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Balkanlı Misafirlerimiz Rüştü Ar as Kahirede ı Amerik~ 
. . . 8 .. ..k ı ile Yenı 

Hariciye Vekılımız uyu ı Anlaşma 
1 

Konsey Azaları Bugün 
Y alovadan Dönüyorlar 

.. ti K 1 d 1 Ankara, 9 (TAN Muhabirin- ! 

T h ra a arşı an 1 den) - Türkiye ile ticaret an-e za u ' ~::=a~:;~:~c~:~~~n~u!~::~ : 

Fransa;da 
Milli U_yku 
Hastalığı 

~lamel Emin YALMAN 

Fırkacılık zehirinin bir nıil
Ieti nekadar ıenemlete

Cıeğine. nekadar kör edebileceği. 
'1e bir misal istiyonak bunun 

~iamı bugünkü Fransa.da bu-ı 
l&biliriz. 1 

P'ransayı uykudan uyandırmak, 
tehlikede olduğunu anl~tn:1ak için 
lıet'§ey bir araya gelmitşır. Her ı 
l'ransız ayrı ayrı belki de bu tehli
~ görüyor. Fakat bütün Fransız
lar birden, bir millet sıfatiyle, tehli
lte}'i göremiyorlar, ve harekete ge
~yorlar, tedbir alamıyorlar. 

Göze göre ayar edilmiyen bir dür
bünden bakılınca nasıl göz önünde 
bir perde bulunursa, hiçbir şey gö
l'filernezse Fransız milleti de ortalı-
iı?ı halini göremiyor ve uyanmıyor: 
Çünkü eldeki dürbünler, çeşit çeşit 
~ka dürbünleridir. ~ b~ bakım
~Jp ayar edilmelerme ihtımal yok-
~ gun .narıcı Dtf' ııaı'P olursa 

Temaslar Başlıyor 
ki temaslarının ilk saflıalann
dan iyi neticeler elde etmiştir. 
Heyet, Orta Anadoluda bir tet
kik seyahatine çıkmıştır. 

lskenderiyedeki istikbal Merasimi Çok Parlak 1 

Oldu, Gece Kahirede Türk Sefarethanesinde j 1 

He,yetimiz Şerefine Bir Ziyafet Verildi 

Bu seyahat esnasında mühim ' 
bazı şehirl.erimizi ve bu arada 
Konya ve Kayseriyi ziyaret e
deceklerdir. Heyete, Türkofis 
Amerikan masası şefi Enver re- ' 
fakat ediyor. 

Amerikan ticaret heyet.inin 
şehirlerimizde yapmakta ol
dukları tetkikler, Amerikan 
yi.iksek endüstri erbabının Tfir
kiyeye ithal arzusunda bulun
dukları büyük mikyasta serma 
ye işile alakadardır. Öğrendiği
me göre, büt.ün dünyaca maruf 
Amerikan ticaret , ·e endiistri 

Kahire, 9 (A.A.) -Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Hariciye Vekilimiz doktor Aras 
ve Türk heyetini hamil vapur saat 
6 da Iskenderiye limanına gelmiş ve 
saat 8 de rıhtıma yanaşmıştır. 

Hariciye V~kilimiz doktor Aras, 
vavpurda vali, belediye reisi, aske
ri kumandan, liman kumandanı, ha
riciye nezareti taraf mdan mihman
darlığına tayin edilen B. Yasin ile 
Kahire elçimiz, lskenderiye konsolo
sumuz ve Romanya ve Yugoslavya 
konsolosları, Iş Bankası direktörü ve 
gazeteciler tarafından karşılanmıştır. 
Rıhtımda doktor Aras'a bir polis 
müfrezesi selam resmini ifa etmiş 

ve Vekilimizi selamlamak üzere top 
lanan Türklerle Mısırlıların alkışla
rı arasında otomobile binen doktor 
Aras ve maiyeti Antoniyadis parkı 

köşküne gitmiştir. 

Büyük tezahürat 
Burada bir müddet istirahatten 

sonra doktor Rü tü Aras ve mai~eti 
---~·--·-~~-~~----"·-~ - ...... -.ıırrn ~ 'T 

B. Hitler Viyanada 

1 
ı müessisleri Türkiyede, Ameri

kadaki müesseselerine benzi- 1 

yen fabrikalar vücude getir
mek için bu heyete salahiyet 
vermişlerdir. 

Burada söylendiğine göre, 
çok mülıim Amerikan serma~·e 

darları, Türkiyede büyiik mik
yasta sanayi faaliyeti vücude 
getirmek, \'e bu heyetin ta,·as· 
sutunu kullaıımak üzere, yakın 

, zamanda müracaatta buluna- l 
l~klardır. _ 
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Bütün Encümenler Yarın Yıldızda 
Çalışmalar Devam Edecekler 

Misafirlerimizden bir grup, kendilerini Y alovaya 
götüren vapurda 

Dün sabah Balkan Basın Birliği 
konferansının iki encümeni Yıldızda, 
politika encümeni Perapalas otelinde 
toplanmıştır. Encümenlerden her bi
ri, Birliğin gelecek seneki faaliyeti-
ni daha faydalı kılmak için ileri sü

, rülen teklifleri tetkik ve münakaşa 
etmiştir. Yarın sabah bütün encü
menler Yıldızda toplanacak ve ça
lışmalarına devam edeceklerdir. En-

cümenlerden her biri büyük bir ala
ka ve sevgi ile çalışmaktadır. 

Her iki konferans azası dün saat 
ikide hususi bir vapurla Yalovaya git 
mişlerdir. 

Yalova, 9 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Balkan Ekonomi 
ve Matbuat Konseyi azalan, bugün 
buraya geldiler. Öğleden sonrayı is-

( Devamı 1 O uncuda) 

~~--~]letleri nghay 
Cephesinde de ilerliyor illlsada yaşıyan insanlar, belki de 

dö'7Üş sahasında birliklerini duya
caıc, ınilli topraklan için beraberce 
~ akıtacaklardır. Fakat harplerin 
Otıü.ne geçmek, Fransaya ait türlü 
türlü menfaatleri korumak, tehlike
leri dağıtmak için hassasiyet duyan, 
harekete gelmek istidatlarını göste
l'e:n bir milli şuur yoktur. 

Avusturya Plebisiti için 
BugünReylerVerilecek 

HükGmetçiler, Frankistlerin 
ileri Hareketine Kar_şı 

Mukavemet Gösteriyorlar 

New-York, 9 (Hususi) - Uzakf tir. 'Bundan derhal istifade eden Çin
Şarkta, Çin ileri hareketi aşağı yu - liler, Şanghay cephesinde harekete 
kan bütün cephelerde muvaffakı - geçerek Şanghaym 50 mil yakınlan 
yetle devam etmektedir. Japonlar, na kadar ilerlemişlerdir. 

C ihan siyaseti bu vaziyeti he
saba koymıya mecburdur. 

liitekim Alınanlar, iki senedir başlı
ca hesaplarını ona göre yapmışlar
dır. Fransadaki iç anarşiye dayana
l'ak adım adım ilerilemişlerdir. In
illterenin korkak ve tereddütlü 
'iyasetine başlıca sebep te yine bu
dlll'. 

Fransu:Iarm korkulu rüya say
Qıltları hareketler birer birer ol
~U§tur: Almanya silahlanmıştır. Ren 
§gal edilmiştir. Avusturya Alman
~aya ilhak edilmiştir. Fransanın mer 
.eıi ve şark! Avrupada hazırladığı 

81Perler birer birer yıkılmıştır. Rus
~Q, kendi iç dertlerine dalmış, cihan 
h Yllsetindeki faal rolünü bir tarafa 
l:ı?'lknuştır. Ingiltere, müşterek em
.;;eı prensibine arka çevirmiş ve 

aıısaya destek olamıyacağını açık
Sll .,;: 

""Ylemiştir. 
~ lş bukadarla da kalmamıştır. Al
) rıya ve Italya, Pirene hududunda 
~~ bir cephe hazırlamışlardır. Ge
-"q'al P'ranko kendi yardım.larile Is
l>~nYaya hrutlm olduktan sonra şe
~ bakımından çekilseler de mas
ltı.e)j bir surette Ispanyada kalacak-

l'dır, Fransayı cenuptan tehdit ede
i1tlerdir. Bir taraftan da İtalya, 
raıısa ile şimali Afrika arasındaki 

lrlu\rasaıeyı· kesmiye ve Fransızların 
en b" k t · ~ UYük can damarını yo e mıye 

Irlanıyor. 
)' lıütün bu sademeler karşısında 
rarıs ·ikin miyor o~ a uyanamıyor, sı e ' 

~0rern · · Ba-~tı .1Yor, harekete geçemıyor. . . 
oı blr gözünü şöyle bir açıyor gıbı 
le~Yoı-, sonra yine kapıyor ve gaf-

UykUsuna devam ediyor. 

G Öbbels Fransanın uyanamıya
E!ttı· Cak halde olduğuna o kadar 
Söy;~dir ki hiç çekinmeden . ş~nlar~ 
ra... Yor: Biz Fransanm dahili buh 

"ıtıa da R n 'i ı,gal . yanarak silahlandık, .: 
ettık, Avusturyayı aldık;':diger 

Vyana, 9 (Hususi) - Plebisit i· 
çin açılan mücadele bugün, Her Hit
lerin bir nutkile nihayet bulmuştur. 
Yarın (bugün) plebisit yapılacak 

ve herkes reyini verecektir. Her Hit
ler, bugünkü nutkunda diktatörlüğü 
müdafaaya çalışmış ve bunu harp 

doğunu söylemiş ve sulh muahedele 
rini tarihin en yaman zulmü olarak 
tarif etmiştir. Her Hitler demiştir j 
ki.: "Harp sonu Almanyası bir yığın 

1 
enkazdan ibaretti. Ben de ona yar-
dım ihtiyaçını hissettim. 19 yıldır j 
Almanyayı birleştirmiye çaıştyo-

sonu Almanyasmın uğradığı zulüm
lerin ve sulh muahedelerinin doğur-

rum. Münakkitlcrin ne yaptığımı 
(Devamı 10 uncuda) 

Süleymaniyedeki ihtifal 

Büyük Sanatkar Sinanı: 
Dün Heyecanla Andık 

Si nanın ölmez eseri önünde gençliğin heyecanı 

Dün, Büyük Türk Sanatk~ . Mi- nanın adını ve eserlerini hürmet ve 
mar Sinanın ölümünün 350 ınc~. yıl- Büyük Sinanın mütevazı türbesi 
dönümü idi. Bu münasebetle, Suley- mimar, mühendis, üniversite, teknik 
ınaniyede sanatkarın mezarı başında okulu, evkaf, Halkevi ve daha birçok 

teşekküller tarafından gönderilen gurur:l(l andı. 
büyü'k bif ·ihtifal yapıl~ı. ~urada to.P çelenklerle süslenmişti. Merasime sa 
ı.nan bin)erce üniversıtelı, halk, Sı- (Devamı 10 uncuda) 

lapanyanın yeni Hariciye 
Nazırı Del V ayo 

Londra, 9 (Hususi) - Şarki İspan 
yada hükumet kuvvetleri tarafından 
gösterilen mukavemet devam etmek 
te ve asilerin denize doğru ilerleme
lerine karşı gelmektedir. Ebre Neh
rinin cenubunda bulunan bu kuv
vetler, Samueva l\foralla sırtlarında 
anudane mukavemet etmektedirler. 
Hükumet kuvvetleri. takviye edil
mişlerdir. Bu kuvvetler asilerin Ka
talonyayı Cümhuriyetçi İspanyadan 
a.yırmıya matuf hareketlerine mani 

'olmak üzere kati bir muharebe yap 
mıya hazırlanmaktadırlar. Tartoza 
şehri şimdi Frankistlerin tazyikin
den tamamiyle kurtulmuştur. 

Düsman tayyarelerinin bombardı
manına rağmen Barselona ile Valen 
siye arasında münaklat devam et
mektedir_ 

Diğer cihetten Ciimhuriyet kuvvet 
leri Estraınadure'de 40 kilometrelik 
bir cephe üzerinde taarruzlarına de
vam etmektedir. 

Bu kuvvetler Hakalero'yu, Alba 
geçidini ve Garapa ile Seçit tepesini 
işgal derek Guadalupe istikametinde 

(Devamı 10 uncuda) 

cenubi Şantung cephesinde uğradık Çinlilerin, birçok yerlerde Japon 
ları büyük hezimeti ve çok ehemmi- cephesinin gerilerinde iki yüz mil ka 
yetli zayiatı telafi için diğer cephe - dar ileri gittikleri bildirilmektedir. 
!erdeki kuvvetlerinden büyük bir Röyter muhabirine göre, Çin çete 
kısmını bu cepheye gönderiyorlar. Ieri Şantungun merkezi olan Tsi -

Bu vaziyet Japonların diğer cep- nanta kadar sokulmuş ve şehir dışın 
helerde zayıflamalarını intaç etmiş- [Devamı 3 üncüde} 

Fransadaki Buhran 

Daladye Yeni Kabineyi 
· T eşkile Çalışıyor 

Komünistler Hariç Kalmak Üzere 
Bir Teİnerküz Kabinesi Kurulacak 

B. Daladye, bir toplantıda Meclia Reisi B. Heryo ile beraber 

Paris, 9 !Hususi) - Yeni Fran- tır. Şimdiden anlaşılan bır nokta var-. 
sız kabinesinin teşkiline memur etli- sa, milli bir kabinenin mevzuubah
len B. Daliı.diye yarına kadar bebe- sohnadığıdır. Daladiye, bugtin eski 
mehal kabineyi kurmuş olacağını Başvekil Şotanl ·· .. .. a goruşmuş ve hoş-
söylemiştir. Sosyalistlerin iştirak et- nutsuzluğa değer ilerlemeler kaydet-
memeleri de buna mani olmıyacak- ( Devcmu 10 ııncurln ı 



2 TAN 

No. 25 Yazan : M. SIFIR 

10 - 4 - 938 -
·····················································: . . 
İ Ankaradan ~ 
i Telefon ve Telgrafla i ......... . ....... . 

Sait Molla - Hürriyet 
itilaf Çarpışmaları 

POLiSTE: 

Çocuğunu 
Çöplüğe Atan 
Meçhul Ana 

SıhhateMuzır 

Mahlut Yağ 
Satanlar 

KONGRELER: 

Bu Sene Geçen 
Yıldan Daha Az 
Seyyah Geldi 

Hariçten Çorap 
Makinesi ihaline 
İzin Verilecek 
Ankara, 9 (A.A.) - l\lcmlckcti · 

mizdeki çorap, ve ipekli kadın ço· 
rabı sanayiinin vaziyetleri tetkik 
edilerek mezkur snnayiin kalite ve 
kantite itibarile memleket ihtiye· 
cını karşılamadığı anlnşılmıs oldu 
ğundan bu gibi mnmuliit yapan sı· 
nai mUcsscsclcrin hariçten getire· 
ceklerl rnaklnaltırıi muafiyet veril 
mest İkt.ısat Vckllctlnce kabul c· 
dilmiştir. 

M lrnlny Sndık tle hoca Sab
rinin Vahdettine gittikleri 

gece Süleyman Şefik Paşa ile Ho
ca Zeynelabidin de Damat Feri
din Nişantaşındaki konağına git
mişlerdi. Damat Ferit ile Süley
man Şefik Paşa arasında o sırada 
büyük bir samimiyet vardı. Süley 
man Şcfik1 mukaddimeye lüzum 
görmeden ziyaretlerinin sebebini 
anlattı. Zeynelabidin Hoca da ya
nıp yak1ldı, Molla belilsının başla
rından defedilmesini diledi. 

Sait Mollanın son vaziyetleri, 
hele Vahdettine kendisinin sada-
rete geçirilmesini teklif etmesi Da 
mat Feridi de çok sinirlendirmiş
ti. Mollanın İngilizler arasında bu 
kadar yükselmesini, nüfuz ve iti
bar sahibi olmasını o da hoş gör
müyor ve hatta çekemiyordu. Fa
kat Molladan basbayağı korkuyor, 
çekiniyordu. Bunun için onun böy
le pervasızca hareketlerine göz 
7w.~~-.a..-

Süleyman Şefik Paşa ile Zeynel
abidinin t ekliflerini cana minnet bil 

eli, fakat m üspet veya menfi b ir 
cevap vermekten kaçındı. Damat 
Ferit, Molladan çekindiğini elbet
te söyliyemezdi. İşi kurnazlığa dö 
kerek lıikırdının cereyanını değiş-
tiri verdi. 

Fırkada disipline riayet edil
mediğ~nden, intizamsız çalışıldı

ğından, birtakım ehliyetsizlerin 
fırka erkanı arasına katıldığın
dan ve hele mevki ve salahiyet sa
hibi olmıyan bazı kimselerin İngi
lizler arasında biribirine zıt ifade
lerde bulunduklanndan, bu gibi 
hallerin hükumetin şeref ve hay
siyetini kırdığından uzun uzadıya 
bahsetti. Maksadı Süleyman Şe
fik Paşa ile Zeynelabidin Hoca-
yı sıkmak ve sükuta mecbur et
mekti. 

Onlar susmuyorlardı. Fırkada 
seri bir tensikat ve ıslahat icrası 

vaadile Damat Feridi memnun et
meye çalışıyor, bir taraftan da 
Molla bahsine dönüyorlardı. Neti
cede, Damat Ferit işi pamuk ipli
ği ile ba~adı. Sudan bir vaatle mi 
safirlerini atlatıverdi. 

Hürriyet ve İtilaf yaranı, Vah
dettinlc Damat Feridin yardımla
nndan netice alamayınca bütün 
bütüne ümidi kesmediler. Ali Ke
malle Mehmet Alinin İngilizler a
rasındaki teşebbüslerinden az, çok 
menf ant bekliyorlardı. 

S ait Molla, hakkındaki bu ka 
rarlar ve teşebbüsler kar· 

psında bütün zekA ve şeytanetlni 
toplamış, mukabil bir taarruz ha
zırlamıştı. Bu taarruzda en mühim 
rolü Kürt Mustafa Paşaya oynatı
yordu. Bir gün miralay Sadıkla 
Kürt Mustafa görüşürlerken, mira-
lay Sadık İngilizlerden şikayet 
yollu şunları söylemişti: 

ya bu kifri hoş garmoşler ve m1ı
ralay Sadığı teşvik etmişler .. 

Kürt Mustafa, bu havadisi epey
ce şişirerek Salt Mollaya yetiştir
di. Molla, Kürt Mustafa Paşanın 
bu müjdesini güzelce allıkladı, pul 
!akladı. Hürriyet ve İtilaf aleyhi
ne bir jurnal hazırladı. Kürt Mus
tafaya imza ettirdi. Ayrıca kendi 
yazdığı bir mektupla beraber si-
yasi mümessilliğe verdi. M ollanın bu mühim ihban 

İngilizler ara~ında az çok 
bir endişe uyandırdığı sıralarda da 
muharrir Ali Kemal ile Mehme't 
Ali, Molla aleyhine propagandaya 
başlamışlardı . Fakat kim inanır? 
Kimse Mollaya toz bile kondurmu 
yordu. Hürriyet ve İtilafın teşeb 
büsleri de böylece neticesiz kalı
yordu. 

Yalnız (Benet) Mollaya o giln
lerde bir sebepten dolayı biraz kız 
mıştı. Salt Molla hakkında kendi-... ' 
Aliyi iyi karşıladı. Molla a leyhin-
de siyasi mümessil nezdinde çalı
şacağını vaadetti. Fakat işte, o 
kadar. Bundan da netice çıkmadı. 

