminin çok çabuk boşa
lıp doldurulması bakımından çok kul 
lanışlıdır. Bakır şilebi, Grivoğ tez -
gahlannda yapılmıştır. Şimdiki hal -
de kaptan Asımın kumandasında üç 
kaptan, bir mülazım kaptan ile 33 
mürettebat tarafından idare olun -
maktadır. 

Bu üç gemide, henüz, Türkiyede -
ki ticaret gemilerinin hiçbirinde bu 
lunmıyan telsiz kerteriz aleti de var 
dır. Bu aletlerle, geminin sahile o -
lan mesafeleri kolaylıkla tayin oluna 
bilmektedir. 

"Almanya ve İtalyanın menfaatle 
ri aynidir ve bu iki memleket dün
ya görüşmeleri itibarıyle de biribiri 
ne sıkı sıkıya bağlı bulunuyorlar. Bu 
suretle A vrupada. ebedi yaşamak 

haklarını müdafaaya ve tabii inki
şaflarına mani oJmak istiyeceklere 
bütün kuvvetlerile mukabeleye az
metmiş olan 120 milyonluk bir kütle 
vücut bulmuştur . . 

Diğer taraftan öğrenildiğine. 

bütün nezaretlere ait zat işlef1 

kanı toplanarak Çekoslovak ıf 
kalarındaki Alman memurlar1t1 
alınması meselesini tetkik e' miyi istediğimiz gibi sevk ve idareye 

imkan yoktur. Bu tebarüz etmiş bir 
hakikattir. 

Bizim gcrniciliğimizin hali hazır 
vaziyeti kabotaj icin ve bilhassa ha
rici ticaret noktasından da sıkıntılı
dır. Bunu iktihaın etmiye mecburuz. 
Bunun için yalnız gemi satın almak 
kafi değildir. İyı eleman ve ekipaj 
ve bunları ekonomık surette idare et 
mek mecburiyeti vardır. Bunların 

idaresinde bu zihr:iyeti kavramış ve 
bu iktidarı gösterecek teşekküllerin 
bulunması lfızımdır. 

Cümhuriyet rejiminin ilanından Krom şilebi 5770 tonluktur· ve 

Bu gemilerin satın alınması Türk 
deniz ticareti için kıymetli bir ka
zanç olmuştur. Şileplerimiz çoğalın
ca başlıca ihraç maddelerimizi ken
di gemilerimizle taşımak suretile ha 
rice döviz kaçırmaktan ve her ih -
raç mevsiminde navlunları yüksel -
ten ecnebi vapur kumpanyalarına 

muhtaç olmaktan kurtulacağız. 
Şimdiki .halde senelik ihracat to

najımız yarım milyonu geçmektedir. 
Bunun ancak yüz bin tonu kadarı bi 
zim hususi armatörler elindeki şilep 
!erimiz tarnfından taşınmnktndır. 

Duçe, nasıl siz ve sizin milletiniz 
Almanyaya olan dostluğunuzu ka ~ 
ranlık günlerimizde muhafaza etti -
nizse, ben ve benim milletim de 1 -
talyaya karşı müşkül anlarında ay
ni dostluğu ispat edeceğiz ... 

T riye.te meıelerincl e prenrip 
itibarile anlaşıldı! 

Roma, 7 (A.A.) - Röyter: Ro -
ma - Bcrlin mihveri yalnız teey -
yüt etmekle kalmamış hatta mühim 

başlamıştır. 

surette kuvvetlendirilmiştir. 
Bir askeri ittifakın mevzull 

!"olmayacağının Alman mahafi 
bilhassa kaydedilmesine rağıll' 
memleketi müştereken alakacl' 
den bazı askeri meselelerin bite 
rüşülmüş olduğu zannediliyor· . 

D\ğer taraftan, Triyestenin 
1 

bali de dahil olmak üzen• Ud 
ket arasında çıkan muhtelif r1I 

tıı" ler hakkında da prensip an 
0 

hasıl olmuştur. Müzakerelere ,f 
matik yollarla devam elôl'iccc~ 

k 
t 
n 

\r 

?' 

li 
o 
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iGmer 
İnhisarlcr Umum ~Aüdürlüğü lran:un 

Kilo 
8000 
200Ô 
ıoo 

3000 
3000 
2500 

400 
3780 
3000 

a. 
Yam1ı11r 11pntca 

.. ç.i 
• Çun1 

İlkarta Kanaveçe 
" Çul 
" Çuft1 
,, Marka bezi 

" İp 

J - Cim • ...-puarbkla satıı.eakbr. 
D - Puarlık, 11/t /931 rutlıfan Cuma pfl IMt 11 de X.. 

bataşta Lnazım ve Mtıbayaat Şubeli Satlf K:cmillYonmm ~
m - Satılacak mallar Ahubpı bakımevinde herg(ln g5rflleblllr. 
IV -.- t.ıekWerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte CJ' 11 tmnl

•t paraı.tyle birlikte ,akanda .m geçen Komisyona münıcaatlan illn __________ ....,_ olunur. .. .... 

İatanbul A91t,e birinci ticuet mah -------------------------
bmeainc:len: Ahmet Edimeye Fatih- ......... lla111. 
te Malta arkasında Nimet apartma-
nında 5 numaroda Enver Akgül ve H.yclar~a Lls 
Hamdi Dajh tarafından rehin edilm Baydarpap Lisesi Pamıl,.._un Ma719 1931 ,.,..._ bdar DıtfJMI 
14721 kilo tütüniın satılması alacak· olan 12,500 kilo birinci nevi.,_ açık eksiltıneJe konulmQftur. 
la tarafından talep edilmit ve bol'f- Ebiltmıe 18 Mayıa ı• Plaı1ell ıGnü aut 15 de İstanbul K61tilr Dl
luıara ftinderllen tabllıat varakuına rekt&-lülil bfnası Jçfbde u._llr lluhuebecllflinde toplanacak olan ~ 
'9rilen m8f1'11hata nazaran borçlula· mtayonda yapılacaktır. 
~ mahkemenin dairei kazası dahi· Tahmin bedeli 1250 Lira, ilk tmünat 94 liradır. 
linde adresi bulunmadığı anlapltlllf fnekliler t-rtnam.;t okuWa göreblllrler. 
oldujundan talep arzuhali IUl'eti Taliplerin clri Mi:W TtcaNt Odlıilı ve1ikasiyle birlikte belll giln ve saat-
-.ı.am. div,anbane1ine talik edil- te Komisyona ~ (illa) 
llalfttr. Ahmet ve Hmndtnln lfbu ta- ._ _____ ;.;.-..-....;...-------------

lılb. brfa bir l'in• itirazları mevcut Ferlkiy Ma ıl Ta•ıll lefllil•cl•• ı 
Oldutu takdirde ilinın nepinden iti- •Jüt, 
..... üç gün içinde mahkemeye bil- Şubemizden hau.eclillp •t.Jm111 icap eden 82 balye 4800 kilo • 
~ lüzumu ticaret kanununun iplill 18-1-838 pazarteat &lldl IUt 14 te sa~ lst.k1i1eriD Be
.,.., inci maddeli mucibince nan. ttktaf aDmrlk antrepolunda umr bulunmen. (lltl) 
~olunur. (75M) ~...;..;....-._ ........... _.. ___________ _ 

o;nuk Hukuk hAkhnU1Snden: Deala Llwf Mlcl •clH 1 
~ KaYJhan mah•l1estnden ı _ Orta okulu btılnlaifw ,.. da ı eylt\l 938 ete ıı : 11 aramDda 
t.1ih kw Vufiyenin kocuı davalı bulunacak olma .. , ... mflla,,,_. ile olmlumw •ltneeılldar. 
<>._ ollu Mahmut aleyhine açtılı 2 - ~ile 1 Haziran : ti temmuz aramnda m8noaat edtlırgeel, 
~ davamda 4avalınm IOD l· 3 - D~ "fotolraflı ntfu kQıc:lı veya mUllddak suretl, 9 bap • 
~ olan Galatada Yük1ekJral ~ fotdllti, kendisinin ve anıMıll ile bJbuı ve ailesinin milli ve ahWd 
~ doktor Papazyamn 64 No. lu durumuatı blldlren poı..: ttıhlrftrl!I, kAlu", orta almlu bitlrdillne dair 
~ terkectenk halen Uwnetılhı diploma +eya ta1eH1mame, alkerllt ötretmenlnin gizli raporu ve lfl k&
~ olmadıjından dolayı pzete ile ğıc:lı,. tliftirilmelldir. (2628) 