Aradan on gün kadar geçmişti. 
Bir gün Kapiten (Benet), ansızın 
telefonla Mehmet Aliyi yazıhane
sine çağırdı. Ümit verici bir ta
vırla : 

- Azizim Mehmet Ali Bey, de-
di. Mollayı siyasi mümessilin gö-
zünden düşürmek için uğraşıyo
rum. Hatta dün akşam kumandan 
(Harington) n bile işi açtım. Bu hu 
susta siyasi mümessil üzerinde nü 
fuzunu kullanmasını rica ettim. 
Kumandan bana gülerek ne dedi 
biliyor musun?.. "Senin himaye 
ettiğin dostların Sait Molla kadar 
İngiliz yüksek menfaatlerine hiz
met etselerdi peki derdim.,, 

Bu sözler karşısında Mehmet 
Ali şaşırdı. Fakat derhal 

aklını başına topladı. Kendini ve 
arkdaşlarını müdafaa etti. İngiliz 
yüksek menfaatlerine her vakit hiz 
met ettiklerini misaller göstere
rek, isbatn çalıştı . Muhterem ku
mandan (Harington) un emir ve 
arzuları nelerden ibaretse derhal 
yapmıya hazır olduklarını da söy
lemeyi unutmadı. 

Kapiten (Benet), Mehmet Alt 
Beyin sıkılıp ter döktüğünü görün
ce imdadına yetişti. Teselli verdi. 
Harlngton) un bu tarizinin Mol-
lanın siyast mümessile takdim et
tiği mahut jurnaldan ileri geldi-
ğini anlattı. Bu sırrın işfa edilme
mesini tembih ettikten sonra de
di ki: 

Dün sabah, Tozkoparanda, Hacı 
Recep apartımanı yanındaki arsada 
çöpleri toplamakta olan temizlik a-
mel inden İbrahim, çöp yığınları a
rasında kAğıt ve beı.lere sanlı, yeni 
doğmuş bir kız ~ocuğu bulmu§tur. 

İbrahim çocuğu Darüllczeye tes
lim etmiş ve yavruya Fatma ismi ve 
rilmiştir. Zabıta, çocuğunu çöplüğe 

atnn anayı aramaktadır. 

* Fatihte, Oruçgazi sokağında 12 
numaralı evde oturan Rumanyalı 

Recep isminde biri, kıskançlık yü
zünden kunduracı Fuadi çakı ile ko
lundan yaralamıştır. 

* Taksimde, Şehit Muhtar cadde 
sinde Gül apartımanında Alınan te
baasından Selhako isminde bir ka -
dının 3000 liraya sigorlalı dairesin
den yangın çıkmış, ateş büyümeden 
söndüürlmüştür. Yangının elektrik 
ütüsünden çıktığı anlaşılmış, tah • 
kikata başlanmıştır. 

* Bursada, Mehmet Emin ismin· 
de bir zatın, emlak bankasına evvel
ce ipotek ettiği tütün deposunu, ikin 
ci defa yirmi bin liraya ipotek ettiği 
hakkında bir ihbar yapılmış ve tah
kikata başlanmıştır. İstanbulda bu -
lunan Mehmet Emin dün emniyet 
müdürlüğüne çağırılmış, ifadesi alın 
mış, ikametgaha bağlanarak serbest 
bırakılmıştır. 

Y•iil•tın m•hlOt ıekllde aatılmHı 
h•lkın •ıhliıtlnl bozm•ktadır. Veni 
belediye zabıtatı t•llm•tnımesl mıh 
IOt yıOlırı bfr zabıt ve rablt altına 
almak için bazı hUkUmlerl ihtiva et-

. mektedlr. Bundan •onra, &atılan 

mıhlQt yıOl1rın ne clnı olduiju, için 
de, neler bulunduOu etiketlere y•
zılarak malın Ozerlne konacaktır. E. 
uıen mahlOt olmıyan yal) bulmak, 
letanbulda pek gUçtUr. Fak•t, yeni 
belediye nbıtHı tallmatnameslnln 

1 
tehir mecllılnde mUukere edllmesl 
ve mahlOt yaQ aatılmaaı eaa11nın ka
bul edlllfl, bazı açıkgözlere yeniden 
fırut vermlıtır. Bir k111m yaı)cıler, 

1 lıtedlklırl gibi, çe9lt çeılt m•htat 
yafılar yapmaktadırlar. 

PlyHamı:ıa ıon gUnlerdo az mlk· 
1 tlrda yaı) gelmektedir. Buzhaneler • 

deki mevout •tokun hemen hopal 
karıııktır. Yeni Y•O mıv•lml ancak 
Haziranda bıtlıyacaktır. Bakkallar
da, Balıkpazarında aatıl•n Trabzon 
Y•Oları perakende 75 • 85 kuruı •ra
ıında verilmektedir. Halbuki halla 
Trabzon yaQından dUn gelen 30 f ıçı 

toptan 105 kuruıa ııatılmıttır. 

Yarından ıonr• gelecek olanl•r 
d• 110 kuruıtan aı•Oı dUtmlyecek· 

tir. Yeni yaij mev•lmlne k•dar bu 
flyatler normal nyılmaktadır. Böy 
le olduOu halde perakende Trabıon 
yaOların111 75 • 80 kuruıa satılması· 
nın hikmeti mahlOt olmaaındadır. 
Yeni yaQlar geldlijl uman fiyattır 

75·80 kuruıa kadar inecektir. OUn 
Kuı ya§larından plyaıaya çıkarı l an 

150 teneke mal buzhanede saklanmış 
olanlardandır. Bunlar toptan 8~ ku. 
ruıtan eatılmııtır. 

Türkiye Turing ve Otomobil klü
bü, senelik toplantısını dün yapmış
tır. Kongreyi klüp reisi Reşit Saf
fet açmış ve kongre reisliklerine ge
neral Hakkı Şinasi ile Osman Şev
ki seçildikten sonra senelik rapor o
kunmuştur. Raporda şu malumat ve
rilmektedir: 

937 senesinde yurdumuza alelade 
posta vapurlarile gelen yolcuların 
miktarı 20310, transit olarak Istan
bula çıkanlar 26887, seyyahlar 13144 
trenlerle gelenler de 20892 kişidir. 

Bu rakamlara göre 937 de 
karadan ve denizden gelenlerin 
yekunu 80.233 kişi tutmaktadır 
ki bu miktar bir evvelki se
neye nazaran 4.340 noksan bulun
maktadır. 

P,17 de Çarnet de Passageı ile 
yurda gelen otomobillerin miktarı 
166 dır. Ayni sene Paris sergisi do
layısile, memleketimizden de 107 o
tomobil Avrupaya gitmiştir. 

* Filip isminde bir bakkalın bindi ~liiii!i!i!iii_.iôiiiiiiiiiiiOiiiii~İiiiiiİİİ--iiiiiiiİİİıiİİiiiiiiiöi_.iimiiii;i,1 

Muvakkaten beynelmilel güm
rük vesikaları ile yurdumuza 
giren otomobilerden alınan rıh
tım resmi kaldırılmııtır. Yu
nan otomobil ve turing klübü ta
rafından 937 haziranı için tertip olu
nan Balkanlararası otomobil Rally'si
ne Bulgaristan, Rumanya, Yugoslav
ya ve Türkiye iştirak etmif ve birin
clliği Bayan Azize isimli bir Türk 
kaaznmıştır. 

ği bisiklet, Koskada tramvaya bin -
mek üzere bulunan Osman isminde 
birine çarpmış ayağından yarala -
mıştır. Canı fena halde yanan Os -
man da Filipin bisikletini yere vu
rarak parçalamıştır. 

* Evvelki gece, Arnavutköyde 
tramvay caddesinde Jorj isminde bi 

~n •• .Jcn~es!!ı~-~!~;1--?!!:-~hırsız 30 
mitri isminde biri tarafından salın
dığı anlaşılmış, Dimitri yakalanmış 
tır. 

BELEDİYEDE : 

DükkCinlar Sabahları 

Erken Açıhyor 

MÜTEFERRİK : 

Bira Fiatı 
Sebeps~z Yere 

Limanımızdan transit olar~ ge
çen vapur yolcularının geceyi şe
hirde geçirmelerine müsaade e4ilmiş 
tir. 

Istanbul ile Atına arasında doğru 
tren ve her gün posta teatisi de te
min edilmiştir. 

Atina, Türk - Yunan Ticaret Ofi
-~·-=----~l sinin müraknbesi ve himayesinde bir 

pahahlaştrrıldığı ··hakknda ticaret o- muştur. 
dasına yapılan şikayetler üzerine me P arls sergisini ziyaret eden bir 
sele tetkik edilmiştir. Varılan neti- milyon kadar ecnebi arasında sekiz 
ceye göre, evvelce biranın kasası bin de Türk mevcuttur. Londra - Is-
285 kuruşa ve fı~ısı 30 rilaya satı- tanbul yolu için alakadar hükumet
lırken, bir kasanın 310 kuruşa ve fı- ler nezdinde teşebbüslerde bulun
çının 31 liraya çıkarılması yersiz gö- mak üzere bir bi.lro kurulmuştur. 
rülmüştür. Bomonti miiesessesi tas- 937 iklnclteşrinine kadar yurttaş
fiye halinde bulunduğu için yeniden lanmız Atinada yalnız kllring hesa
bira imal etmemekte ve eski stokunu hından 700 bin lira sarfetmişlerdir. 

Yükseldi 

umumi bayi vasıtasile satmaktadır. 
Ankara birası da şehrimize pek az 
gönderildiğinden sebepsiz pahalılı -
ğın bundan ileri geldiği zannedili -
yor. Bununla beraber Bomonti ida
resi evvelce kendi nakliye vasıtala
rile müşterisinin dükkanına kadar 
nakliye ücreti almadan bira g(mde-

Buna mukabil Yunanlıların Türkiye 
deki sarfiyatı ancak 17 bin lira ola
rak tesbit olunmuştur. 

Yeni sene mürakıpliklerine İstan
bul Iş Bankası müdürü Nejat, Ziraat 
Bankası müdürlerinden Reşat seçil
mişlerdir. 

Vç Uludağ ıeyahati 

Yeni Kız Enstitüleri 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -

Manisa, Elaziğ ve Trabzonda açıla
cak yeni kız enstitüler! için hazırlık 
lar yapılmaktadır. Maarif VekAleti, 
diğer bazı vilayetlerde de enstitü
ler açmak için tetkikler yapmakta -
dır. Bu hususta bütçeye tahsisat kon 
muştur. 

Oç Ayhli Maaılar 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) :::: 

Üç aylıkların verilmesi zamanının 
gelmesinden sonra, üç aylıklarını al 
madan ölen mütekaitlerle, yetim ve 
dulların varislerine bu üç aylık ma· 
aşlarının tamamen verilmesi Mauv.
Vekaletince kararlaştırılmı§tır. 

B. Ceh11 Bayar, 
lktııat Vekaletinde 

Ankara, 9 (Tan muhabirinden) :.: 
Başvekil B. Celal Bayar bugün öğ
leden evvel İktısat Vekaletine gel
miş ve Vekalete ait işler hakkında 

alakadarlardan izahat almıştır. 

Yakalanan Kaçakçdar 
Ankara, 9 (A.A.) - Geçen bir haf· 

ta içinde gümrük muhafaza teşkilA
tı, 41 kaçakçı , 759 kilo gümrük ka
çağı, 27,900 defter sigara kağıdı ne 
on kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

MEMLEKETTE: 

- . 
Tahki atı 

Burdur, (TAN) - Yesilova ilçesi 
jandarma dairesile Tefenni ilçesi hO
kCimct konağı yangınları hakkındaki 
tahkikat bitmiş, hftdisede kast eseri 
bulunmamış, dikkatsizlik yüzünden 
çıkan yangınların binalar ahşap oldu 
ğu için süratle tevessü ettiği ve bir 
şey kurtarılamadığı anlaşılmıstır. 

2 Ev Yandı 
Burhaniye, (TAN) -Kocacami mıı. 

hallesinde, hapisane gardiyanı Feyzi 
oğlu Ahmedin evinden yangın çık
mıştır. Bu ev ve yanındaki kunduracı 

Abdürrahmanın evi tamamen yan
mıştır. 

BlGADA: 

Bir kısım esnaf sabahlan dükkan 
lannı çok erken açmakta, müstah -
demler sabah karanlığında işe gel -
miye mecbur olmaktadır. Dükkan -
ların sabahlan da, akşamlan kapa
nış saatlerinde olduğu gibi, muay -
yen saatte ve hep birden açılması 
istenmektedir. Belediye, bu .._ınüraca 
atı tetkik edilmek üzere daimi en
cümene göndermiştir. 

* Belediyenin kurduğu şirket ta
rafından ısmarlanan kasaplık hay -
vanlann aördüncü partisi de dün 
şehrimize gelmiştir. Muvaredat sa
lıya kadar bu şekilde devam ettiği 
takdirde salı günü toplanacak olan 
mürnkabe komisyonunun et fiyatla-

riyordu. İdare, bu nakliye vasıtala
rını sattığı için şimdi, müşterinin 
depoya kadar gelerek oradan bira al
ması icap etmektedir. Alınan birrıla
rın gazinolara kadar nakliye ücreti 
de bu fiyata binmektedir. Maliyet 
fiyatlarının arttığı mevzuu bahsol -

madığına göre, Bomonti umumi ba
yiinin birayı 285 ve fıçısını 30 lira
dan vermesi lnzım gelmektedir. O· 
danın bu meseleyi tetkik ederek ra
porunu belediyeye ve men'i ihtikar 
komisyonuna göndermesi muhtemel 
dir. Ankarada büyük bir bira fabri
kası yapılmaktadır. Bu fabrikanın 
kurulması bitince, yurdun her ta-

Dağcılık klübü senelik toplantısı

dün yapılmıştır. Bayan Beraetin rl· 
yasctindc toplanan kongrede klüp 
reisi Kenan tarafından okunan ça

lışma raporu ve muhasip Memduh 
tarafından okunan malt rapor ka

bul edilmiştir. 

Bir Çocul< Boğuldu 
Biga, (TAN) - Balıklıçeşme kö

yünde Hasanın kansı Fatma tarlada 
bakla çapalarken, iki yaşındaki çocıı 
ğu Yusuf dere kenarına inmii ve bO"' 
ğulmuştur. 

İZMİRDE: 

rında bir miktar tenzilat yapması 
mukarrerdir. 

* Belediy~ temizlik işleri müdür 
lüğü , şehrin temiz tutulması ve her 
hangi bir hastalığa meydan verilme 
mesi için bu yaz sokakları daimi 
surette sulatmıya , süpürtmiye ka -
rar vermiştir. Bunu temin için bir 
program hazırlanmıştır. 

* Balıkların deniz suyile yıkan -
ması lfızımgelmektedir. Haliç suyil~ 

balıkların yıkanmaları da yasak e-

rafına Ankaradan bira gönderilecek -
tir. * Dcnizbank tahlisiye müdürlü
ğünün Almanyaya ısmarladığı can -
kurtaran motörü bu ay sonunda ge 
lecektir. Motör tayfadan başka 44 
kişi alabilecektir. 

dildiği için Sarayburnunda, balıkları * Tünel hanı inşaatına haziranda 
yıkama için hususi tesisat yapılma- başlanacaktır. İstimlak işi için şir -
sına karar verilmiştir. ket 25 bin lirayı bankaya yatırmış-

* Belediyenin 938 yılı gelir ve tır. 
İcap eden 60 bin Uranın üstünü be 

Rapora göre, bu kış üç kafile ha

linde Uludnğa çıkış yapılmış, müte

addit tenis ve eskrim turnuvaları 

tertip edilmiştir. Her pllzar munta
zam yürüyüşler yapılmıştır. Bayan
lara mahsus olmak üzere haftada üç 
defa jimnastik dersleri verilmekte

dir. Bu derslere kırk kadar bayan iş

tirak etmektedir. 
Raporların okunmasından sonra 

idare heyetinden çekilmek istiyen 
reis ve muhasip yerine Ziya reisliğe 
ve Nahit te muhasiplU?e intihap olun 
muşlardır. 

Akıl Hılz.ıHıhhaıı 

Aijır Surette Yaralanch 
İzmir, (TAN) -- Kl?çecllerde katı 

lı bir vaka olmuş, sabıkalılardan Yu
da ve Sadullah kavga etmişlerdir. Yu
da tehlikeli surette yaralanmıştır. sa. 
dullah tutulmuştur. 

[TAKViM ve HAVA] 
1 O Nisan 1938 
PAZAR 

.._ ___________ _,_ __ ._._,,,, _______ I! 

4 üncO ny Gün: 30 Knsırn: 154 
Arntıl: 1357 Rur,ıt· 1 ll"' 
Sefer: g Mnrt· 2R 
GUncs: 5,34 Öğle: ı 2,\ tl 
İkindi! 15,54 Akş:ım: 18.42 
Yatsı : 20,17 İmsOlt: 3,45 

YURTTA HAVA VAZlYEll 
- Bir softa parçasını koca bir 

siyasi fırkaya tercih ediyorlar. 
Buna mukabil biz de Amerikalıla
n mı tercih edelim? Bu, çok ayıp 
bir şey olur. Fakat iş böyle gider
se galiba biz bu ayıbı işlemeye 
mecbur olacağız. Amerikalılara 
başvuracağız. (Vilson) dan himaye 
istiyeccğiz. 

- Azizim, Mollayı İngilizlerin 
gözünden düşürmek için ancak bir 
tek çare vardır: O da çalışıp, çaba
layıp İngilizleri Molladan müstağ
ni bırakacak şekilde hizmet et
mekten ibarettir. Bu işin de çare
sini ben size söyleyim: Fırkanızın 
henüz siyasi bir istihbarat bürosu 
bile yoktur; derhal bir büro tesis 
ve teşkil ediniz. Fırkanızın bu ka
dar mensubu var. Onların muave
netleri ve müşterek çalışmalan sa 
yesinde herhalde bu büro pek az 
bir zamanda sizi Sait Molladan 
kurtarır. Size birkaç tecrübeli un 
sur vermek suretile çalışmanızı 

ben de kolaylaştırırım. 

mnsrnf bütçeleri dün daimi encü -

men tarafından ikmal edilmiştir. 

Şehir meclisi bu hafta bütcevi tet

kike başlıyacaktır. 

* İtfaiye amir ve memurlarının 
terfhileri için belediye 938 bütçesi-

ne tahsisat koymuştur. 

* Eminönünde, köprünün iki ba
şında bulunan eski kişelerin mey -

dan açılırken yıktınlma.4'1 kararlat

mıstır. 

lediye tamamlıyacaktır. Han üç kat 
lı modern bir bina olarak kurula -
caktır. 

* Esnat cemyıetleri müşterek 
yardım bürosu tarafından bir ront
ken cihazı alınması kararlaştırlmış 

tır. Üç ay sonra makine gelecek ve 
hamallar cemiyetinin bulunduğu bi
naya kurulacaktır. Burada bir !!ıh· 
hat ıubest açılacaktır. Bu şubenin 

doktorluğuna Hlimi tayin edilmiş

tir. 

Akıl Hıfzıssıhhası yıllık kongresi 
diln Eminönü Halkevlnde toplanmış
tır. Toplantı profesör Fahrettin Ke
rim tarafından açılmış ve kongreyJ 
idare etmek üzere Darilşşafaka mü
dürü Ali Karni Akyüz reis seçimiştir. 

Bundan sonra Kız Muallim mek
tebi felsefe öğretmeni Nebahet Hfı
mit çocuk terbiyesi mevzuu ctrafın
tebi fcl!!efe öğretmeni Nebahet Ha
mitten sonra doktor lbrahim Zati 
"Çocuk mahkemeleri .. etrafında bir 
konferan~ vermiş ve profesör Fah
rettin Kerim de bir tebliğde bulun
muştur. 

Yurdun CC>nubl b!Slgclcrilc, Trnkva ' ' 
Orta Anadoluda h nvn knpalı ve yer ,.rr 
yağışlı, diğer bölgcl~rdc çok bulutlu f.CC' 

miş, rüzgarlar T rakyndn şimnld,.n. di t' 
yederdc umuınlyotlc cenubi lsUkarn ııct1 
orta kuvvette c:ımlşUr. 

J'>iln fstanbulıfa C'kserlyetlt' knn"lı ,t 
yatıelı gcçmlış, tüzgtı r şlmııld<'n ~ıır•I'' rl 
S ntı 6 metre hıılıı csmlııtlr. Sınt 14 t 

barometre 753,11 milimetre id i Hıırnrcl c !' 
çok 14,t ve en H 4,6 santıgrnt oııır 
kavdedllmlstlr. Mecliste bulunanlardan Emin 

Paşa ile Kiraz Hamdi Paşa da gO- (Devamı t7ar) 
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8 hunun istifasiyle netidenen 
los son hadiseler üzerine radikal 
~~•lis~ler lideri Daladyenin yeni 
~it ~eyı teşkil etmesi, hatta milli 
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[Yazan: 8. FELEK] 

lı' ıttihat kurması beklenmektedir. 
'talakat Fransada milli ittihat kabi
"tl kurarak emniyet ve istikrarı 
"" Bınlarnıya engel olan amiller 

-.et8?aYalistler, tek başlarına en kuv
ı..ı1~ fırkayı teşkil ettikleri için milli 
'"it ı ·. 
lıı.ı rtn temel taşı olmak istiyorlar. 
~n rninası 1936 Mayısında kaza
' sol ekseriyeti bir tarafa bara
~ Fransa efkarı umumiyesinin 
'eti ına yüz çevirecek yeni bir ek
'- )'~tin teşkilinden korunmaktır. 
hJı. >'iizden sosyalistler yeni ittihadı 
~ ~ cephesi içinde kurmak istemiş
~~e bu düşünceleri üzerinde ısrar 
;tlerdir. 
~a karşı gelen amillerin en bi
' i, Fransa meclisindeki küçük 
' ların ideta mümessilliğini üze
~ alan eski Başvekil B. Flandin'
~ .~andin komünistlerle iş bera
~ ligı yapmaktan katiyetle çekini
,, "~ milli ittihat kabinesinin halk 
'tıtı lıtsı programı dahilinde hareket 
tlıı eınesi lizım geldiğini, milli birli
~ )'eni bir program yapması ve ye
~ bir ekseriyet kurması icap ettiğini 
~IUyor. 
ıtu "k 'çu grupların, sol cephe tara-

._. n teşrii tedbirlerden hoşnut

~fu, ve B. Blumun şahsiyle ko
~ıtlere karşı düşmanlığı milli 
~ endişesinden daha çok kuvvet 

Oldu"' • . Al >, gu ıçın manyanın Avustur-
"lft ~ İlhak etmesi, Çekoslovakyanın 
._ ~ikeye düşmesi, Perene hududun
~lyan - Alman silahlannın gö
ti.ıı . esi, Akdeniz vaziyetinin ger
tih~ıkten bili kurtulmamış olması 
~sebepler dahi milli birliğin te-

iilüne engel olmuştur. 
~ 8•ilan temsil eder görünen Reyn

ll daha başka fikirdedir. Ona göre 
. d tenıau eden sollar, sermave-
~ . . 
~~ i · lam z r c onlarsız iş 

AMERiKA: 

Büyük Zırhlı 
inşasına Bu 
Yıl Başlıyor 

Avrupadaki Alman 
Gizli T eşkilitı Bir 
Tek Adamı Arıyor 

Gizli Dosyasın1 Bu Adam, Şuşnig1in 

Muvaffak Olan Avusturyanm Eski 

Kaçırmıya 

Dahiliye 

Nazırı Guido Dernatto'dur 

Vaşington, 9 (A.A.} - Resmen 
bildirildiğine göre, Amerika 1938 se
nesinin sonundan evvel 35 bin ton
dan yukarı yeni zırhlılar ile 1939 
senesi bütçesinde derpiş edilen kru· 
vazörleri inşa etmiye başlıyacaktır. 
Bu zırhlıların tonajını 45 bine çıkar-
mak mevzuubahis değildir. Londra, 9 (Hususi) - Daily He- Diğer taraftan son haberler, Nev-

rald yazıyor: york ve Bostonda birkaç sivil .Tapo-
Japonya da hazırlanıyor Almanyanın Avrupadaki bütün nun tevkif olunduğunu ve kendileri-

Tokyo, 9 (A.A.) - Sahabet mad- · r t k ' lat b" tek d ak nin Japon zabitleri olduklarının an-
desi hakkındaki Ingiliz - Amerikan gız ı eş ı ı ır a amı aram 

la meşguldür. Bu adam, Avusturya !aşıldığını bildiriyorlar. Ayni zaman-
siyasetini tenkit eden bahriye nazı- kabinesi azası içinden kaçmıya mu- da, saatte 40 mil süratte birtakım 
rı gazetecilere demiştir ki: 1 H vaffak o an er Guido Zernattodur. Japon balıkçı gemilerinin zaman za-

"- Görünüşe göre siyasetin h~ 
Ondan başka bir nazır Viyanadan man Amerika kara sularına sokula

defi Japonyanın Uzak Şarktaki kuv-
vetini azaltmak ve bu iki memleke- kaçmıya muvaffak olmamıştır. Bir- rak sahilleri dolaştığı, hatta son A-
tin Uzak Şarkta tatbik etmek iste- kaç gün önce eski Avusturya Başve- merikan manevralarında ayni gemi
dikleri bazı kararlara kuvvet kullan- kili Doktor Şuşnig'e ait olan Berch- lerin donanmayı takip ettikleri söy
mak suretile müzaheret etmekten i- tesgaden mülakatının bütün sırlan- leniyor. 
barettir. nı ve Her Hitlerin Çekoslovakyaya Belçikadaki tefkilat 

Şimdi bu gibi ihtimallere karşı karşı planlarını ihtiva eden gizli Paris Suvar gazetesinin ifşaatı 
tamamile hazır bulunmaklığunız la- dosyanın Avusturyadan kaçırılmış çok mühimdir. Bu gazetenin neşri-

lm kted. olduğu haber verilmişti. Bütün bu yatından anlaşılıyor ki Gestaponun 
zım ge e ır.,, 

Vaşington, 9 (A.A.} _Mümessil- vesikalar hali hazırda Avusturyanın en çok faaliyet gösterdiği memleket-
ler meclisi, idari servislerin ıslahı eski Dahiliye Nazın Zernatto'nun e- lerden biri de Belçikadır. 1937 Teş
hakkındaki hükumet projesini 196 lindedir. Zernatto evvela Çekoslo- rinievvel ayında Belçikada "Avrupa 
reye karşı 204 reyle ait olduğu en- vakyaya iltica etmiş fakat Çek hü- matbuat ajansı şirketi,, namile ve bir 
cümene iade etmiştir. Demokrat şef kumeti, onun emniyetini tekeffül e- İngiliz sermayedarının delaletile ku
ler, bu iade keyfiyetinin red tnaka- demiyeceğini söylediği için Zenatto rulan bir şirketin, Alman Propagan-
mında olduğunu bildirmektedirler. Londraya sığınmıya çaışmaktadır. da Nazın Göbels'le sıkı sıkıya temas-
Hafa~da Nu··f y Fakat gizli Nazi teşkilatının ajanla- ta bulunduğunu, bir sosyalist mebu 

us azımı ' d k d' . . k ı kt d Şam, ( AN) _ Hatay nüfus işile rı a en ısını o.va .ama • a ır. su, Belçika meclisinde ifşa etmiş ve 
meşgul olacak beynelmilel heyet ni- Alman gız.lı polı• elde olunan vesikalar büyük bir 
sanın 13 ünde Iskenderuna varır var tefkiMtınrn laaliyeti skandala yol açmıştır. 
maz derhal yedi zümreye ayrılmış B\ıgün bütün dünyanın, bütün Bunun üzerine Londra iş ve siya-
olan nüfusun yazılmasına başlıyacak devlet ve siyaset adamlarjnın, rahat set muhitlerinde de telaş ve heye
tır. Bütün Hatay için çıkacak mebus ve uykularını kaçıran meselelerin can başlamıştır. Ajansın Londra mü 
sayısının yirmiyi bulacağı anlaşıl- başında, casus teşkilatlarının faali- messili memleketten çıkarılmış ve 
maktadır. Şamda hakim olan kanaa- yetleri geliyor. tahkikatın tevsii birçok siyasi, aske-
te göre, Türkler kat'i ekseriyeti ka- Son günlerde, bu faaliyet o derece ri ve sınai muhitlerde de Gestapo-
zanacaklardır. yi bulmuştur ki, dünyaya, 1914 Ci- nun faaliyeti tesbit olunmuştur. 
l,sizlere Yardım Tahsisatı han Harbine takaddüm eden devU-. Bunlardan başka İsviçrede, Bern 

t .. • .. .. 

tıı. ezler. Fakat !IQ1Ua ,aia ihtiya
le l!l bu şekilde ileri sürülmesi hiç 
de ltoıa gitmemiş, ihtilaf olduğu yer
\~lrnış, Ve milli birlik kabinesi 

'· ak imkanları bertaraf olmuş-

1938 senesi bütçesinin işsizlere yar- Halihazır~a bütün dünyada en k~~ :d~İ~nın m;mle~~tt~-·g:ni~ 
dım faslı tahminlerinin arttırılması çok faaliyet gösteren teşkilat, Ge&- mikyasta faaliyette bulunduklarını 
nı ~e 1937 senesi Sonteşrininde lağ- tapo, "Alman gizli polis teşkilatı,, gösterir mühim vesikalar meydana 
vedılen Nafia ofisinin ihyasını istiye dır. çıkarmıştır. 
ceğini bildirmiştir. En büyük devletlerden, en küçük Bu teşkilat, ayni zamanda Fran-

INGILTERE: 

B. Çemberlain, 
Siyasetini 
Müdafaa Ediyor 

Bilmiyorum bunu kaçıncı defadır 
yazıyorum: Bir ortaçağ yadigarı o
lan bekçilerin ben modern zabıta 
cihazı içindeki yerini bir türlü bula
mıyorum. 

Bekçi, bizim bildiğimiz bekci vak
tile mahallenin müşterek işlerine ha 

Londra, 9 (Hususi) - Başvekil kan, sahurda davul çalan, evlere su 
Mister Chaınberlain Birmingham'da taşıyan, ölüye, diriye koşan, öteki _ 
söylediği nutukta hükumeti tarafın- nin, berikinin ilmühaberini yaptırı
dan takip olunan siyasetin barış si- veren ve geceleri de o zaman biraz 
yaseti olduğunu anlattıktan sonra zayü olan zabıtayı kalın sopasile tak 
sulhü sağlamanın bir yolu da harbe viyeye yeltenen adamdı. Mukannen 
hazırlanmak olduğunu izah etmiş, veya gayri mukannen olarak evler
fakat yakında bir harbin kopmasını den beş on kuruş toplar, onunla ge
beklemediğini söyliyerek: "Harbin çinirdi. 
kısa bir zamanda patlıyacağı düşün- Bu bekçilerden sopalan aldılar. 
cesini aklınızdan çıkarınız. Doğru Bellerine de birer tabanca verdi _ 
olan bir şey varsa harbın çıkmıyaca- ler. Bunlar bu silahları kullanabilir
ğıdır. Fakat sulbü korumak için en ler mi? Silah istimaline dair olan 
iyi çare harbe hazırlarunakbr.,, de- kanun hükümlerinin buna müsait ol 
miştir. Başvekil, daha sonra muha- duğunu zannetmiyorum. 
lefetin noktai nazarına şu şekilde ce- Evlere hizmet etmekten de mene
vap vermiştir: "İngiltere, Fransa ve dildiler. ilmühaber falan gibi şeyle
Belçikaya, sebep olmadıklan bir ta- ri kovalamak işine de bakmaz oldu
arruza uğrarsalrsa yardım eder. lar. Su da taşımıyorlar. Ramazan -

Fakat İngiltere menfaatlerinin bu da davul çalınan mahallelerimiz ele 
derece mühim olmadığı diğer uzak pek çok yok. 
noktalar hakkında, Avrupanın her- Bunlan artık mahalleli de seçml
hangi bir yerinde çıkacak ihtilafa yor. O halde bu adam mahallenin 
hangi devletlerin sürüklenebileceği bir adamı olmaktan çıktı. Şimdi biz.
kestirilemezse de, mümasil taahhüt- meti nedir? Dofrusunu sorarsanıa 

ler altına giremez. Herhalde böyle benim yazlı kışlı oturduğum ikf ma
hir harbe girmemizin liı.zım gelip hallenin ikisinde de bekçili ancak 
gelmediği kararını vermek hakkını ay baıılarında para almaya geldiği 
muhafaza etmeliyiz. zaman görüyorum. 'Üst tarafı ne ya-

Bazan sizlere şöyle denildiğini işi- pıyor? Bilmem. Yalnız ekseri kara
tiyoruz: Eğer İngiltere daha azi.rnkar kollarda iş gördüklerini, hatta Eml
bir hareket ittihaz edecek olursa nönü mıntakası gibi işi çok kadrosu 
dünyaya öyle bir ihtarda bulunmuş dar yerlerde belediye zabıtasına yar 
olur ki harbin patlamasına imkan dım ettiğini - balıkpazarında seyyar 
kalmaz. Bu bir spekülasyondan baş- satıcıları kovaladıklarını görerek ~ 
ka bir şey değildir. Öyle bir spekü- anlıyorum. 
Iasyon ki. para ile değil, insan ha- Diyelim ki; bu bir zarurettir ve bu 
yatile, kadın ve çocu'k canile, bizim hizmetlerde bekçilerin vücudUne ih 
ırkımızla, kanımızla oynuyor. Ben tiyaç vardır. Lakin bunların aylığını 
böyle bir oyuna girişemem.,, neden ben vereyim? Eğer bekçi ay. 

Mister Chamberlain İngiltere ile lığı fener parası, çöp parası gibi his 
İtalya müzakerelerinden şu şekilde met mukabili bir ücret ise bekçinia 
bahsetmiştir: .. _. bana •aptığı hizmeti bilmekllğim, 

"SOn zamanlarda bozulduğu vak- his elınekliğim Uızını değil mi? Or
te kad~r İtalya ile çok eski olan dost tada bu hizmet yok iken bekçi ticre
luk munasebetlerimiz o kadar uzun ti istemek garip oluyor. 
sürmüştü ki, iki memleket arasında Bu garabeti belki ücretin -~ 
anane halini almıştı. Sizden ancak mesele çıkarmıya vakit bulwama -
biraz sabır göstermenizi ve biraz ması gibi sebeplerle hoş görenler ve 
beklemenizi istiyorum.,, aylıkları verenler çok. Gazetelerde ~tansız Parlamentosunda göze çar 

~ bu ayrılığın bütün Fransayı 
~~ığını sanmak doğru değildir. 
>.,_ ıs bü.~ün bu ayrılğa rakmen 
ti\ llaanın uç nokta üzerinde birle

Olduğu göriinüyor: 
lttınları b' • · · '~ . n .. ınncısı harp isteme-

4tıı ·d huncısı komünizmden, faşizm
!L e ayni derecede sakınmak ü-

Mumailcyh, yardım tahsisatının l~rine kadar, bütün dünya, bu teşki- sada ihtilal teşebbüslerinde bulunan 
bir milyar doları geçeceğini ilave ey latın giriştiği geniş faaliyetlerin kukuletalılar teşkilatiyle de nlaka
lemiştir. sahnesidir. dardır ve bütün Rus faşistleri, Al-

Daha geçenlerde, milli müdafaayı manya namına propaganda yapan
aliıkadar iden birçok gizli vesikala- lann hepsi gibi casus ve tethişçidir
nn ortadan kaybolması, Amerikan ler. Çinliler, Şanghay 

Cephes1nde de 
llerliyorJar 

emniyet teşkilatım harekete getir- Naziler İsveçte de tehlikeli bir Na-
rniş ve 26 Şubatta suçlu olarak iki şe zi faaliyetine girişmişlerdir. 
rikile birlikte Europa vapurunun Çekoslovakya, Macaristan, Roman 
"Sanşın kadın berberi,, Johama Hof- ya ve diğer bütün Balkan memleket 
man tevkif olunmuştu. Son günler, lerinde yapılmakta olan Nazi faali
de bu hadise tekrar alevlenmek isti- yet ve propagandası ise meydanda
dadını göstermiş ve tahkikatın ge- dır. Gestapo faaliyetini yalnız Avru
nişletilmesi neticesinde 3 Alman da- pa kıtası içine hasretmemiş elini ta 

Anlaıma Metni Hazırlandı okuyoruz ki; vermiyenlerden ha tıe-
Roma, 9 (A.A.) - Kont Ciyano _ retler icra vasıtasile tahsil edileeek

nun perşembe günü Lort Perth ile miş. İşte, bana bu satırları yazdıran 
yaptığı yeni mülakatta, gelecek haf o haber oldu. Bekçi aylığı bir veql 
ta ortalarında imza edilmesi muhte- ise bunun sureti tarhına dair olan b 
mel bulunan İngiliz İtalyan anlaş _ nun elbette bize de bir itiraz hakla 
ması metninift hazırlandığı bildiril- vermiştir. Ben biliyorum ki; bo üc
mektedir. retler evlere müsavi olarak değil, 

"'llcfi · • 
~i~~ü Fransız milletinin değer 
~>et'gı .. şeyler, yani Fransanın hür-

(Başı 1 incide) 
da bir muharebeden sonra şehre de 
girmişler ve daha sonra çekilmişler-
dir. . it 1 Ugrunda harp etmek. 

~ llndan başka silahlanma progra
'-~ tatbik etmek, ispanyaya karşı 
'ı'lt IDarnazJık siyasetinden ayrılma
' ' Çekoslovakyanın istiklalini her 
>.,_ hhasına olun,. olsun korumak, 
'llall müstemlekelerinin müdafaa-

Japonlar geriliyor 
Hankeu, 9 (A.A.) - Çekiaki 

ajansı bildiriyor: 

ha tevkif olunmuştur. Alman ma- Cenubi Amerika içerlerine kadar u
Çin kamları işin zannolunduğundan da- zatmıştır. 

ha mühim olduğunu itiraf ediyorlar. Arajntin hükumeti dahilinde Na 

Londra, 9 (A.A.) _ Öğrenildiğine ev sahibinin kudretine göre tevzi 
göre, İrlanda birliği meselesini hal _ ediliyor. Daha doğrusu kalabalık 
letmiyen bir ticaret muahedesinin yerlerde para verecek çok olduğun. 
akd! dolayısile B. dö Valera, kabine- dan hane başına %0-25 kuruş düşer
dekı arkadaşlan tarafından şiddetle ken, yazlık yerlerde ev başına bir 
tenkit- edilmiştir. İngiliz _ İrlanda bir büçuk lira istyiorlar. Halbuki ~ 
müzakerelerinin kömür ve hayvan evin senelik çöp parası bunun yan· 
paktının tecdidi suretile neticelen- sından azdır. Bu parayı da mahalle 
mesine Londrada intizar edilmekte- mümessilleri tayin ediyor. Ben böy-

Nevyorkta da ayni suçtan birkaç zi müesseseleri gittikçe çoğalmakta
Alman tevkif olunmuş ve maznun- dır. Bilhassa kültür müesseseleri bi
ların Nazilik gayesini güttükleri rer Nazi propaganda ve faaliyeti yu dir. le gayri mesul kimselerin ötekine 

"- ı ıa;:rı 1 k ~ i . a am ama hususları üzerinde 
~ ttıfaka yakın birlik bulunduğu 

Cenubu şarki istikametinde ça -
buk surette ilerliyen ve Cehiu ve Li 
angçiatien'i zaptetmiş olan Çin sol 
cenahına mensup bir fırka Tsaoş -
vang'i ele geçirmiştir. Japonlar, 

tesbit olunmuştur. vası haline gelmiştir. RUSYA : beriki~~ vergi keser gibi ücret tayin 
etmesını ve hunu vermiyenJerin de 

Çarpmaktadır. 

"111 'ıtı ~şılan Fransanın en mühim ek 
.. \'vetli bir liderdir. 

~İt İt-llaIU.ye bu şerait içinde milli 
1-,.ı_ bi~e ku~mıya çalışac.ak ve an
~ Yine hır fırka kabınesi kur
"-iktifaya mecbur kalacaktır. 