.. 'ilen VUku bulan tebliaata rapen ------~~·~ ..... -----------~ ~ geJ.mediltnden gıyabın-
da dunatmanln ıcruma karar vem- Motor.. Ya.talar 
..... - ........... il 1 - puu 'w.;.: . ...i.......:.....;. 

Dr. HAAZ CEMAL 

Her Eoe Lizım Ol n 
YENi 

Çocuk An iklop disi 
- - -M::.-::s: 

Josıedlll - patma matWra -
hip olmw ikim ..- bir wrcUr. 
Çlnldl put bu ... elen .... 
amda " den d•flDd• ..... ... 
tün maJOmata bulabilir. 

QOCUK AMStıw>nDıst ... 
tün dGnJa llun1arma ...,... .. 
di1mlplr. Ba beJnelmlW ...t. 
TGrk çocut1anmD ~ ft 
mektep prosramlanm a&mOnde 
bulundurarak Hunımıa çevb:en
ler, Prof8IÖI' Salih Murat, l'atk 
Sabri ve M. ZekeriylıdJr. 

ır.er 1500 uyfabk iki bGyGk 
ciltten mtirekkeptlr. Tam eMl'ln 
fiyata 7 liradır. Jl11.11lfmlere ft 

mett.p ta1ebellm AJnCa t4nzDAt 
J'8111lu'. 

Ba _. ,.ıms çonulrlar tçtn de-
111. bGttlD IJkmektep 61zwtaı..aı.ı 
tçln - Jmyfttll )'&l'dımmdır. Ç8D. 
ldl btlttın denler bu .... 19-
... .... ft amit mıJOmaı ile..., 
P'eflb'Om'tdr· 
.. helrln•11 '* fDd:r .,,,, '"'* 

...... ·~ kupamı dol
darap ... .. ...... .. be
dava bJr bıaitr~ Bu bro
fOı' .._ Awtlopec!tntn kı1met1n1 
anlatacakbr. 

--- --- ---- -

laTANaULDA TAN MATllAAalNA 

Tem Coeak AneOrlopeıllsl lınıııGriln
dm bir tane dadsmmld .. ma
ammı.. elt .. fbatmm blldlrme
a!zl rica edslm. 

... 1, ./'-. N N ~-...~ ı .. l y c__-ı t 1 ~ '"Vİ 
/,fanbul 

·---· . • • • • • • 1 • , ~ . . . . . . . . . 
~: : : : : : : : : : : 

Sclfll•k ....... 
Tra•ımlıyo•lan 

Kullambnq 1 untlm blmh • 
iuMla •atine ttaMmitTOD, pft. 
blllü n yatakları aem &,atla 
Mtablltm. TAN matlJaw ma-............. 

..,. ., 
CiDlvemevkil muhammen Kira 

kirası müddeti 
Lira 

Ymh .... Yalı mahı''IMlnln K...... ........ lra-
nalizuyon dalga kıranının üst tarafında 100 DMttre 
murabbll Kalafat anuı: 80 ... ı Yıl 
Yttflldlrekte Hubyar maha11•1Me tarafları Hocahan, 
Tereke, Acunuüuk IOkak)arile İ8taııbul erkek liaesl 

--= diıil uat 10 na talik edlldllfn- Albaai HllC 1 ~ Daltlllye Mlhll•ı111 
o 1Qn davalının mahkemeye pi Otomobil lm)Jananlara ve .,... ......_ maada mt 0 .,_ ... -----------
~ takdirde daftCllUD pterdt • ra, motör lf)erlDde çabpnJara tı1bı Wu Sah. Cwn.I (1,11 Sllbtbt ft' • annunt DefdyaU tdare 

bahçemle gevrilmif 2448,'10 metre murabbll ana: 110 3 Yıl 
Yukarda c:1na ve mevkii 7Ulh ~ hiza1aruıdaJd kira ve müddet 

ler üzerinden 8Çlk aıtınna U8ulUe ayn ayn kiraya Verilecektir. İstekli
lerin ve tedl7e flftlU ile diler prtlanm ölnmmek ıstiyenlerin her gün 
ve müzaJecleye ~ de 19-6-838 peqembe günü saat on dortte 
yii.lde 7 ,5 pey aıtçelerile milli em1lk müdürlülünde toplanan komiqo. 