~ARISTAN: 
"•ni Bütçe Mebusan 

~eclisine Yerif di 
a 'U~apeşte, 9 (A.A.) - Macar a-

bıldiriyor: 
•tru. ~liye nazırı 1938 - )939 bütçe
tı... trıebusan meclisine tevdi etmiş-

İdar• 
)o!\ ı masraflar yekunu 848,3 mil-
)otı Ve varidat yekunu 878,5 mil-
~ Perıgöd~ .. . 1tı llıas ur. Devlet müesseselerı-
tıı.ıı~0 tafı ise 486,6, geliri de 456,5 
't~ J>erıgödür. Bu suretle umumi 
~t 133 

1334,9 milyon, umumi vari
la qtidat 5 milyon pengö tutmaktadır. 
b l.ıt \' ta 100 bin pengölük bir faz-
litsesı &rdır. Bu bütçe, 1929 - 1930 
'ıı. hderıberi varidat fazlalığı ile 

rı ilk bütçedir. 

Taierşvang mıntakasını perişan bir 
halde terk etmektedir. Diğer taraf~ 
tan düşmanı cenuptan takip eyliyen 
Çin kuvvetleri Tairşvang'ın 36 kilo
metre şimalinde Yihçieni ele geçir -
miştir. 

TUNUS: ITALYA: 

Birçok Şehirlerde Montrö 
Grevler Baıladı Miıahedes!ne 

Tunus, 9 (A.A.) - "Yeni Düstur,, Tsinpu demiryolu boyunca esas 
düşman hududuna doğru ilerlemek 
te olan Japon takviye kıtaları, yer
lerine varamamışlardır. Zira, Çinli 
ler, Tsinan ile Tı.ian arasında demir 
yolu şebekesinin bir çok yerlerini 
bozmuşlardır. 

Taienşvang'da harp sahasında bir 
çoğu yaralı olmak üzere ancak altı 
bin Japon kalmıştır. Çin sıhhi kuv -
vetleri bunların imdadına koşmakta 
dır. 

Harp ganaiminin resmi listesi da
ha tam olarak hazırlanmamıştır. Fa 
kat, Çin ordusu nezdindeki gazete 
muhabirlerinin bildirdiklerine gö -
re, l O bin tüfek, 900 makinali tüfek, 
77 sahra topçu bataryası ve 30 tank 
iğtinam edilmiştir. 

KISA HABERLER 

(yani yeni esas kanun) hareketi tara- iştirak Edecek 
fından verilen grev emri Tunusta ve 
diğer bazı şehirlerde ifa edilmekte- Roma, (TAN) - Türkiye ve Yu
dir. Mağazalar kapanmaktadır. Hiç nanistanın Italyan imparatorluğunu 
bir mühim hadise vukua gelmemiş- tanıması, bura matbuatında hoşnut
tir. Dün öğleden sonra sükunet için- hık ifade eden yazıların intişarına 
de bir nümayiş yapılmıştır. Tunusta sebep olmuştur. Bu yazılarda, Bal
hatipler halka nutuklar sövlemisler kan devletlerinin tam bir siyasi is
ve halk da "parlamento ist~riz,, diye" tiklil içinde hareket ettikleri kayde-
sokaklardan geçmiştir. dilmekte ve bu istikamette bilhassa 

Askerf Hazırbklar ( 1) Yugoslavyanın önayak olduğu söy-

* Amerikndan bildirildiğine göre A
labana'da çıkan bir knsırgada 26 kişi 

olmüştür. Hasar mühimdir. * Arnavutluk Adliye Nazırı Tomu 
istifa etmiştir. 

Tunus, (TAN) - Beynelmilel ih- lenmektedir. Tribuna gazetesine gö
tilafların aldığı son şekil üzerine bu- re, Adriyatik denizinde sulhu müda
rada bazı askeri hazırlıklara geniş faa edici esaslara dayanan Belgrad 
mikyasta ehemmiyet verildiji göze ~.uahedesinin akdi uğrunda gayret 
çarpıyor. Son günlerde Tunus liman- gosteren Dr. Stoyadinoviç bilhassa 
larına birçok asker, mühimmat ve takdire layıktır. Buradaki saliıhiyet
harp malzemesi çıkarılmıştır. Ceza- t~r makamlar, Balkanlarda Jtalya ıe
yirde de bu hazırlıklar vardır. Ceza- hıne dönmüş olan hava önünde. Ro
yirde trenler miltemadiyen asker manm birçok meseleleri evvelce oJ
nakliyatiJe meşgul olmakta ve Tunu duğundan başka türlü muhakeme ~ 
sun cenubuna asker yığmak için hum derek halletmek yoluna gideceği nok 
malı bir faaliyete girişildiği anlasıl- tasında müttefik bulunmaktadırlar. 
maktadır. Yıiksek kumanda heyetin- Türkiye Hariciye vekili Tevfik 
de yeni tayinler yapılmaktadır. Riift(l'nün MiUnda Kont Ciano ile 

Bir Komiser 
Azledildi 

Moskova, 9 (A.A.) - Tas ajansı
nın bildirdiğine göre, Sovyetler Bir
li4inin yüksek Sovyet meclisi su nak 
l~yatı k~~iseri Pakomov'u azletmit
tır. Dahıhye komiseri Ejov ayni za
manda mazülün işlerile de meşgul 
olacaktır. · 

mevzuubahsettigi Montrö muahede;i 
pek yakında Italyanın imza edeceği 
meseleler arasında bulunmaktadır. 

icra vasıtasile sıkıştırılmasını bir 
türlü modern zihniyetle telif edemi
yorum. Zorla değil ya! 

FiLiSTiN: 

Beı Arap Öldürüldü 
Bir lngiliz Komiseri 

Yaralı 
Kudüs, 9 (A.A.) - Teftiş yapmalı 

ta olan iki Arap me 
şürülm .. t .. M muru pusuya dti 
b 1 uş .. ur. emurlaııın yanında 

u una~ uç polis memuru civar te e-
~~:ü~ g~~le.?en ~eteler tarafından ~1-

. ~uştur. Bır Ingiliz polis k mi
serı agır surette yaralanmıc-tır o 
R ~· • 

Bafra Kaymakamına s 

ve Belediye Reisine 

lı+en El Çektiri!di 

Italya ayni zamanda Yugoslavya
nın Avrupanın cenubu şarkisinde 
mühim bir mevki sahibi olarak kal
masını ve ehemmiyeli roller oyna
masını istihdaf etmektedir. Çünkü bu 
memleket Balkanların bir anahtan 
vaziyetindedir. Bu itibarla Balkanla
ra müteallik her türlü siyasi hare
ketlerin Belgrad yolile yapılacağı tah 
min edilebilir. ltalya bundan sonra 
Balkanlardaki siyasetini ziıfa uğrat
mamıya, bilakis kuvvetlendimiye ve 
g~nişle~miye azmedecektir. Romaya 
gore, hır Italya - Yugoslavya Birhüi 
temin edilirse, bunun neticeleri mev
zii kalmaktan ziyade cenubi şarki 
A vrupanın her tarafında hayirli te
sirler yapabflfr. 

Samsun, 9 (TAN 
makamı Nec1· ) - Bafra kay -
· · ım Aker ve b 1 d ' ısıne görülen lüzu . c c ı) e re-
çektirilıniş ' B ın uzerınc ı ten C'l 

ır. afra k 
kaletine s aymakam \: 

amsun hus • 
direktörü Ahmet E ~sı muhasebe 
is v'killiğine d K Ymır, belectivc re 
bi Salahaddin tae . aza tahrirat ka t i-

yın edilmi t ' . ır 
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TAYYARE PIYANGOSU 

ŞEHiR KIŞESI 
Beyoğlu İstiklM caddesinde Tayya

re Piyangosu (ŞEHiR KIŞESI) isimli 
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Bir Hırsızlık Suçlusu Diyor ki': 

Ne Görsem Çalarım, 
Çalmamak Elimden 

Gelmez,Ne Yapayım? 

l Bir Kız için 
Pusu Kurup 
Adc;ım Vurdular Gülhane müsamereleri 

Senenin 7 inci tıbbi müsameresi ront
i gen profesörü Şükrü Cangörün reisliğinde 
·; toplanmıştır. 

küçük bir dükk11n açıldı. Sahibi her-

1 kesin tanıdığı kimsedir. lstanboJ Radyosr 
• Şanaınızı bir kere tecrübe ediniz. • Ö 

Bir haf ta evvel Sirkecide inzibat 
karakolunun önünde duran bir bisik
leti çaldığı için tevkü edilen Orha
nın muhakemesine dün Sultanahmet 
Sulh Birinci Ceza Mahkemesinde baş 
lanmıştır. Hakim orhanın vaziyetini 
şüpheli gördüğü için şuurunda bir 
noksanlık olup olmadığını tabibi a
dillere tespit ettirmiye lüzum gör
müş ve bir jandarma ile kendisini 
doktorlara göndermiştir. 

Orhan 18 yaşlarında uzun boylu, 
yakışıklı bir gençtir. Nuri isminde 
oldukça bol maaş alan ve kendisine 
her ay otuz lira gönderen şefkatli bir 
babanın oğludur. Orhan, bir muhar
ririmize şunları söylemşitir: 

DOLANDIRICILIK.: 

Bir Tebrik Kartı 
ile Genç Kadını 
Dolandırmış 

- Benim paraya ihtiyacım yok. 
Babam her ay otuz lira gönderir. Fa
kat,. ben ortada birşey gördüm mü, 
içimden gelen zalim bir ses bana "bu 
nu çal!,, der. Ben, ihtiyarsız onu ça
larım. Çalmamak elimden gelmez. İş 
te bisikleti de böyle çaldım. Şimdiye 

kadar böyle birçok şeyler yaptım ve 
polise babamın adını vermedim. Doğ 
ru söylemek elimde değildir. Baba
mın adını mutlaka yanlış söylerim. 

Tabibi adil Enver Karan, kendisi
ni muayene etmiş ve psikopat oldu
ğu için tıbbı adli müessesesinde mü
şahede altına alınmasına lüzum gös
termiştir. Verilecek rapora göre mu
hakemesine devam edilecektir. 

YOLSUZLUK: 

Sahte Senet 
Dosyaları Mah
kemeye Veriliyor 

Asliye Birinci Ceza Mahkemesi, Birçok yolsuzlukları ve suiistimal-
dün bir dolandırıcılık davasına de- leri tesbit edildiği için Adliye Veka
vam etmiştir. Davacı yerinde Men- leti tarafından lağvedilen ve müddei 
şure İrfan isminde genç bir kadın umumilik tarafından da şimdiye ka
bulunmuştur. İddiası istinabe sureti- dar alakadarlannın dördü tevkif olu 
le tetkik edilmiştir. nan İstanbul ikinci noterliği hakkın-

Yakalanan katiller 

Zile, (TAN) - Buradan 25 kilo
metre uzaktaki Büyük İsa köyünde 
feci bir cinayet işlenmiş, bir genç öl 
müş, diğeri pek tehlikeli surette ya
ralanmıştır. Tafsilat şudur: 

Köyden Ali oğlu Recep ve kardeşi 
İbrahim, 63 yaşlarında Şamil tara
fından gönderilen haber üzerine mu
ayyen bir yere gitmişler, fakat ora
da tabanca kurşunları ile karşılan

mışlardır. İbrahim derhal ölmüştür. 
Recep buraya getirilerek dispansere 
yatırılmışsa da vaziyeti ağırdır. 

Şam\l ve oğlu Kamil, Tevfik oğlu 
Hasan ve Eyüp oğlu Nuri tevkif edil
mişlerdir. Hadisenin şekli henüz ka
ti surette aydınlatılamamış ise de 
şundan ileri geldiği tahmin edilmek 
tedir: 

Şamilin 30 yaşlarında Münire 
İddiaya göre, Sankamışta bulunan daki tahkikata hem sorgu hakimli

suçlu bir tebrik kartındaki Menşure ğinde, hem de müddeiumumilik bi
İrfan imzasının üstüne sonradan ya- rinci tetkik bürosunda devam edil- isimli bir kıZl vardır. Şamil, sekiz 
zı makinesiyle satırlar ilave etmiş ve mektedir. Muamelesi ikmal edilen yıl evvel Münireyi İsmail adında bi
kendisini dolandırmıştır. sahte senet dosyalan birer birer sor- rine nişanlamış, sonra bundan vaz 

Mahkeme, daha evvel Bayan Men- gu hakimliklerine ve mahkemelere geçip Bekir adında birine vermek 
şure İrfana bu kartı göstermiş, kar- verilmekted · y · t k 11 ır. enıpos ane arşısın- istemiştir. Pusuya düşürülen Recep 
tın ve imzanın kendisine ait olmadı- da.ki Halim oğlu Hanı çıkmazında İb . 
~ cevabım almıc::tır. Kars mahkeme- 1 ·ıik H~ı,_ ve rahım kardeşler, işte bu İsma-
sı ~ muame ecı yapan ıAmet te 300 .. 
~---, .. • • ~ • ılın wab:J.~ırlaı: sıni lle olll 
miş ve tekrar Asliye Birinci Ceza kif edilmiştir. Hikmet, pir gün yanın Kamı in n ense un an ortadan 
Mahkemesine talimatname gönder- da daktilo ve katip olarak çalışan Ce kaldırmıya karar verdikleri, Hasan 
miştir. Mahkeme ehli vµkufa tetkik- lal ve Faik isminde iki gence: ve Nuriy~ de .cinayeti işlemiye me
ler yaptırmış ve imzanın Menşure - Şimdi ikinci notere gidiniz. O- mur ettıklerı ve_ bunların pusud~n 
İrfana ait olduğu neticesine varılmış ateş açanlar oldugu kuvvetle tahmın 
tır. Dün mahkemede ehli vukuf ra- rada bir senet var, şahit olarak imza edilmektedir. 

poru okunduktan sonra Reis davacı
ya sormuştur: 

ediniz, demiştir. ---------------
Bunlar, notere gitmişler, alacaklı-

sı ve borçlusu bulunmıyan bir sene-
- Bakınız, ehli vukuf imza sizin de şahit sıfatiyle imza atmışlardır. 

dir diyor, ne diyeceksiniz? Halbuki bu senedin sahteliği meyda-
Menşure İrfan bu suali şöyle kar- na çıkmıştır. Müddeiumumilik üç 

şılaınıştır: gün evvel bu şahitleri de tevkif et-

!andığı için Necip odada yalnız kal

mış, bunu fırsat bilerek evvela üç 

seccadeyi sonra diğer halıları sat

mıştır. 

Paralar suyunu çekince de arka-

- Evet imza benimdir. O gün he- miştir. daşı Kamilin sandığına anahtar uy -
yecandan ve vaktin geç olmasından Müddeiumumiliğin tetkik ettiği durmuş, hem elbiselerini hem de pa· 
kağıdın renginin farkına varama- bu çeşit senetlerin sayısı yüzleri aş- rasını çalmıştır. Iddiaya göre bu pa
dım. "İmza benim değildir,, dedim. maktadır. Alakadarlar sıra ile dinle- ralarla hep Bcyoğlundl:I hovardalık 
Tetkik ettim, benimdir. Fakat üstün- necek ve lüzum görülenler hakkında yapmıştır. Suçlu, dün bunları itiraf 
deki satırlan ben yazmadım. Onu tevkil kararlan alınacaktır. 

etmiştir. Mahkeme de hakkında tev
suçlu kendisine yazdığım başka bir 
mektubun mealine göre uydurmuş-

t HIRSIZLIK: ur. 

--<>-- kif kararı vererek dosyasını Asliye 

Ceza mahkemesine gönderilmek üze 

Haczedilen Hahları 
re müddeiumumiliğe iade etmiştir. 

Bu müsamerede kulak asistanı Dr. O
ğuz tarafından şl!a ile neticelenmiş bir 
Vidacl Tronbo Filebiti vakası: dahiliye a
sistanı Dr. Esat tarafından Ensülin teda
visi tatbik ve tecrübe edilmis iki astım 
vakası; baş asistan Dr. Recai Ergüder ta
rafından apandisitlerle iltihapsız safra 
taşları arasında münasebet düşündüren 
iki vaka, dahiliye asistanı Dr. Ali Nejat 
tarafından altı saat artığı gösteren mide
nin kalevi ve bellndonla tedavisi gösteril
miş hayatı kimya baş asistanı Tevfik ta
rafından nethavi ve Nümüvl vctirelerin 
Weltı'nann taamülü ile ayrılmaları hak
kında bir tebliğ yapılmıştır. 
Münakaşalara Prof. Abdülkadir No

yan, prof, Lutri Aksu, Prof. Murat Can. 
kat, Prof. Bürhanettin Tuğan, Prof. Vah
dettin Öznn, Prof. Cezmi Türk, Baş asis
tan Dr. Şerif Çanga, baş asistan Dr. Re
ca! Ergüder, baş asistıın Dr. SalAhaddin 
Çetinsoy, baş aıılııtan Dr. Rüştü Uskay, 
baş asistan Dr. Vasfi Yener, asistan Dr. 
Esat Eğilmez iştirak etmişlerdir. 

* 
Hafta k inde: 

Salı günü saat lR,30 da Beyoğlu Halke
vinde profesör Bay Münir tarafından 
":Makineleşme ve neticeleri,, mevzulu bir 
konferans verilecektir. * İstanbul Macar hayır cemiyetinin yıl 
hk kongresi nisanın 23 üncü Cumartesi 
günü saat 21 de Cf'miyet merkezinde top
lanacAktır. 

EDfRNEDE: 

Şarbonla Mücadele 
Edirne, (TAN) - Nisanda 110 ay

gır aşım duraklarına sevkedilmistir. 
Tam 38 mE;r kezde beton zemind~ a
şım durakları yapıldı ve yapılmı.v::ı 
devam ediliyor. 8 yerde staj görmüş 
veterinerler tarafından umumi to
humlama devam edecek ve bu hare
ket haziran sonunda bitecektir. Şar
bon savaşına da hararetle ve beş yıl
lık programa göre devam ediliyor. 

TEŞEKKüR - Ziraat Vekaleti 
Silolar müfettişliğinde bulunan ba-
bam Faile Uğurcan'ın ölümü dolayı-
sile gerek şifahen gerekse mektup 

ve telgrafla acılarıma iştirak eden 
dost, akraba ve büyüklerime candan 

teşekkür ederim. 

Vamık Faik Gezer 

Methur Opera Lirik t antözü 

OLGA SOMOGYI 
Yunan operası tenörü 

·e A K E A 
ve Tenor YUNKA 

NOVOTNİ'de 
Mo. KEMAL orkestrası iştirakile ,. __ ~ ________________ ,, 

Bu Sinemasmda Hafta SUMER 
DEANNA DURBİN 

1 

tarafından çevrilen ve senenin en büyiik musikili filmi olan 

100 C~l"<CQC Din: ı -ız: 

Fransızca sözlü emsalsiz film, takdir ve alkış tufanı ile karşılanmaktadır 
Cidden göz ve kulaklar için bedii bir ziyafet 

Bu filme iştirak eden LEOPOLD STOKOWSKY'nin 100 kişiden mü
rekkep mükemmel orkestrası tarafından 

LOHENGRİN - LA TRAVİATA - 3 i.incü MACAR RAPSODİSİ'ni 
DEANNA DURBİN'in altın sesi ile dinliyeccksiniz. 
İlaveten: EKLER J URNAL dünya havadisleri. 

Bugijn saat 11 de tenzilath matine. 

- -------- -

1 Buqü:ü~ta~~~.~ .. l!!~,.:~n~r~:::da 

KRALICE ViKTORYA 
Fransızca sözlü film - Başrollerde: ANNA NEAGLE ve ADOLPH 
WOLBRUCK, ROMEO JULYET'inkinden daha kuvvetli bir aşk 

Seanslar : 11 - (Tenzilatla) 2 - 4,15 - 6,30 suvare 9 da 

Esasen ben o tarihlerde Sankamış 
ta değildim. Karsta ve Hopada has
tanelerde bulundum. Mememin bir 
ameliyat neticesinde yüzde elli ihti
malle kesileceği mevzuu bahisti. Ben 

Çahp Satmış ! .. 
bunlan kerldisine mektupla yazmış- ! Sultanahmet Sulh birinci ceza 
tım. hakimi Reşit, haczedilen halı-

BUGÜN MELEK 2 BÜYÜK · FiLM BiRDEN 
Sinemasında 

Bundan sonra mahkeme, talimat

namenin geldiği yere gönderilmesine 

ları çalıp satan ve arkadaşının san
dığına anahtar uydurarak 200 lirası
nı alan Bakırköy kaymakamlığı o
dacısı Necibin sorgusunu yapmış ve 
tevkif etmiştir. Hadise şöyle olmuş

1 • KADIN KALBİ .. 2 • Aşk Oyunları 
karar vermiştir. 

-o---

Hakaret: tur: 

ti 

Baş rollerclıe : Baş rollerde \ • 

Barbara Stanwyck • Joel Mac Crea Loretta Young • Tyrone Power 
Kadın kalbi: Saat 1 - 4 - 7 - 10 da gösterilir. 

9 
Aşk oyunları: Saat 11- (tenzilatlı) 2,30 - 5,30 -

•••••••••••••••••••••••••••• 8,45 de gösterilir. 

Bir Barda Geçen 

Hakaret HCidisesi 

Necip Erzurumludur. Gözlerinden 
hastalandığı için Istanbula gelmiş, 

aç ve sefl şalarak Bakırköy kayma
kamlığında odacı olmuştur. 

Uç aydanberi orada çalışan Ne
cip, geceleri de diğer odacı KB.milin 
odasında yatmıya başlamıştır. Geçen 

lerde bir yerden memurlar altı halı 
haczetmişler ve bu halıları Kamilin 

odasına koymuşlardır. KB.mil, hasta-

r TÜRK Sinemasmda · Mevsimin En Muhte4tem Eseri~--... 

DELi 
30 yıldız, 200 artist , 20.000 figilran, Baştan başa heyecan, zevk ve takdirle görülecek büyük tarihi film. 

•••••• İliveten: BAHÇE SARAY - Şark opera filmi. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

öre neşriyatı: 
5
, 

Saat 12,30 Plftkla Türk musikisi ız.5 Havadis, 13,05 Plakla TLlrk musikisi ıs. 
Muhtelif pliik neşrıyatı 14 SON. 
Ak,am ne,rtyatı: 

1 Saat 18,30 PUkla dans musikisi 19, 
Konferans: Prof. Salih Murat (RııclY 
dersleri) 20 Müzeyyen ve arkadasları ıs· 
rafından Türk musikisi ve halk şnrıcıınr 
20,45 Hava raporu 20,48 Ömer Rıza ı:ırs· 
fından arapça söylev 21 Cemal .KAıll' 
ve arkadaşları tarafından Türk musi1'Jl 
ve halk şarkıları (Saat ayarı> 21,45 at• 
kestra 1 - Manfred: Tonvelin 2 - Trıı!l' 
latör: Valzertranmerer. S - Pinozzi: 5e' 
remıd 22,15 Ajans haberleri 22,30 P!lılC 
sololar, Opera ve operet parçaları 22.5 

Son haberler ve ertesi ırunün oro!n·ıııt1 
23 SON. 

' 

* Ankara Radyosu 
Ö~le "eşrlyatı:: G 

Saat 12,30 Karışık plak neşriyatı 12.5 
Plftk: Türk musikisi ve halle :ıar ıoıstı 
13,15 l>ahili ve harici haberler 1 
Akşam neıriyatı: S 

Saat: 18 30 Pl11kla dans musikisi 19,l 
Türk ınuslkisi ve halk şarkıları (Aınat6' 
Cemile ve arkadaşları) 20 Saat ayarı ,·e 
arapça neşriyat 20,15 Türk musikisi 'it 
halk şarkıları (Salfıhaddin ve arkadaşlı~ 
rı) 21 Konferans (Behçet Kemal Çağlı:u 
21,15 Stüdyo salon orkestrası 1 - Grid 
Peer Gynt-Suite II Heimkchr 2 ~ 
Tschaikovsky: No5 Walzer (Dornröscbeıı 
3 - Becce: Notturno 4 - Jose Padout(. 
Paraphrase 5 - Louis Grossmann csat". 
daas 22 Aans haberleri 22,15 i~ 
program 

SENFONİLER: 
9.30 Bertin, kısıı dalgası: BerlJn fil• 

harmonisi (Furt - Waengler'in idare· 
sinde ve Beethoven'in eserlerinden>· 
21.55 Brüno: Filharmonik konser. 
HAFİF K ONSERLER 

7.10 Bcrlin kısa dalgası: Kanşık ll'l11' 

sikisi (8.15 Devam). 9.30 Paris kolonYal= 
PIAk musikisi. 11 Bükreş: Koro ve soM11 

orkestre konseri. 19 Berlin kısa dalgası' 
Hafif musiki (14.15: Devamı). 14.15 pa• 
kolonyal: Komer nakli: 15: Keza J4.25 

Bülgeş: Plak konseri. 17 .45 Bertin 1<15~ 
dalgası: Neş'ell akşam musikisi. 17,5 
Peşte: Çigan orkestrası, 18.05 Bı'.lKreş: 
Askeri bando. 18,05 Ostrava: Tambur ve 
amonikll hafif musiki programı. 18.5~ 
Berlin dalgası: Akşam musikisi. 19.2 
Peşte: Stüdyo orkestrası (hafif parçıı• 
lar) 20 Berlin kısa dalgası: Yeru be'i>te 
Ier. 20.15 Prag: Bando muzika. 21.C: 
"'Ar• f hr.hnr,:. · T-Tn rtft Tnn .. ttc-t .t f"rk p s_erlQ< 
siki. ~3.15 Viyfna: Meks ~\\ er ld 

sinde orkestra. 23.45 Peşte: Askeri ıtorı· 

ser. 
OPERALAR, OPERETLER: 

16.15 Bcrlin kısa dalgası: "Port - 5ııll 
arkad~lığı,. islmlı skeç. 22.45 Bükrt'.!S: 
Operet musikisi (orkestra ile) 
RESİTALLER: 

10.15 Berlln kısn dalgası:: Erna 13er• 
ger ve Helnrich Schlunus şarkı söylil' 
yorlar (Opera ve Bıılet). (11.45: Eski ı;e 
vilen havalar). 15.45 Bertin kısa dalga; 
sı:. Piyano sonatları (Mozart). 18.0 
Prag: Lumir şarkı heyeti, 18.30 serllfl 
kısa dalgası:: Org resitali. 21.30 aerllfl 
kısa dalgası: Üçüncü Rayh'ın şarkıları-
22.10 Bükre:ı: Richard Taubcr'in pl!1'' 
larından. 

DANS MUSİKİSİ: 
19,15: Bükreş. 20: Bükreş. 23,35: org. 

l Askerlik işleri j 
Kısa hizmetliler 

Bakırköy askerlik :ıubesinden. 1' 
333 doğumlular ve bu doğumlulııl'fl' 

muameleye tabi kısa hizmeUiler yedel< , 
bay yetiştirilmek üzere hazırlık kıtal~ 
na ve yedek subay okuluna şu stırc 
sevkolunacaktır: 

1 - Ehliyetnameslzler 1 Mayuı 958 sS 
2.- Orta ehliyetnamelller 1 Tem. 99sı 
S - Tam ehliyetnameliler 1 Eylül 
4 - Yüksek olanlar 1 11 938 

1
. 

Buna nazaran şubede kayıtlı ola~ 
sevk gününden (3) gün evvel nüfus ( 
danlarile birlikte ~ubeye müracaat etıı' 

/ 
-~ 

leri. 
lL2 

YENİ NEŞR1Y AT 

B A Y 1 N D 1 R L 1 K i~leri derf. 
"Yönetsel kısım., - Bayındırlık Bakll"efl 
tıırafından neşredilen bu kıymetli es 
10 uncu sayısı çıkmıştır. I 

BELE D IVE L EROERGfS
1 

Belediyeler Bankası tarafından neşrO 
1 

nan bu derginin son 31 inci sayısı çı"ıı' 
tır. ıff' 

s A N o A L ı M geliyor, varda 
ile Osman Cemal Kaygılı güzel bir rı:>J 
neşretmiştir. Bu meraklı deniz ınacC 
romanını tavsiye ederiz. 

Asliye Üçüncü Ceza Mahkemesi, 
dün, Turkuvaz barında polise haka
ret ettiği iddia edilen Bayan Elizabe
tin muhakemesine devam etmiştir. 
iddiaya göre Bayan Elizabet, çok sar 
hoş olmuş, kendisini dışarıya çıkar
mak istiyen polise hakaret etmiştir. 

Suçlu mahekemede: SENENiN EN MUAZZAM • EN MUHTEŞEM ·EN ZENGiN ve EN GÜZEL ŞAHESERi 
- Ben polise hakar et etmedim. Po 

lis beni dövdü, izleri de hala üzerim-

dedir, demiş ve muayene edilmesini 
istemiştir. Mahkeme suçluyu tabibi 

ndillere muayene ettirmiştir. Verilen 
raporda kadının kollarında siyah be
reler bulunduğu gösterilmiştir. Mah
keme raporu tetkik ettikten sonra 
kararını verecektir. 

• 
1 H 

TÜRKÇE SÖZLÜ -
N D 

TÜRK MUSiKiLi. 
M EZA R 1 

filmi İPEK, ve -SARA y sinemaıarında 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

muvaffakıyetle devam 
ediyor. 

: 
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TAN 
Gündeffk Gazete 
~ 

TAN'ın hedefi: Habel"de, flkl~ her• 
teydı temiz. dDrltt. •inlrnl olmak, 
karlln gazetesi olmıyı çaııımaktır. 

=ıo=== 

ABONE 8kDELI 
Türk ye ll:cnebl 

1400 Kr, ı itme 2800 iti', 
750 Kl\ f A7 1&00 ltr, 
400 ftt, 1 ~ 800 Kr, 
ıso Kr. ı A7 soo Kr, 

Ml1ietleraraın posta fttnıadına dahil ol• 
nnyan memleketler için ao. ıe. 9. a.s Un 
dır. Ahone bedeli ~ndlr: Adree d~ .. 
tırmek 25 kuru$tUr. Cevap tctn melrtUp 
lnra 10 ırunıııluk oul fllveırt lll~mdtT'. 

Takriben bir ay enel, TAN'c:la ''Çinin 
müdafaa metodu, Japon ordularım, 

bütiln cephelerde durdwnıya Ye hanldb bir 
çok yerlerde mevzi harbine çevirmiye mec
bur ettiii için, mUTaflak olmut sayılabilir. 
Çin orduları batkumandanlılının timdiki 
hedefi, memleketin genitliklerinden azami 
iatifade ederek zaman kazanmaktır.,, diye 
yazmı9bm. Buaün de, bunları aynile tekrar
hyabiliriz ve belki, fU auretle tamamlamak 
bir hata olmaz: ''Çin teYk ve idareıi, ordu
aunun biltüin ekaiklerine rafmen, Nipon aevk 
ye idaretine U.tünlük allmetleri ıöıteriyor 
ye bu, Japonlar için hayırlı bir fal değildir.,, 

Bugün Çin orduları bilhassa iyi zabit (subay) 
ve küçük zabit (erbaı) noklanından şiddetle muz-

1 1 

tariptir. Slllh ve her türlü harp vasıta ve malze-
GONON MESELELERi .ınesi, ne yapılır, yapılır, tedarik edilebilir; fakat 

_ kifayetli subay ve erbq kadrosu öyle, az zamanda 
tedarik ve ikmal edilir noksanlardan dei'ildir. İs-

H alkevlerlne tikW Harbinde bizim herf8)'iymiz noksandı, yal
nız ve yalnız, İtalya, ve Balkan harplerinin ve 

Düıen Bir Vazife Büyük Harbin yetiftirdill çok iyi bir zabij ve de
jerll bir kumanda kadrolu vardı Jd bu, Yunan or-

[ Yaan: M. ZEKERiYA] dusuna karıı oaha blcllmez bir üstünlük temin edi-
Mimar Binanı ber sene bir defa yordu. 

TAN 

u 

./ 

t •• . t• f!I . .. . 
.... J~ •e.. """ .. •"""'' 
~et.,. '$ 

Son harp vaiyetine göre, Çinlilerin ıiriıtikleri ttıarnızlan •lnlmr kroki 
hatırlamak mllll bir an'ane hallnl Çinde, Gerilla denilen .küçuK 
almıya başladı. Sinan Türkün yetiş· harp veya çete harbi, muntazam 
tlrdiği en büyük sanatklr oldutu için, kıtalarla muntazam harbin yanı 
Ofta hatırlamak ve bu vesile ile genç başında mühim ve miltemmfm bir 
liğe ve halka tanıtmak hususunda ne rol oynamaktadır. Çin çeteleri ve 
Yapsak udır. seyyar başıbozuk kıtaları, bugün, 

Fakat ben her ıene tekrar edilen hatta Pekin'in 40 Km. yakınla
rnerasimi noksan buluyorum. Sinan rında, rastgeldikleri, münferit Ja
içln Balkevlerinden birinde bir lhtl- pon kolordu, kıta ve müfrezelerini 
fal, gazetelerde birkaç yazı klfl de- basıyor, vuruyorlar. Trenlere, ne
ğildir. Balkevlerl umumt merkezi hir ve kanallardaki nakil vasıtaları 
Sinanı her eve tanıtmak, her gence na taarruz ediyorlar. Bu çeteler, 
ve her Ttlrke anlatmak için ıunlan Pekin - Hankow demiryolunun 

in Ordularının Sevk 

Yapabilir: Japon işgali altındaki kısmını, bir 
1 - Sinanın bUtUn eserlerini bir kaç yerinden kesmişlerdir. Şan-

araya topltyarak nefls batnlmıı bir tung'da Japon işgalindeki Tche
albUm ha:ınrlıyabilir. Bu albüm bin- foo liman şehrine hücum eden Çin 
lette basılır ve Sinan gUnU her ta- çeteleri polil karakolunun ıilihla
rafta ucuz fiyata halka aatıhr. rını alıp aavuşmuılardır. Şanghay 

Z - Slnanın kiıçilk bir bilstU yap- bölgesinde, büyük Kanalda asker 
tırılır. Ve 25 kuruş gibi ucuz fiyatla taşıyan beş mavunaya çeteler ta-

ve idare üstünlüğü 
Yazan:~~~ 

GENERAL H. EMİR 
Sinan günU satılıfa çıkarılır. rafından atef edilerek bir.isi batı· rede bir Japon kuvveti varsa ve başkumandanile 2 fırka kumanda-

3 - Sinanın hayatına ait kUçUk nlmıştır. Dört aydanberi Japon it- her nerede bir Japon kıpırdaması nını şu veya bu zahiri bahane ile 
bir broıür hazırlanır, beı kuruı fi- gali altında bulunan Şanghay ,eh oluyoraa hemen oraya üfilşilyorlar değiştirmişlerdi. Yeni kumandan 
Yatla Sinan günü halka satılır. rinin bile yakınlarında 10.000 Çin- ve düşmanın yan ve gerilerine ta- geldikten sonra, şimali Çinin bü-

4 _ Mekteplerde Sinan rtınüne li müsellilh partizan dola11yor ve arruzlar ederek Çfn askeri kıtala- tlin muharebe bölgelerinde, göze 
mahsus koferanslar, projeksiyonlu Şanghay - Hangchow demlryolu- nna yardım ediyorlar. Bu tarz, çarpacak kadar blr faaliyet 
musahabeler tertip eclillr. bunlann tehdidindedir. Hulba, gerilladan en mesut istfade pkll- dolu ve martın ilk haftasında, 

,e _ TUrkiyenin her tarafında Çin çetelerinin faaliytleri, Ayı1- dir. 600 Km. Jik bir cephede ve 6 Çin 
J{rp crı p 'eot!t."- c.oı--- •·•- ------ mMtjJl t>Jtrn~u~ ... YS .. 4oJ'S~lfif!~La\es~t J ~-gonlaı: .~tınrs.ounlaAn"nın"'ı vtlflvetinde. muhtelit Japon kolla-

ı ~: ·gru-· 'J- :ın o a ıı n, ner taraftan, Uerıemeye baş1 -
·"Böyle şUmulltl ve etraflı bir şekil ıi!~~~~~;;~~~;~~~~iji~;~~ii~~~~;;;~;;;;;;;;;~;~~~~~~~-~~§ifiii;!!iiiii~~~;;;;§;;~~~ 
de yapılacak merasim Slnanı her- il ·tl! 1 
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dılar. Muhtelif muharebe yerleri
nin aralanndaki mesafelerin çok 
fazlalığına rağmen, bu kollar yek
diğerlerile irtibat ve münaaebet a
ramaya ve mütterek maksat için 
birlikte çalışmaya gayret ediyor
lardı. Bu müşterek ve umumi 
maksat ve hedef, aylardanberi va
rılmak istenen Lunghay demir
yolunun hiç olmazsa bir noktaaı
m tutmak, yani büyük bir nehir 
olan Sarı Irmağı Lunghay demir
yoluna yakın ve müvazi bir yer
den temelli geçmekti. Japonlar, 
bütün gayretlerine ve giriftilderi 
çok telefatlı mükerrer taarruzla
ra rağmen, muvaffak olamadılar. 
}jUnun sebeplerıni, yıne bu sütun-
larda izah etmiştik: Japonların 

kuvvetlerile mutenasip olmıyacak 
derecelerde yayılmaları, karpda 
faal bir Çin ordusu varken ve ilk 
hedef yalnız bu ordu olmak U
zunken arazi işgaline kuvvet ve 
vakit sarfetmeleri ve bütün bunlara ~illi lli.-li~i., 

Faydası 
ispanyada hükilmettiler niçin 

mağlup oluyorlar? 
Bir Fransız generali bu suale şöy

le cevap veriyor: 
"Çilnkil Franko tarafında hare -

kat bir kumanda altındadır. Halbu
ki hükilmetçiler muhtelif cereyan • 
lar arasında mütemadiyen zayıf kal 
llt131ardır. ispanya hilkömetl, mem
leketi müdafaa gibi mukaddes bir 
raye uturunda bile, tam bir birlik 
teminine muvaffak olamamııtır. De
mokratlar memnun olmuşsa, anar -
1İlt1er memnun edllememlf, kommll
ııutler tatmin edllmlpe, sosyalistler 
lltuhalif kalmıştır. HükQmetln zAfı 

kumandada ve cephelerde de zifı 
lııta~ etmi3tlr.,, 

Çinliler nasıl oluyor da Japonla • 
11 nıatlQp ediyorlar: 

ÇUnkU Çlnde bUtiln partiler sllin
llıiı, bUtfln kumandanlar tek bir ku
lttanda altında birleşmişlerdir. Ja -
Pon istllisı Çinde şimdiye kadar rıl
tUbnemiş bir milli birlik doğurmuş
tlll', Ve Çinin uıl kuvveti buradan 
telnıektedir. 

l(uvvetli hUkWrıet, mllll birliie 
dayanan hükCımettir. Franaada h8-
kCunetlerin birbiri ardı aıra dUtme
leıj Franaada milll birliiin teeııUs 
edenıemeaindendlr. Parti kavgaları 
0 derece had ve keıkin bir şekil al
lltııtır ki bu kavgalar milli bir bir
lik kur..:ıya enıel olmaktadıt. Milli 
bitliğin teessüs etmemesi de Fran
'•Yı mütemadiyen zifa dütünnekte
dir. Onun zifı düşmanlara kuvvet • 
leıımek ve ham1eler yapmak fırsatı
nı vermektedir. 

Oııun i~n bir memlekette en bil
l'iilt kıymet, dahilde ve bütün mil
li lttetelelerde mllU bir birlJk tesi
•idir. 

'l'Urkiye büytik liderinin etrafın
:• ntilli bir birlik teslı ettltl gUn • 
•tıberi kuvvetini duymu9 ve duyur 
~~ ve yeni bir hayata kavuşmuş-

• 
"Sakal 

Avue avare ıuerken Çarıı kap111 n. 
dan tirdim. Loı dıhllzlol'ln ı•yrl mun• 
tazım kıldırımlarında bot nazarlır· 
lı dUkktnları bıkuken ukılı gB· 
beOlne kıdır lnmlı bir ihtiyar aıır
dUm. Öteberi utıyol'dıA, ıu ıUnlerde 
Nkıl da nekadır kıtlıftı. 