• clitllU.r tetkik edilerek davalmm KttapçılardaD .... ~ 11) • • 
'1r daha -·"'~- kabul edilmi • 1tir kitaptır. üa 11) W. fallanıa mecc••• eclla: •tzıeı1 ...... YALIL\N. O-. = _.._,,.Ol: Tevzi yerleri· latanbul Kansa\ it- ,. 

llbl daftCUW'l müddaiyatmı .:..a_'- ""·"- .A.nJrrticla Dlftll70ta Mo. tN t8clUk ft lf•l)at T8n Limit.et ~ ,,. Bav etmif aJWıoala teb- bal, Bqet ve --- ...... _.. ... .. 

~-- - olunur. Akba kitapev~ ~ aı ••• ..,, BamM!t P.'-~ ~- na &elmeJerL (2518) 
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KAN, KUVVET, i Ş TEHA 

doktorların büyük kıymet verip beğendikleri bir şuruptur. Kansızlık, 
iştahsıtlık:, ltuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve bar
.sak tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma nekahatlerinde şayanı hayret tesir göste
rir. Vücuda dinçlik, pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUV-

VET İLACI her eczanede bulunur. -
Sureti i5timali: Büyükler için sabah, öğle, akşam yemeklerinden 

bir çeyrek evvel yarım bardak suda bir tatlı kaşığı, küçük çocuklar için 
ayni veçhile kahve kaşığı. • 

.............. 1 .......................... ... 

._ _ ~eni Kontr - Plak Ltd. Şirketi 

Sİ S TEM Fabrikuında .... 
KURU SiSTEMLE 

yapılan KELEBEKmarka 

KONTR · PLAKLAR i 

Çarpılma, ~atlama, kabarma '\·e 
saire gibi hisbir nrı:r.n göstermez. 

Kontr-Pli.klar bu gibi arızala
ra karşı garanti ile satılır. 

KIZIL:, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr ·plaklar ıtok olarak her zaman mevcuddur. 

Satıı Yerleri : 
l stanl>ulda: ROŞTO MURAT OCLU, Mahmudpa,a K ü rkçü 

Han No. 28 - lSAK PlLAFlDIS, Galata, Mah
mudiye caddesi No. 21. 

~nk'araaa ·: VEHBi KOÇ Ticarethanesi. 
İmıirde : KARL HORNFELD. 

İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 

1 

1 

PATI 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dola

ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaraları, er

genlikler, koltuk altı çıbanları, ANTİVİRÜS ile tedavisi en erken ve 
en emin bir surette temin eder. 

ŞARK İSPENÇiYARf LABORATUARI T. A. Ş. 

B~r doktorun şayanı hayret keşfi 
solmuş ve buruşmuş bir cilde 

Gençliği İade Ediyor 

Viyana Tıp mecmuası, bütün 
dünyayı hayrette bırakacak fen
nin en son zaferini ilan ediyor: 

Buruşuklukların yalnız se
bebi zuhurunu değil, onları iza
le etmek çaresini de bulmuşlar
dır. Bu sayede anneler, hatta bü
yük anneler bile gençliklerinin 
taze ve açık tenlerine nail ola
bilirler. 50 ve 60 yaşlarındaki 
kadınlar, gençliklerinin buruşuk-

suz ye yumuşak ciltlerine kavu
şabilirler. Buruşukluklar, ihti
yarladığımızda teşekkül eder. 

Ihtiyarlıkta cilt, besleyici ve 
ihya edici bazı unsurları kaybe
der. Bu unsurları şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan

lardan istihsale muvaffak olmuş
lardır. Cilt, bunlarla beslenince 
yeniden gençleşir ve tazeleşir. 

Iştc, Profesör Doktor Stejskal 
idaresinde Viyana üniversitesin

de yapılan tetkikat ve taharrl

yatın şayanı hayret semereleri... 
Profesörün keşfi hakkındaki bü-

a tün hukuk, münhasıran Tokalan 
1 müessesesi tarafından fevkalade 

mali fedakarlıklarla temin edil
miştir. "Biocel,, tabir edilen bu 
canlı höceyreler hülasası, yalnız 
pembe rengindeki Tokalan kre
mi terkibinde bulunur, hastaha
nelerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka
dınlar üzerinde bu hülasalarla 
yapılan tecrübeler neticesinde. 
altı hafta zarfında buruşuklukla
rın kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdnn evvel, 
cilt u nsuru olnn pembe rengin
deki .Tokalan kremini kullanı

nız. Siz uyurken, o cildinizi bes
ler ve gençleştirir. 

Buruşukluklarınızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfında 
bir kaç yaş gençleşmiş olursu
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalan kremini kul
lanınız. Siyah noktaları eritir, a
çık mcsamatı sıklaştırır ve en 
çirkin ve en esmer bir cildi yu-

• musat10 bevazlatır.. , 

L. BAYANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının büyük 

bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade ettiğinizde .,.. 
beheri için 5 kunıt alacak, a yni zamanda kıymettar 
mükafatları bulunan Tokalon müsabakasına ittirak 
hakkını veren bir bilet takdim edecektir. 

Güzel, Sağlam 

ve Ne§'eli 

Ç ünkü 

,, 

RADYOLIN 
Kullanıyor. 

Ditlerdeki leke, pas ve kü
f ek.ileri temizler. Ağızdaki 

mikrobları imha eder. Dit

lerin çüriimeaine mani olur. 

Sabah, öğle ve akşam her 

y emek ten •onra dişlerinizi 

m untazaman lırçalayınız. 

,. Zengin olmak i~in 4" 
Mutlaka 

MALÜL CEMAL 

8 - 5 - 1938 

' S 1 L K O 
RUMAT1ZMA 

S 1 L K O 
LUMBARGO 

SİLK O 
SiYATİK 

Gişesinden Kayıp: Arabamın 3086 numaralı 
Bir bilet nhnanız kafidir. 

1 
plakasını kaybettim. Yenisini alaca-

Adres: İ tanbul İş Bankası kar- 1 
ğımdan hükmü yoktur. Bakırköyde 

şısmda No. ı;;, Tel. 22954. •••••••••mlll!•••I arabacı lslam. 

Egzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak için 

EKZAMI 
m» kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

,.ıııı •ı ıı ı•ı ııı• ıı ıı•ııı ı •ıııı•ı ııı•ı ııı ı ıııı•ı ııı•ı ııı•ı ıııı' 

~Siz de bu kremden şaşmayınız ~ 

• YUSUF ve KADRi 1ŞMAN. 
ŞABAN MAHMUD Kö KNER. 

,, 
~------------------------------------------ 111 

•• 
• 

Samsunaa ': GöÇMEN OGLU KARDEŞLER. 
Umumi &abf yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han 

• No. 3 YENi KONTR - PL\K Ltd. Şirketi. Tel. 22401 • 

' Türk Hava Kurumu 

25. CI TERTiP 
Büyük Piyang'osu 

Birinci Keşide : 11 • Mayıs • 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 o. o o o Liradır ... 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo l i ralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 1 o.ooo) liralık iki 

adet mükafat vardır ••• 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eClen bu 

piyangoya iıtirak etmek suretile siz de taliinizi 
de neyiniz. ............................................ 
'Teknik Okulu Müdürlüğünden : 