Geçenlerde cenup kı .. ıırımızın bl· 
rlnden bizim gazeteye gelmlı bir 
telar•f hıberl vudı: 
Kıza kaymıkamı olan ırat nıemle· 

kette gllbıto ltedar usun ukıllar 
11Brmll1 vı derhal lbımgolen tın• 

blhattı bulunup ukılları trat ettir• 
mlı. lıtınbulda bBylı bll' ,.,. ol· 
man111ına raııme11 t1kıllal'ın seyrek• 
lenltlnl llen1ln 9enHlnln 8tulnl de 
dUtDnmekten u1111dılını ıtfıtMk 1•· 
rldlr. 

Nı IH bu p1rantesı kaıtıyılım da 
ıu Nkallı Ilı tBrUteflm, 

Hafifçe aellm verdim. Tılblhlere 
bıktım. Çıkılırı IOl'dum vı nihayet 
.azu ukala dıyıdım: 

- aıba K19 aenedlr ukıllııınt 
GUldü:: 
- Elll Hnı kıdır vır, dedi. lı· 

tanbullu olmıdıOı flv11lndın bılll idi. 
- Memnun muıun ukalındın7 dl· 

)'• eordıım. HıM ooıumılyerek: 
Çok memnunum. Dedi ve de

vam etti: 
- Bir kere ılaln tlbl gUn ııırı 

trıt olmık derdim yoktur (0 bizi 
iki gUnde bil' traı oluyoruz fırzo· 

dlyof'du) kııın 11cak ti tutar. Hl9 
llkıUl'ük oımant. Sakallıdır, diye tıer 

ket blırl uyar. aır .. ,. dUtUl'IUf'ken 
do 91Syle ukalımızı tutır Bylo dU· 
tilnUrllz. Sakal mDbarek .. yıUr, do· 

dl. 

•• 
Mübarek 

Aklımı bir muılpllk geldl ve aor
dum: 

- Yatal'ken, Nkılını yol'ıanın al· 
tını mı ılıl'11n, llatUnı mi bırıkır• 
11n? -Yine mUtebeMlmını: 

- oaıum, dedi, bu kıdır mtr•k· 
lı laen bll' Mkıl da un bırak. au alylt• 
dlklıl'lnl kendinde ll'L 

v. t•ktl gitti. 

S ize, bına bu ıuall ilham •· 
den vakayı ınlıtayım: 

Sultan Aziz zamanındı bir vOke· 
11 meollılndı Ermeni pıtrlll de bu 
lunuyormu1-· O z.mın eeryıvır O· 

lın Hılll Pı11nın ırkıdıtlerındın 
Tıflı Hıun Efendi do bir mllnı· 
Hbetlı moollate imi.. Hoıb.. ııra
ıında Tıfh, Pı .. nın kulılına lllllpt 

- P111m, b.. rırı vırı,...n ıu 
Pıtrııın Mkılını keotlrlrll"' 

Demlf. Pıp yıv11911 

- aue, zovnkllk ıtmıl Cevıbı • 
nı Vll'mlt-

Aradılt bet or dakika g19moden, 
Pıtrfk g8be01ne kadar uzun ukah· 
nı 11vaalımıyı bııtımı,. Temıcff eden 
bu tıırıkottın 1.tlfıdo ıdeNIC 'Tıflı 
tek,.ır Pa,.nın kulaOını lilllp: 

- Beı altın vırlraenlz yarın Pıt· 
rlOln ukalı kıulır, demlf. 

Pa,. t11yırıt1tıımıt ve ıarmDf! 

- Peki, ıuı••ll Dl)<9 de cevap 
vermlf. Bu vldl ılın Tıflı Hıun 

lfındl, meelllte ıDkOt hl11I oldulu 
bir ınden letlfıdt ederek lll'atrlle 
hitap ıtmlt= 

- Patrik lf11tlll HdNtlerl. •end .. 
nlz do zatı vlllnı. gibi .. kal 11ut 
mık !atıyorum. Lakin bir tDrlD kM· 
tlrıınlyorum. Acıaltı ıte• akılımı )'Of'• 

ıanın ııtııta ırıı alntatı, lletGrıde 

mi bırıkmıhf ~ıtı 11,arııa nMll 
harıkıt buyuruNunuzf 

l'ıtrlk, aıten tohaflılll• m1ruf e· 
len Tıflı Mı .. n lfındlrıln 18zlel'lnt 

Şeydir 
kırtı tlbok 98btk 
mıı vı domıı ki: 

il 

- Vılllh Hı•n lfındll Hiç dik· 
kıt etmedim. 

Tıflı itizar etmlı ve auımuı. Vı· 

kit gıomlt. mecllı dı6ılmıf. Pıtrlk 

tı evine gltmlf. U11tmıyalım; yatı· 
ta yıtmı,. Tam o ıırada Haun 1-
fındlnln ıuall ılClını gılml1- Bık· 

mıı ıakal lçırldı. Llkln aıklntı vı· 
rlyor. Hemen dıfıl'ı çıkıl'mıf. Bll'ıa 
ıonrı aakalın telleri rllzgll'lanmıyı 

ve lcıııurdınmıyı bıılıyınoı uykıAıu 

k19mıı yine yorgının altını ılmı1o 

bll'az oonra yine ııkılmıı, tokrır dı• 

,.,., çıkarmıf. 

Velhleıl Nbaha kadır bu mlnvıl 

...... ••• ..... ... ........ •kal ... 
tllrMtkttn • kıQr 111111atıt •lmuı 
kll MMlt tlur olm• ilk iti .. ır •• 
lını lu•ltmık 1111111" 

A ............. Mtlll 
- lonN M olmuı cft)'I tel' 

mırınıal 

.. kal mUbaNtc ft)''9r. Vahua ••· 
it ta1c1,... •lcalıMtt lllllHe el• 
tlul• '"' ._ ft>'ltN ntlnl olur. 

._....... rek klı alllm dinlen. 
tin., t11re11lerln lddlıla1t hlllfına iter 
•kallı••• .... dini....... ...., .. 
•kah• ... VINllltfl• Mil ....., ...... 

U.1t •icat. •tc•r• deıııee et· 
mez dlyı dı bir iddia vı bunun 
•Muoel't'optlr., lelnUI bll' de fıkraeı 
vardır. ln,.alllh bir bıtka Puar dı 

_ onu nıkledırlm. 

karşı Çin muntazam kıta ve çetele
rinin takdire değer doğru ve anla-
yışlı hareket ve faaliyetleridir. f 

Japon kumandanlığı, anlaşılan, 
bu muvaffakıyetaizliklerin acısını 
çıkarmak için bu sefer daha esaslı 
ve iyi harekete karar verdi ve Hıü
chow işini bitirmek için kati bir ha 
rekete girişti. Hsüchow, malum, şi
malde Tsinan'dan Nankin karp ya 
kasındaki Pukow'a inen demlryolu 
ile Lunghay hattının birleştiği 
yerde- ve Tsinan ile Nankinin tak
riben orta yerindedir. 

Japonlar Nankin'in işgalini mü-
teklp buradan bir kol tertip ede
rek Tsinan - Pukow demiryolu 
boyunca şimale yürümüşlerdi. Bu 
kol bir •ilril kanlı müaademe ve 
muharebelerle nihayet Pengpu'da 
Weiho suyunu geçmeye muvaffak 
olmuş, fakat burada o gün yandan 
ve arkadan Çin kıta ve çetelerinin 
o kadar şiddetli bir savletine uğra· 
mıştı ki, ancak büyük telef at ve-
rerek, güç halle, ıuyu gerisin ge
riye geçmiye mecbur oldu ve bu a-
lır yumrufun tesiri altında, p. 
çen şubat iptidalarındanberi Peng 
pu karşısında, W eiho •uyun un ce
nup kıyılarını tutup orada kal
maktan bafka bir f8Y yapamadı. 

Japonlar, Haüchow'u hem ce 
nup ve hem pmaldeıı at

mak istiyorlardı. Bu sebeple, bu 
tehJr latlkametinde, timdi anlattı
jımıl atbl, cenuptan fimale taar
rua edilirken, aynl zamanda, Tai
nan'dan yine demlryolu boyunca, 
cenuba dolru yürilmiltlerdi. Fakat 
cenuptan fimale olan hrüet libl 
pmıJden cenuba dolru :yapılan, 
taarruzlar da buıüne kadar hep 
muvaffakıyet.lzllkle netlcelenmiı 
ve bu fimall kolun aatyanını te
min lçtn. Japonlarca defaatle ve 
fldütU muharebelerle alınan Tıi 
nanı yine delaatle ve alır aa;ylat
la bırakılmak mecburiyetinde ka
lınmıştı. Bu suretle, Japonlarla 
Çinliler arasında bir çok defalar 
ve şiddetli muharebelerle alınıp 

ca-:mm 
Tavıanla 

'lô L.,'lK" 
Kaplumbağa 

Hikayesi 
Yazan: SABiHA ZEKERIY A 
Hiüye metJıurdur. Bir tavşanla 

kaplumbap bahae tutuımuşlar, bir 
datın slrvesindeki atacı hedef tut-

! muşlar. Hangisi önce alaca varır
••, bahsi o kuanacak. Tavşan çelik 
bacaklanna stıvenmlı, ildde bir ye
pı çimenlerin berinde uykusuna 
dalmıı. Kaplumbata, nrtmdald ko
caman aandukamn atırbiım, bacak
larının bu yükü taşıyarak dağı çık
masındaki gUçlilğU hesaplamış, az
mini, gayretini, imanını seferber et
mi§, tavpn güle oynıya aiacın ya
nma vardıfı zaınan kaplumbatayı 
aiacm cllbinde keyif eder bulmUf. 

* Bqünkü Çin Ye Japon harbi tıp. 
la bu hikayeyi andırıyor. Bu Ud 
millet arasında harp çıktıjı h· 
man, yahut ilin edilmeden harp 
başladığı zaman herkes Çinin dalı· 
ilik kütlelerini, tetldlltsuı ordalan
nı, uzun Açım, nar&ilealnl, afyona. 
na hesaplamlf, bir de Japoll)'aam 
mücehhez ordusunu, tefkilith mtl
easeselerini, aanayll8fDÜI medenly .. 
tini göaönüne aetirmiı, ''ba harbi 
Çin kuaııamu,, , dem.itti. 

* Asri harplerin. Anıöal pmanrp:. 

daki, hkender samanındaki harpler 
olmadıjuu, harbi intan kalababiı ;. 
nm kazanmayıp ta, modern. toplara;. 
tayyarelere, organize ordulara da
yananlann kazanacaklannı söyll .;, 
yenler, kuvvetli bir mantıkla konut
mutlardır. Fakat harp te, milli km
tuluı mücadeleleri de, her z~ 
yalnız top ve tankla kaunılmaz.;4 
Bütün bu teşkilatlı ordulan yflrtl
ten, toplan ateıliyen, mitralyözlerl 
patlatan, tank.lan dağlardan dallara 
uçurtan yine milletleri11t döviiJenle
rin azmi, imanıdır. Japonya, modem 
toplanna, teçhizatına, tayyareleri
ne, zehirli gazlerine güvenerek. Çili 
bataklıklarında harp planlan yapar
ken, bu bataklıklara saplanıp kala -
calt, ve Çin milli 1rürtu1uş hareke ;. 
tinden aldıfı iman, beyaz, san. kır· 
mızı bütün Çinlileri ölüm brplm. 
da birleıtiren azim ile, lna ı.ataMdr
lara emanet edilen modern harp tec 
hizatını toplQ-acafa benziyor. 

veri,ldJli için harap olan ve artık 
§ehirlfkten ~an Tsinlng, San Ir
matı Y aigtae nehrine bajlıyan bll-
yük kanalın doğu Jaywndac:br. J,,,.. 
ponlar, tabiatile Hsüchow iBtfb.. 
metinde fimalden cenuba, demir
yolunca, yürüyebilmek için evve
la burasını tutmak ve bu auretıe 
sağyanlarını temin etmek UW-
ler; 1akat ÇiııWer de her ne zaman 
Japonlar burayı ifgale kalkıprlar
~ mukabil taarruzla pri alırlar, 
ki Japonlar Haüchow'a §lddetli 
ve kuvvetli bir taarruzda buluna
masınlar. İfte, bu aylardanberi 
böyledir ... 
Japonların Hsüchow'a fimalden 

yaptıkları son taarruzu martın 20 
•ine dpjru ve yine harap Tai· 
ninı'in, bir muharebe neticeei if
ealile baflam11 ve ayni •man
da Shantunı vilayetinin dolu 11_ 
maliııdeki T•ingtau limanına çıka
r~a~ak batı cenup istikametinde yü 
rutulen bir Japon kolu Hıilchow'un 
50 Km. kadar fimal doğusundaki 
f\lbe demiryolunun Büyük Kana
~ ıeldiii Taierdtchwang mevki· 
~1 22 marttan itibaren, fiddetit 
hır muharebe ile kısmen lfgal .,. 
debilmiftir. Bu ıuretıe iyı' ,._,__. 
edilın , waa.vıye 

if, Japon kuvvetleri Yen-
chow'dan cenuba inerek Lin h 
·ı d . c enı 
ı e emıryolun Büyük Kanalı 
~uba geçtiği noktada ve kana: 
§lmal kıy.15ında bulunan Hanch
Wang'ı · 1 .. lfla ettiler. Bunun üzeri-
~e Hauchow'un ıimalile flmal do-

~un~ doğru Büyük Kanalın tet-
kıl ettıği mUharebe h 1 .. cep es bo-
yunca, gunlerce fiddetli muha-
rebeler olmuı ve fakat Çinliler ka 
nalı garpten, muhtelif yerlerden 
geçerek cephede harbeden Ja n-
ların gerilerindeki Linchengpoil 
Tıiniııg'l t k e 
bununı b~ :ar zaptetmişler ve 

a utun Japo t akamete .ıı. n aan-u7.unu 
lar . . uarattıktan başka Japon-
lltha ıyı ~lefat verdirmişler ve si-

' rnaJc:ıneli tüfek ve top ta ı· A-+· 

nam etmt ı d. ~·1• .. şer ır. Linchena'in 
tı uzerine da "' zaP-

ha cenuptaJu Han-
( Devamı 7 mcuıe 
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Düokü ~çmelere iıtirak eden güreşçilerimi% 

TAN 

Futbol: 

Galatasaray - . 
Yedek Subay 
Maçı 3-3 berabere 

Geçen hafta Beykozu mağlup eden 
Yedeksubay futbol takımı dün '.!ak
sim stadında bin kadar seyirci önün 
de Galatasaray takımı ile karşılaştı. 

Hakem kursundan yeni diploma 
alan Şevki Çanka'nın idare ettiği bu 
maça takımlar şu şekilde çıktılar: 

Vatandaşla 
lVlillill<at 

Bu Şehir Bizim 

Evimizdir 
Fatihte oturan Ali Nusret i.m:ıah 

bir okuyucumuz yazıyor: 

"Vatandaşla mülakat sütununuz
da istanbulun iman ve lizımeelen : 
para hakkında bir yazı okudum. Bir E: 
takım tedbirler tavsiye ediliyordu. E: 
Hakikaten, içinde yaşadığımız İstan E 
bul şehrinin glizelliği, imarı için her E: ... 
vatandaşın alaka ve yakınlık duyma _ -sı sevinerek bir hadisedir. Böyle bir : -alakanın başlama~ olması dahi iyidir. E 
Eskiden kimsenin hatınna böyle bir : -şey gelmezdi. Hemşerisi bulunduğu. _ -

Güreş Şampiyonasına 
iştirak Edecek Güreş 
Takımımız Dün Şeçildi 

Galatasaray: Osman - Reşat, Lüt 
fi - Mustafa, Bedii, Ali - Halil, 
Mehmet Yılmaz, Bülent, Haşim, Dan 
yal. 

muz bir şehrin güzel, mamur, rahat : -
Yedeksubay Okulu: Necati - Be

kam, Nuri-. Ömer, Ekrem, Suavi
Necdet, Samih, Şehap, Ali, Namık. 

Galatasaray takımında cezalı oldu 
ğu için çoktanberi sahada görmedi
ğimiz Lutfi oynuyor. 

ve temiz oluşunu istemek ve bunun ; 
için uğraşmak halkımızın gittikçe :E 
fikri olgunluk ve zevk sahibi dlduğu ::: -nu gösterir. Devletin, belediyenin : 

-.... Yazan : O. Henry 
Oyuna saat 16 da Yedeksuhaylıla

rın bir akınıyla başladı. Şabanın 
•111111111111111111111111 L .. 

ve halkın, imar mevzuile günden 3 
güne daha yakından meşgul olması, = 
bu şehir halkı olan bizleri sevindiri- : 
yor. Öyle zannediyorum ki, yakın E 
bir istikbalde güzel lstanbulumuzu 
daha temiz, daha mamur görereğiz. 
Bu işte halka düşen vazifeler de var 
yapılan ~eyleri sevmek, onları }'ık
mamak, hozman;ak, muhafa7.asına 

yardım etmek.. Mademki, şehrin 

-3-
Mektepte on beş talebem vardı. 

Talin'de yapılacak Avrupa Greko [genç olan Yahya ilerde bu sikletin 
Romen şampiyonasına iştirak ede- en iyi elemanı olacağını ispat eden 
cek olan milli güreş takımımız, dün bir güreş yaparak kurnaz rakibine 
Süleymnniye Klübü salonunda yapı tuş yaptırmadı ve hükmen kaybetti. 

çok mükemmel idare ettiği muhacim 
hattı derhal Galatasaray kalesini ab
lukaya aldılar. Ufak tefek bazı hadiseler olmasay 

lan müsabakalardan sonra tesbit e- 72 Kilo: 
dilmiş ve kati şeklini almıştır. En teknik güreşçimiz Saim bu ki-
Güreş takımımızın bazı kiloların- loda da muvaffakıyetli güreşler ya

daki elemanlarımız mahdut olduğu pabileceğini ispat etti. Ve karşısına 
için bunların takıma girmesi kati su çıkanlan iki rakibini de bir günde 
rette kararlaştırıldığından, dün yal- yenmiye muvaffak oldu. 
nız 61, 66 ve 72 kilolarda müsabaka- Müsabakalardan sonra Avrupa 
lar yapılmıştır. Alınan neticeleri ya- şampiyonasına gidecek takımımız şu 
zıyoruz: şekilde tesbit edildi: 

61 Kilo: 56 kiloda Küçük Hüseyin, Kenan. 
Bu kiloda geçen sefer yapılan mü- 61 ., Yaşar, Ankaralı Ahmet. 

sabakalara sakat olduğu için iştirak 66 ,, Yusuf Aslan. 
etmiyen 'Yaşar Ankaralı Suntle kar.,. 72 ,, Saim. 
şılaştı. İlk on dakika beraberlikle 79 ,, Mersinli Ahmet. 
neticelendi. İkinci devreye kur'a mu 87 ,, Mustafa. 
cibince Suat altta başlandı. Kıymetli Ağır: Çoban Mehmet. 
güreşçimiz Yaşar hasmı altta iken Güreşçiler bugün kampa girecek 
tatbik ettiği meşhur saltolarile yine ve hareket gününe kadar çalışmala
tcmayüz etti. Ve müsabaka Yaşann rına devam edeceklerdir. Kafileyi 
galibiyetiyle nihayetlendi. Federasyon İkinci Başkanı Şinasi 

66 Kilo: götürecektir. Mersinli Ahmet halen 
Bu müsabakanın finaline kalan 10 kilo fazla olduğundan müsabaka 

YusuLAslan. sıenc _rakfüLYah..v;dl ltiiPüne .k~..kilosunu düşürecek
bır defa daha karşılaştı. Henüz çok tir: 

Haric;te: 

Arsenal Klübüne 
Teklif Yapılabilir 

Eskrim: 

Halkevi Müsabakası 

Dün Neticelendi 

Bu hakimiyet 19 uncu dakikaya 
kadar sürdü. Müdafilerin Herde bu
lunmasından istifade eden Galatasa
ray muhacimleri ani bir akın yaptı
lar ve Bülendin verdiği derin bir 
pasla Danyal Galatasarayın ilk golü 
nü yaptı. Hakim oynadıkları halde 
mağlup vaziyete düşen Yedeksubay 
oyuncuları bu golden sonra bütün e-

nerjileri ile çalışmıya başladılar. Ve 
yaptıkları yeni bir akında top Gala
tasaray müdafilerinden birinin eline 
çarptı. Oyunu çok hatalı idare eden 
diplomalı hakem, bu gayrikasdi ha
reketi hemen penaltı cezasiyle karşı
ladı. Fakat Necdet bundan istifade 
edemedi. 

Oyun üzerinde tam bir hakimiyet 
kuran Yedeksubaylılar nihayet Şe
hap ve Namık vasıtasiyle iki gol yap 
mıya muvaffak oldular. Ve devre 
2 - 1 nihayetlendi. İkinci devreye . 
başlandı. V,e 4 üncü dakikada açık 
oynıyan Yedeksubay müdafilerinin 
9ir hatasından istifade eden Galata
saray Bülent vasıtasiyle beraberliği 
temin etti. 

Oyun bu sıralarda mütevazin bir 
şekle dökülmüş ve her iki taraf kar
şılıklı akınlar yapmıya başlamıştı. 

Ingiliz futbol Yıldızlannm en iyileri lk • k . · 20 inci dakikada Haşim rakip müda-
Beyoğlu Ha evı es rım şampıyo-

nı. toplamış olan meşhur Arsenal Klü İ !aayı üstüne çektikten sonra topu 
nası neticelenmiştir. Flörede lhan ~ f · d" B d .. d k b" 

bü evvelce kararlaştırdığı Avrupa sag tara a geçır ı ve e ıı e sı ı ır 
turnesine hazırlanmaktadır. birinci, Bedi ikinci, Esat ve Süha ü- şütle takımının üçüncü golünü yaptı. 

İngiliz takımının muhtelif memle- çüncü, Epe'de İlhan birinci, Bedi Yedeksubayın tekrar sol taraftan 
ketlerle yaptığı mukaveleler ara- ikinci, Sermet üçüncü, Rıza dördün- tehlikeli akınlar yapmıya başladığını 
sında, Viyanada iki oyun oynamak cü, kılıçta Rıza birinci, Cihat ikin- görüyoruz. 28 inci dakikada Necde
üzcre sabık Avusturya Federasyonu ci, Osman üçüncü, Ali dördüncü gel- tin çizgiye kadar sürerek geriye çe
ile de bir kunturatı vardı. virdiği topu Şehap nefis bir plase ile 

mişlerdir. 
Avusturya Federasyonu halen üçüncü defa olarak Galatasaray ağ-

Kızlardan flörede Nasibe birinci, 
mevcut olmadığından İngiliz takımı- larına taktı ve takımlar bu suretle 
nm seyahat programındaki iki maç Perihan ikinci, Bella üçüncü, Hür- 3·- 3 berabere vaziyete girdiler. 0-
açıkta kalmış bulunuyor. müz dördüncü gelmiştir. yunun bundan sonrası karşılıklı hü-
Eğer yanlış hatırlamıyorsak, Arse • ..;.;;;-...--ıiiiiiiii .... iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiii~-.iiiiir • cumlarla ve taraftarları birçok heye 

nal her maçı için Merkezi Avrupa 1 1 canlara sokan safhalar arzetti. Fa-
Federasyonlarından 450 İngiliz lira- Güneş • Beşiktaş kat, vaziyet değişmeden her iki ta-
111 istemişti. Macarlar tahminimize kım sahadan 3 - 3 berabere ayrıldı-
nazaran 400 lira ne mutabık kalmış- Bugün Karşılaşıyor ıar. 

Mlllt küme maçlarının en mDhlm 
kırtılaımaaı bugün aaat 111 da Şeref 
stadında GUneı ile Beılktaı ar11ında 

Galatasarayın Antrenörü 
Gidiyor 

içinde biz oturuyoruz. O halde bun
lar bizim evimizdir. İyi bakmalı -
yız.,, 

I ........ •-••••••••••••-••••·--·-•••-•••••••• 

1 OKUYUCU : 

1 
Mektupları 

·---··-.. .... woeee 

El arahalannın vaziyeti 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

"Geçen gün Btılıkpazarından geçiyor
dum. Hamallık kalktıktan sonra, fstan
bulda meydana çıkan el arabalarının ne
vi ve çeşidi hakkında bir fikir edinmek 
istlyenler İstanbul Balıkpazarındon bir 
kere geçmelidirler. Bir el araba~ı gördüm 
ki, hayret edilec!'k bir şeydi. Bu el araba
sı değil, Adeta büyük, bildiğimiz bir ııraba 

idi. Arabanın içi de patates çuvalları ile 
dolu idi. Ya~lıca, uıylf, nahif bir vatan
daş bu çok ağır yiikün arkasına geçmls, 
bazulıı_rının ku\'Vetile iterek yQrütmixe 
ha-yvan koşUlsa, belki, o bfle zor gCitUrUr
dO. Balıkprızan mıılôm.. Daracık, kaln
balık, yol bozuk.. Bu gayrikabili taham
mül işe 1;arılan vatandaş belli idi ki. bir 
ekmek parası için uğraşıyordu. Fakat. 
bu el arabalarının bu çok çirkin ve gay
ri muntazam haline bir nihayet vermeli-
dlr. 

Meddiyeköyü 

Bir okuyucumuz ya1.ıyor: 

"Geçenlerde bir ıwııır gfinü havanın 

açık olmasından istifade ederek Mecidiye 
köyilne doğru uzandım. Burada hayretle 
knrşılaştıJım şey; lralııbalık oldu. Mevsi
min dnha ilk sıcnk ve güneşli pazıırı idi. 
İstanbul halkının hemen hepsi orada idi. 
Açık havaya, ttıbiate susamış olanlar, Me 
cidiyeköyOnde soluğu almışlardı. O gOn 
gördilm ve nnlııdım ki, Mccidiyeköyü ya
kın bir zamanda şehrin en güzel gezinti 
ve sayfiye yerlerinden biri olacak.. Bu
nun için, ııimdidC'n tedbir almalı.. Mec.i
dlyeköyü için giizel bir sayfiye pldnı 

yapmalı. Gelişi glizC'I inşaata müsaade et
mcm,.Ji. Burada bahçeler. parklar, ağaç
lıklı vllH'ıler V{lcudıı gctli'rneli.. Meydan
lıır açmıılı .. Sonrn da, tramvayı t.'I köyiin 
alt bnşına kadar, lo0tlkball gözönünde llı

tarak, U7.ntınalı. İı:tnnbullulnr ym:ın ge7.
miye gitmek için çok yol parası 'verirler. 
Bu bakımdan MecidiyeköyU, en ucuz gi
dilir, gelinir bir yer halini alır.,, 

\1F.l\ıff .EKETTE: 

}ardı. Macaristanda oynıyacak olan 
İngilizler Rumanyaya uğradıktan 
sonra boş kalacaklardır. Seyahatleri 
ni Mısır tarikiyle temdit etmek niye 
tinde bulunan Arsenal takımına İs
tanbula uğraması teklüi rahatça ya
pılabilir. Evvelce mukarrer maçlar
dan Viyanadakiler açık kaldığından 
h~rhalde İngilizler daha ucuza ikna 
edilebilirler. 

yapılacaktır. 

Milli kUme şamplyonlu!junu pu -
van vaziyeti ltlbarlle meydana çıka· 
racak olan bu kal'fılaşmayı Adnan 
Akın idare edecektir. 

Bir senedenberi Galatasaray klü
bünün futbolcülerini çalıştıran Ma
car Zabo, kunturatı bittiği ve yeni
den tccd'! edilmediği için birkaç gü

Eahkesirliler C?alip 
Geldiler 

Balıkesir, (TAN) - Kupa maçlan
nın finali pazar günü general Ali 
Hikmet stadında Balıkesir İdman 
Birliği ile Ayvalık İdman Yurdu a
rasında yapılmıştır. Haber aldığımıza göre, esasen Ma

carlar tarafından bu ihtimal düşünü 
lerek klüplcrlmizden birine Arsena
lin İstanbula uğraması ihtimalini bil 
diren bir mektup yazılmıştır. 

Arada mutavassıtlık yapmak isti
yen ile esasta mutabık kalındığı tak
dirde Arsenale kati teklif yapılacak
tır. Bu teklifi Güneşle müştereken 

Fencrbahçenin yapacağı söyleniyor. 
Herhalde ayağımıza kadar gelen 

dünyanın en meşhur futbolculannı 

İstanbulda oynatmadan Boğazdan 
seyyah gibi geçirip bırakmak doğru 
olmaz. 

Ne yapıp yapıp para fedakarlıf:tın
dan çekinmiyerek futbol meraklılu
:.'lna hakiki futbolü gösterecek kabi
lıyette bulunan Arsenallileri İstan
bula davet edecek klüplerin bu ha
yırlı teşebbüsünü futbol heveskarla
n uzun seneler unutmıvacaklardır. 

~!!"'!!!!~~~~~~~~~~~~- ne kadar memleketine dönecektir. 

DÜNKÜ MAÇTA: 
Hakem Samimin idare ettiği bu 

maç Balıkesirlilerin hakimiyeti al -
tında devam etmiş ve 3-0 Ayvalık 
İdman Yurdu mağlup olmuştur. 

Maçtan sonra kupa merasimle Ba
lıkesir sporcularına verilmiştir. 

----<>-

Antrenör Namzetleri 
Yeniden Elenecek 

(Yerli antrenör kursu) na nam
zet olarak alınmış olan yirmi kusur 

gencin talimi için tatbikata geçildi
ği zaman bunlardan birkaçından baş 
kasının futbol oynamamış kimseler 

olduğu görülmüştür. Bu vaziyet kar 
şısında aralarında yeniden bir imti
han yapılması ve ancak ehliyeti gO-

r.Hin berabere kalan Galatasaray ve Yedeksubay takımları oyuncu- rülenlerin kursa alınması için umu-
lan birarada.. mt merkeze müracaat edilmiştj.r 

dı Vereton'daki hayatıma bir "cen 
net hayatı,. diyebilirdim .. Birinci 
ay kırk iki dolar biriktirdim .. Ay
lığım kırk dolardı. Fazla olan iki 
dolan da, küçük talebelerime za
man zaman yüzde yirmi beş faizle 
verdiğim borçlarla artırdım .. 

Ben, büyük bir merak ve alaka 
ile Olri De - Vere'nin ahlakını 

tetkik ediyordum .. Olri haddı za
tında fena bir çocuk değildi.. Fa
kat içinde yaşadığı şerait ve mu
hitin adet ve ananeleri onun üze
rinde o kadar derin bir tesir yap
mışlardı ki onun iyi ahlakından 
ancak müphem birtakım izler kal
mıştı .. Olri'nin iyi bir tahsili var
dı. Üniver~ite mezunu idi.. İyi söz 
söylemesini, resim yapmasını, mü
zik çalmasını biliyordu. Fakat ço
cukluğundanberi bütün arzuları

na serbest bir cereyan verdiği için, 
karşısında. kaprislerinin önünde 
için, aklına her gelen şeyi çekin
meden yapıyordu. Hnreketleri ta
mamen kontrolsüzdü .. 

Bir akşam evin ikinci katındaki 
müzik salonunda oturmuş Şu

bert'in en iyi parçalarından birini 
çalıyordum .. Bu sırada içeriye 01-
ri De - Vere girdi. 

Olri son zamanlarda, bilme
diğim bir sebepten ötürü, 

üstüne başına daha fazla dikkat 
etmeye, daha şık giyinmeye başla
mıştı .. Bu akşam da üzerinde, kud
retli boynunu gösteren yakası açık 
bir gömlek ve kadife yakalı bir 
ceket vardı. Beyaz, parlak eldiven
ler giymiş, daima kirli olan ayak
larını yıkamıştı. 

Her zamankinden fazla sinirli 
idi. Amerikanın kurtarıcıları olan 
Linkoln, Granat, Corc Frensis gibi . 
şahsiyetlere bol bol atıp tuttu .. 
Sonra, salonun orta yerindeki san
dalyalarda n birine oturarak sağ a
yağının baş parmağile sol ayağının 
tabanını kaşımaya başladı .. Bu ha-
reketin her şeyden evvel fazla si
nirime dokunduğunu çok iyi bili
yordu .. Hiç kızmamaya ve hiç renk 
vermemeye çalışarak piyano çal
maya devam ettim. 

O birdenbire: 

- Affedersiniz Mis Kuk. dedi. 
Fakat yanılmıyorsam notaları yan· 
lış çalıyorsunuz! .. 

- Zannetmiyorum, dedim. 
- Siz yalancısınız, diye itiraz 

etti. İşte çalmanız lazım gelen no
ta budur. 

Bu sırada havada bir şeyler ıs
lık çalar gibi oldu .. Sesin geldiği 
istikamete baktım. Oturduğu yer
den, dişleri arasından fışkırttığı tü 
tünlü bir fiskiyc ile ve hayrete şa
yan bir ustalıkla ta benim yanım
daki "do" diyez !1otasının üzerinde 
koskoca sarı bir leke yapmıştı .. 

Sinirlenmiş olmama rağmen ha
fifçe gülümseyerek yerimden kalk
tım. 

O, istihzalı bir sesle: 
- Ne o, dedi, yoksa sinirlendi

niz mi? .. Bizim cenup adetlerimiz 
galiba hoşunuza gitmiyor?.. Beni 
bir "mauvais sujet" (1) telakki e-

(1) Burada "fena insan,. "lcnn mah
lCik., mtınasına gelir. 
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diyorsunuz!.. Bizim "savoir vivre,, 
(2) bilmediğimizi zannediyorsu· 
nuz! Siz Boston kültürünüzle bi
zim cahilliğimizi, kabalığımızı, nolc 
sanlarımızı meydana çıkarabilece
ğinizi zannediyorsunuz! .• Bunu in-
kar etmeyiniz!.. · 

Ben, büyük bir soğukkanlılıkla: 

- Mister De - Vere, dedim, si
zin alaylannız bana zerre kadar 
tesir etmez!.. Ben burada vazifeıni 
yapmak için bulunuyorum. Siz 
kendi evinizde istediğiniz gibi ha
reket etmekte serbestsiniz!.. Geçe
bilmem için lütfen ayağınızı biraz 
çekerm.isiniz? .• 

Mister De - Vere birdenbire 
yerinden fırladı ve büyük bir ha
raretle beni kucakladı. Korkunç 
bir sesle: 

- Penelop, diye bağırdı, sizi se· 
viyorum .. Benim ufak tefek, temlz, 
pamucuk, güzel gözlü terbiyeli 
Yankeciğim .. Sizi ilk gördüğüm 
andan itibaren sevmeye başladım: .. • 
- Ben "onun.kucağından lturtuıma· 
ya çalışarak çabalanıyordum: 

- Beni bırakınız! diye haylar· 
dım. Ah Sayrus burada olsaydı! .. 

Mister De - Vere gök gürültü
sünü andıran bir sesle: 

- Bu Sayrus ta kim oluyor?· 
Diye bağırdı.. Yemin ederim ~ 
Sayrus sizi asla görmiyecektir! .. 

Beni tek elile havaya kaldırdı 
ve açık olan pencereden dışarı fır
lattı. Sonra arkamdan teker teker 
odanın eşyasını da pencereden dı
şarı atmaya başladı. En son dışa
n fırlıyan piyano oldu .. Biraz son· 
ra onun merdivenlerden aşağı indi-

l;ine, tekrar yukarı çıktığını işit
tim .. Çok geçmeden sulu bir şeyin 
mobilyalann üzerine döküldüğünü 
hissettim .. Biraz sonra da keskin 
bir petrol kokusu burnuma gel· 
di.. Bu kokuyu bir alev sütunu ve 
yanan eşyanın çıtırdısı takip et· 
ti .. Artık bundan sonrasını hatırla
mıyordum. 

K cndime geldiğim zaman 
kendi yatağımda yatmak· 

ta olduğumu gördüm .. Mis De -
Vere yanımda oturuyordu ve beni 
bir yelpaze ile yelpazeliyordu· 
Kalkmaya teşebbüs ettim; fakat 
kalkamadım.. Çok zayıf düşmiiŞ
tüm .. 

Mis De- Vere gayet müşfik bir 
sesle: 

- Siz hiç kımıldamadan yat· 
malısınız, dedi, .. İki haftadanbcri 
kendinizi bilmiyecek kadar ateşi 
niz vardı.. Oğlumu affetmeniz 
çok rica ederim .. O sizi çok kor 
kuttu .. Siz onun kusuruna baktnll 
yınız!. O sizi deh gibi seviyor .. 
fena bir adam değildir; fakat ço 
asabidir. 

Sordum. 

- Peki. o şimdi nerroedir?. 

- Sayrus'u getirmeye gitti.. N . 
rede ise gelmeleri icap ediyor .. Gı 
deli birkaç gün oluyor .. 

- Bu müthiş yangından ben 119 

sıl kurtuldum?. 

- Sizi yine Olri kurtardı. Sirt" 
buhranı geçince yanmakta olan e 
yayı sizden ayırdı .. Sizi de ıcucıı 

(Devamı 8 ıncıde) 

(!!) Adabı muaşeret. 
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Erkekler Üç 
Sekilde 
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Delhinin Muazzam 
Abideleri Karşısında 

Evleniyorlar 
İnsaQların ne maksatla evlendik

leri hakkında tetkikat yapılmıştır. 
Elde edilen neticelere göre, bir kı
sım insanlar çocuk sahibi ölmak için 
evleniyorlar. Bir kısmı ise sefahet 
ve gayrimuntazam bekar hayatın
dan kurtulmak için evleniyor. Bazı 
insanlar da, zengin bir kadına rast
ladıkları vakit, bu servete konmak 
için evleniyorlar. D elhi, aydınlık bir şehirdir. 

Paytaht yerleri belki ilcti
Sadi, belki askeri sebeplerin tesi
rile seçilir. Fakat bana geliyor ki, 
bilerek, bilmiyerek, bunların ışık
ları ve havaları da bu intihapta 
bir rol oynamıştır. Paytaht yeni 
devirlerin başında kurulur. Yeni 

devir yaratan adamların ruh - ik
linııeri zamanlarına ve idealleri
ne göre biribirinden başkadır. 
Şimdiye kadar gördüğüm paytaht 
ların bu hususta hepsi başka baş
ka mizaçların aksi olduğunu sez
dizn. Kurşuni havalı Londra, efla-

tun sisli Prag, keskin beyaz ışığı 
iôz kamaştıran Nevyork,beyaz ışık 
lı aris, bin bir rengi biribirine ka
tıp isim verilmiyen bir ziya ahen
gi içinde yüzen Istanbul, keskin ı
Şl)c}ar ve renkler içinde kartal yu
\'ası gibi yükselen yeni Ankara .•• 

Bunlan yaratanların ruh iklimle
ri, mizaçları ve kurmak istedikle
ri şey biribirinden çok başka ol
duğunu en basit insan da biraz dü 
§Ünürse anlar. 

D elhi beyazdır. Fakat onun 
beyazlığı ne Nevyorka, ne de 

l>arise benzer. Bence kat'i olan şey 
havasının ve ışığının rengi öteki 
liindistan şehirleriM benzememe
sidir. 

Yeni Delhinin hususi ev mima
risi §ehre çok uymuştur. Ekseri
~etle yuvarlak, bir yahut iki kat
b~lar. 

si · • • • -nın bahçe duvarlarından kucak 
k~cak kırmızı çiçekler sarkar. Es
kı Delhiyi bu ışığa uyduramadım. 
Fazla oymalı cephelerile bir sıra 
eski ev yahut han, pazar yerleri, 

Yıkılmıya başlamış bir sürü bina. 
~ence bunların ne güzel ne de fay
dalı bir yeri kain;. ştır. Hepsini yı
kıp yerlerine yeni Delhi üslubun
da beyaz, aydınlık, yayvan bina
lar kursalar Delhi, emsalsiz bir 

tehir olur. Tabü eski abideleri ve 
camileri bu eski sınıfa katmıyo
l'Urn. Onlar, Delhinin, dünyada az 
§ehre nasip olan pek kıymetli ve 
gözü gönlü alan emsalsiz dekorlar 
dır. 