Teknik okulu mühendislik kursu kabul imtihanları 24 Mayıs 938 salı 
ve 25 mayıs 938 çarşamba günleri yüksek mühendis mektebinde yazılı 
olarak yapılacaktır. 3074 sayılı kanunun 3 cü maddesi ahkamına istina
den yüksek vekalet makamınca adlan, 26-2-938 tarih ve 1518-2726 sayılı 
tamime ek liste ile, mensup oldukları dairelere bildirilmiş olan(Nafia fen 
mektebi) mezunu fen memurlannınbu husustaki talimatnameyi okuyup 
bilgi edinmek ve imtihan günlerinde ibraz edecekleri hüviyet vesikaları
nı nlmak üzere merbut bulunduklan daire reislerine müracaatları ilan 
olunur. (2515) 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Talibi çıkmıyan D. Bakır Lisesi Paviyonunun (3~,37::>) nra (4) 

kuruşluk esns keşfinden (32,200) liralık inşaatı bir ay müddetle pazar
lığa konmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi, 

b) Mukavele Projesi. 

c) Hususi Bayındırlık ve yapı işleri genel ve fenni şartnamesi. 

d) Bu evrak Nafia dairesinde görülebilir ve istenilebilir. 

:s - Bu işin ihalesi 9 Mayıs 1938 pazartesi günü saat 11 re kadar pa
zarlıkla Nafia müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (2415) liralık muvakkat teminat, cari 
senet, Ticaret odası vesikası, Nafia Vekaletinden alınmış (10,000) lira· 
hktan yukarı ehliyet vesikası. 

5 - Taliplerin 9 Mayıs 1938 Pazartesi eünü saat 11 re kadar müra
caatları ilan olunur. (2065) 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 

Sinema Kolluğu Yaplırllacak: 
Ankarada yaptırmakta olduğumuz sinema için 600 - 700 koltuk yap

tırılacaktır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin 10 gün zarfında genel merkez 
muhasebe müdurlüğüne müracaat etmeleri. "2616,, 

Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonu 
Baıkanhğından : 

Teminatı 

Lira 
Keşif bedeli 

Lira 

Soğuk Hava Mahzeni İnşası 138 916 
Galatasaray lisesi binasında yapılmasına lüzum görülen keşi! bedeli 

ve teminatı yukarıda yazılı soğuk hava mahzeni inşasının 12-5-938 per
şembe günü saat 15 de İstanbul kültür dikertörlüğü binasında Lio;eler 
muhasebeciliğinde toplanan komisyonda pazarlıkla eksiltmesi yapıla
caktır 

İsteklilerin en az 700 liralık bu işe benzer iş yaptıklanna dair idare
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa veya Yük
sek Mühendis mektebi direktörlüğünden eksiltme tarihinden evvel yazıl
mış ehliyetname ve Ticaret odası vesikası ve teminat makbuzlariyle bel-
li gün ve saatte komisyona gelmelc ri. (2531) 

• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• -• 
• 
• 
• 
• 

BALSAM İN 
, . 

KREMLERi • -Sıhhat Bakanlığının resmi ruh. 
satını haiz bir fen ve bilgi mah-= 
sulüdür. Bütün cihanda elli se-• 
nedir daima üstün ve eşsiz kal-= 
mıştır. • 

KREM BALSAMIN ~ 
Uzun bir tecrübe mahsulü ~ ii 

larak vücude getirilmiş yeganeij 
sıhhl kremlerdir. :::::= 

KREM BALSAMIN ! -Şöhretini söz ve şarlatanlıklaii 
değil sıhhi evsafını Londra. Pa-§§ 

rı1 11.ı::-,-,...,..,..-r~~::::-~~a ris, Berlin, New York güzellik. 
~ ıı ; enstitülerinden yüzlerce krem§ 

arasında birincilik mükafatını. -kazanmış olmakla isbat etmiştir.;::::: 

KREM BALSAMIN = 
Gündüz için yağsız, gece için~ 

yağlı ve halis acı badem ile ya- ii 

• 
pılmış gündüz ve gece şekillerı:::::::: 

::::::::: = ·· vardır. ill 
. KREM BALSAMIN; ötedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şeklinde~ 
_ satılır. 1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ j 
.. BEYOGLU - İSTANBUL ~ 

••ı ıı ı• ı ı ıı•ı ııı• ıııı•ı ııı• ıı ı ı•ıııı•ıııı•ıııı• ı ı ıı• ıııı• ıııı• ıııır, 

koruyacak en iyi Uiç bodur. lsmioe dikkat buyurulması 