Q elhinin eski saraylarını gör 
miye gittiğim ilk gün ev -

~en istiyerek çıkmadım. Evvela, 
.ter eski, ister yeni, saray havası be 

ili korkutur. Sonra bunlar hakkın
da biribirini tutmıyan çok tenkit 

dinledim. (A. Huxely) ismindeki 
ttı.eşhur İngiliz romancı Hindi gez
?11ş ve eserinde nasılsa müslüman 
abidelerini pek sevmemişti. Bu -
11llrı tesiri münevverler üzerinde 
~~ belli idi. En son moda tenkit 
b· ~d~; Arap, Hindu, Iran üsllıplan 
d llibırine fazla karışmış... bu abi-

elerde mütereddi bir ruh sezili -

~?.r· O günlerde bu mimarinin, he-
lltız d.. .. 1 
l unyanın en guze sanat eser-e· 
~ arasında olduğunu söylemek 

~ın, "eski kafalı,, tabirinden kork
dı 1Yacaıc kadar cesur olmak lazım-

.. ~Ugün, bir kısmı kışla gibi kulla 
·•ılan k · ı ~ aleleri geçip bahçeye gır n-
d ' geldiğime hiç pişman olma -
ırn ç· 1 . b' b · ıçekli, gölgeli emsa sız ır 

ı::c;e. Sık sulanan yeşillik ve ağaç 
tnu arasında, şuraya buraya kurul
il 1ş Parça parça beyaz mermer bi-

a ar ras ve kubbeler vardı. Bunlar a-
tn· ında "inci camii., ismini alan ca 

es~akikat inci rengindeydi. Güneş 
~ıyı ~n bütün kubbelere saldığı ışı
d.ek.ıe. 0 nlara istridye kabuğu için
i~ 13itn verilmesi müşkül, renk-
~~ksettiriyor. Bunların küçük ol 
lttı e:~ da aynca güzelliklerini teş
~hid ıyordu. Arkadaşım Hindistan 
c~eriııln muhafazası için Lord 
ll\l 8() nun çok gayret etmiş olduğu 

Yledi. 

~~~,, ........ ........,~ 

i Yazan:·~ 
süslü, daha olgun eserler yapmış
lar gibiydi. Bilhassa zamanla renk
leri solan karanfil ve lale oymala
rı Asya ortasından gelen tabii bir 
neşe, çok sade bir güzellik temsil 
ediyordu. 

Genç müyoner, ziya/ette, bu demir ıandığın 
içinden eğlenceleri takip edebildi 

- ~ ~Halide Edip~ 

Evlenmenin en makul ve doğru 

sebebi neslin bekasıdır. 

* Demir Cigerli Adam 
~ir Ziyafet Verdi 

~"'.I' .1 ,..,,...,. ""'""' ""'.I'\·""""'""'~ T erasta durduk, Jumna neh
rine baktık. Uzakta beyaz 

bir su yolu. Fakat vaktile bu te
rasın altındaki kemerden geçer
miş. 

Kanatsız kelebekler 

Son defa Kutup seyahatine çıkan 
heyet azasının verdiği izahata göre, 
Kutupta hayat vardır. Heyet Gren
ladiya'ya geldiği zaman, burada ka
natsız sinekler görmüştür. Yapılan 

tetkikler sonunda Cenup ve Şimal 
Kutuplarında kanatsız kelebek ve 
sineklerin yaşadığı tesbit edilmiştir. 
Bunlann, yelpaze _şeklinde kuyruk
ları vardır. Bu kuyruklar sayesin
de çekirge gibi sıçrıyarak mesafele
ri katetmektedirler. 

Şehrin en güz.el mimari 
eıerlerinden biri: Büyük kapı 

Lahurda "Padişah• M eıcit,, 
atlı verilen muhıe,em bir cami 

B u bahçede on iki beyaz köşk 
vardı. Hepsi, senenin 

bir ayını temsil ediyordu. Ba
zılarının havuz, fiskiye ve su 
tertibatı hala dünyaya ori
jinal gelecek kadar hususidir. 
Üstleri çok oymalı olduğunu iddia 
edenler, doğru söylemişlerdi. Fa -

kat, mütereddi bir ruh eseri diyen
ler bu mimariyi anlamamışlardı. 
Süs yalnız sathındaydı, en küçük 
yahut en büyük, her binanın sağ-

. lam fikirli ve s.ığlam zevkli in
sanlar tarafından kurulduğunu his 
setmemek kabil değildi. Daha son
ra mimari mütehassıslarile konuş -

tuğum zaman hakikat bünye itibari 
le müslüman eserlerini sağlam ve 

normal eserler olduğunu anladım. Di 
van odasındaki farisi beyit: "Eğer 

cennet yeryüzüne inse, burada, bu 
rada, burada olurdu,, bana o gün 
pek boş bir iftihar gibi gelmedi. 
Bunların, başka gördüğüm eski a
bidelerden bence başlıca bir farkı 

daha vardı. Eski binalar nekadar 
güzel olurlarsa olsunlar bana birer 
türbe hissi verirler. Sahipleri bir 
daha yer yüzünde görünmiyecek 
birer hayaldir. Fakat buradakiler 
sanki kısa bir müddet için bir yere 
gitmişler, bir zaman sonra gelecek
lermiş gibi hayatlarından bir şey 
bırakmışlardı. 

Belki de evvela bu hissin tesi
rile Bursamızı hatırladım. Onlar
da da ferah, canlı bir ruh vardır. 
Fakat benzeyiş bundan ibaret de
ğildi. Bursayı genç, ve çok yaratıcı 
bir çağında bina edenler, kemale 
erince Delhi'ye gelmişler, daha 

Çıkarken arkadaşıma. 

"- Bu binaları yapmak ıçın 

kim bilir kaç adam çalıştırdılar ... 
Kim bilir Hindistan halkı nasıl 

ağır vergiler altında inledi?,, de
dim. 

O dedi ki: 

"- Fakat işsizliğe mani oldu
ğunu unutmayın. Kim bilir kaç 
bin kişi bu sayede ekmek buldu, 
ücret aldı.,, 

Belki doğru. İş, insaniyetin her 
zaman en çok muhtaç olduğu şey. 
Hem de sırf iktısadi bakımdan de
ğil. Umumi abideler, halka en çok 
iş temin eden membalar. Yalnız 

para ile değil esir güruhu gibi ça
lışmak bile insanları meşgul edi
yor. Firavuna karşı daimi isyanı 

meneden "ehram" binaları olma
dığını kim iddia edebilir? 

Delhi abideleri arasında en çok 
noşuuma giden acay)p bir mezar-

dır. Bunun kendisi değil, yeri de 
acayiptir. En uzak, yapyalnız üc
ra bir verde vanılmıstır. Bıı ('l'uı!h
lak) Jn (1) türbesidir. Başkalık, 
kudret, cijret ve sadelik bakımın
dan ömrümde buna benzer bir eser 
görmedim. Bu adam, hatta meza
rının cephesi için bile üslupları bi
ribirine karıştırmamış, (sembo
lizm) denilen ve hazan tereddiye 
alamet olan şeye yabancı kalmış
tır. Belki biraz deli, fakat apaçık, 
her şeyi olduğu gibi gören doğru 
bir hilkatin ifadesini bulmuş. Tür
be, tuğla renginde taştan yapıl

mış bir çadırdır. Herhangi büyük 
asker kavga meydanına böyle bir 
çadırı kanavadan, yahut ipekten 
kurabilir. Bu ezeli asker bunu taş
tan kurmuş ve mezara kadar Orta 
Asya ruhunun salabetini muhafa
za etmiştir. 

* 
Dünyanın en büyük elması 

Dünyanın en büyük elması Cenu
bi Afrikada Prctoriya'nın 20 kilo
metre yakınında bulunmuştur. Bu 
elmasa Kulinan ismi verilmiştir. 

620 gram ağırlığında ve 3024 kırat
tır. İngiltere hükumeti tarafından 
satın alınarak yeni Kral Corc'a he
diye edilmiştir. Elmas, halen Bu
kingam sarayında hususi bir çelik 
kasada muhafaza edilmektedir. 

* 

Amerika milyonerlerinden birinin ı--·------------
oğlu, bir sene kadar evvel, Çinin Pe- Çin Ordularının Sevk 
kin şehrinde vahim bir ciğer hasta-
lığına tutulmuş ve hayatı tehlikeye ve idare Üstünlüğü 
girmişti. Tehlikenin önünü almak ve (Ba§ı 5 incide) 
çocuğu Amerikaya iade edebilmek 

chuang'da bulunan Japonların, 
için ciğer vazifesini görecek bir san-
dık yapmak; bu sandığın içine lazım batısı ile, gerisi alındığı için, Ja-
gclen cihazları koymak, daha sonra, pon kumandanlığı şhnalden kuv
çocuğu da bu sandığın içinde yaşat- vet yetiştirmiş ve nihayet kanalı 

garpten geçen Çin kuvvetlerine kar 
mak icap ediyordu. Sandık yapılmış 
ve bu sandık ciğer vazifesini görmi- şı mukabil taarruza geçerek ncti
ye başlamıştı. Çocuk, bu sandığın i- cede Çinliler Lincheng ile Tsinin
çinde Amerikaya götürüldü ve Nev- gi bilmem kaçıncı defa terk ve Ja
york şehrinde tedavisine devam edil- ponlar da bu sonuncu mevkii 29 
di. Fakat zavallı genç. hala sandığın martta tekrar işgal ettiler. Fakat 
içinden çıkamadı ve demirden ·ya- alınan malumaat nazaran bu mın
pılma ciğerlerin faaliyetinden kur- takanın birçok yerlerinde şiddetli 
tulamadı. muharebeler devam ediyor ve hat-

Bu Amerikalı milyonerin oğlu bir ta Çinliler yeniden Japonlara ta
kaç gün evvel sandığa girişinin yıl- arruz ederek onları bütün bu cep
dönümü münascbetile bütün Ameri- hede mağllıp ettiklerinden şenlik 
kada dillere dastarı olan bir ziyafet yapıyorlar. Fakat neticeyi vazıh 

Dünyanın en küçük motörü verdi. Ve Nevyorkta verilen bu zi- surette anlamak için daha birkaç 

Romada mektebini bitiren Ame- ynfete 800 misafir iştirak etti. Nev- günBbeklemek lB.zımdır. 
york gece aleminin en güzide yıldız- atıda San Irmak mmtaka-

deo Tomasini isminde bir genç 200 ları bu ziyafette şarkı soylediler ve sında, Japonlar 7 martta 
saat çalışmak suretiyle dünyanın en . firl . b hl k d -1 dir Putchau'ı aldılar ve buradan, Sa
Ktıçuıt nıotorunu y&pmlşıır: u.mma m. sa erı sa a ara a ar egen -
b . k . dC'd. T k dıler. rı Irmağın öteki cihetindeki Tung 
eygır uvvetın ır e erle~i da- M'l i ,.1 - d ğı h kwan istasyonunu top ateşile tah-

kikada 25 defa drinmetkedir. l\lotör. ı yoner n 06 unun ugra ı as-
söküldiiğü zaman 45 parca olmakta- talık felçtir. Onun içinde yaşadığı rip ettiler. Vilayetin şimalinde, Fu 
dır. Uzunlugu 5.2 milimetre. kutru ssndıgın elektrik motörleri, her dört ku yakınlarında birtakım küçük Ja 

saniyede, göğüs kabartan ve teneffüs- pon müfrezeleri San Irmağı doğu-
3·6 milimetredir. Ağırlığı da O,lG cıhazına hava girmesini temin eden dan batıya geçerek Şchansi eyaleti-
gramdır. bir hareket yapmaktadır. Bu sayede nin bazı yerlerini işgal etmişlerdir 

Amedco. motörünü yaparken ek- genç milyonerin hayatını idameye ki bunun hiç bir askeri faydası 
seriya mikroskop kullanmıştır. imkan hasıl olmuştur. yoktur. Esasen işgaline aylardan-

* Sandığa girmenin yıldönümü mü- beri çalıştıklan Schansi'de bile, 

Greta Garbonun burnu 

Rio de Janeyro'da, geçenlerde, ka 
dınları güzelJeştirmek ic'in bir salon 
daha acılmıştır. Bu müessese sahibi
nin iddia ettiğine göre. kücük bir a
meliyatla ve 20 bin fran~a mukabil 
herkesin burnu. Greta Garbo'nun 
burnuna benzetilebilirmis .. 

Şimdiye kadar bu gtizellik snlo

nasebetile verilen ziyafet esnasında her nekadar Putchau - Taijüan 
da genç milyoner sandığın içinden demiryolu Japonların işgalinde ise 
çıkmamış, ve sandığın içine yerleş- de, diğer yerler henüz gayrimun -
tirilen aynalardan bütün eğlenceyı tazam Çin askeri kuvvetlerinin ve 
takip etmiştir. çetelerinin elindedir ve bütün dağ-

(1) Tughlak 1321 de hilk(ımet ctmfli bir nunda on kadar kadının burnu kü
mfisll\man hUkılmdıırrlır. Anası yerli, bn- çük birer ameliyatla Greta Garbo
bası Tilrktilr. İdaresinde memlekete kuvvet 
lJ bir intizam sokmuş çok teşkiiıitçı bir e- nun burnuna benzetilmiştir. 

.Misafirlere gönderilen davetname- lann bu silahlı çetelerden temiz
de her gelenin büttin dostlarını da lenmesi daha çok sürecektir. 
birlikte getirmesi rica ediliyor ve Hankau - Pekin demiryolu bo
pek meraklı bir boks maçının tema- yunca Japonlar 9 martta, San Ir
şa edileceği. butün yıldızların bu mnğı, Tchcngtchau'n 40 Km. ka
ziyafcte iştirak edecekleri ilave olu- dar batısında bulunan Szeskui mev 
nuyordu. k:iinde bir kayık köprü ile geçme-

Fakat ziyafetin bedava verildiği ye muvaffak olmuşlardır ve geçen 
zannedilmesin. Bilakis davetiyeler kuvvet 20 tank ile bir tapur ka
gayet pahalıya satılmış ve toplanan dar piyadedir. Fakat Çinlilerin su 
bi,itün paranın mühim bir kısmı Çin seddinin kapaklıırını açmalan ü
Hilaliahmerine tahsis olunmuş. bır zerine araziyi su istila ettiğinden 
kısmı Şanghaydaki bir hastaneye Japon kuvveti tehlikede kalmış ve 
hediye edilmiştir. Bu teberrü ve he- selameti geri dönmekte bulmuştu. 

damdı. Babur sillfılcsindcn evvel hükfim * sOrmClştür. 

IZeytin Budama 
Kursları 
AçıJdı 

* Burhaniye, (TAN) - Burada, 
Karaağaçta ve Zeytinpınarı koyünde 
açılan zeytin budama kursları kırk 

beş gün sürüp bitecektir. Kurslar 
çok rağbet görmüştür. Devam eden
lere zeytinin tarihi ve iktisadi roli.ı, 

aBaçların bakılması, budanması, ara
lanıp gübrelenmesi, mahsuJatın 1tlın
ması hakkında fenni mallımat veril
mektedir. 

* Burhaniye, (TAN) - Yeni te
şekkül eden bin nüfuslu Zeytinci Ka 
raağaç köyü klübü futbolcularile Bur 
haniye Halkevi takımı bir maç yap
mışlardır. 

* Burhaniye, (TAN) - Zeytin 
pınarı köyünde köy ihtiyar heyeti \'e 
okuma salonları inşaatı bitmiş, a~ıl
ma resimleri yapılmıştır. Bir radyo
da getirtilerek köyün havadis alma 
ve müzik ihtiyacı temin olunmuştur. 

*Akhisar, (TAN) - Şehir mec
lisi azasından lbrahim Kuluş oğlu. 

Hava kurumunun yaptırtmak istedi
ği bina için 400 metrelik bir arsa he
diye etmiftir. 

Ağaçların yaşı 

Orman agaçlarının yaşlan muhte
liftir. Dünyanın en yaşlı ağacı Ame
.rikada yetişen Sekvoya ağacıdır. 100 
metre yüksekliğinde olan bu ağacın 
muhiti 30 metredir. 4000 seneden 
fazla bir zamandanberi yaşamakta
dır. 

Kestane, meşe, ağaçları 2000 sene. 
mazi ağacı 1,200 yıl, ıhlamurlar 

1000 sene yasamaktadırlar. 200, 500 
ve daha az ömürlü hatt; 70 veya J 00 
yıl yaşıyan ağaclar da vardır. 

diyelerin sebebi. genç milyonerin B irk .. d aç gun sonra a, Çinli-
Çinde gördüğü yardımın şükranını lcrin buralara kuvvetler 
odemektir . g~tirerek.' Sarı Irmağı birkaç ye-

Ziyafette hakikaten boks maçları rınden şımale geçtiklerini ve Ja
yapılmış ve zencilerle beyazlar dö- ponlara, şiddetli olduğu kadar an
vü~müşlerdir. Bir aralık zenciler kar sız, mukabele taarruzu ettiklerini 
gibi beyaz unla dolu teknelerin i- görüyoruz. Asıl Çin kuvveti Tung
çinde yuvarlanmış V\: teknelerin l- kwang'dan şimale geçerek Put
çinden bembeyaz olarak çıkmışlar ve chau'a taarruz ve Çin hava filo-
herkesi güldürmüşlerdir. ~ar! da bu. mıntakadaki faaliyete 

= ıştırak ettıler. Şiddetli muharbe-
J Milyon Sterlin Değerindeki Gözler: ler oldu ve her iki taraf iyi zayiat 

verdikten sonra Japonlar tekrar 
~arı rma.ğın bütün şimal kıyılarını 
ış~al ettıklerini bildirdiler. Fakat 
Çın ~etel?ri Hünan vilayetinin, Ja 
pon !§galı altına olan, Sarı Irma
ğ~n şımalindeki kısmında ve Şchan 

Bir milyon sterlin değerindeki g(izlerin sahihi olmakla meşhur Ba
yan "Oskar Homolka., kan zehirlenmesi yüzünden yapılan ameliyattan 
sonra ölmüştür. Bayanın gözleri iri bebekli, mavi renkli idi. Büyülü, ve 
son derece şeffaf bakışları vardı. Bu iri ,.e yuvarlak gözleri bir kere g().. 
renler, onlara bir kere daha bakarlardı .. 

sıde faaliyetlerine berdavamdır -
lar ve şimdiye kadar Japonlardan 
22 zırhlı otomobil l 9 otomobil hır 
ço~ silu~ !ğtinam ve 7 tank tahrip 
ettıkl~z:ını bildiriyorlar; inanma
mİk ıçı~ bir sebep yoktur .. 

şt~ hır aylık Çin vukuatı bun-
dan ıbaret olup bir ay daha -
velk' d ev 

. ın en hemen farksızdır ve bel 
~ ~e ge~ceek ay ayni olacaktır. 

eger kı Japonlar kuvvetlerini 
t~plarlar veya Çıne laakal d h 
bırkaç yüz bin kişi getirirler .. a a 
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BURHANİYEDE: SAFIANIOl.U HAl.KEVINDE: 

Sürek Avında 
Zararlı Hayvanlar 
Yok Ediliyor 

* Burhaniye, (TAN) - Halkevi 
Spor kolu avcıları ümiste üç hafta 
kırkar ki§ilik kafileler halinde bü- ' 
yük lilrek avlarına çıtın~, ken
dilerine civar köyler halkı da lftlrü 
etmiftlr. 

Bu avlarda 20 kadar domuz ve 
diğer zararlı hayvanlar öldürülmüş
tür. Hayvanların vuruldukları yer
lerde bırakıldıkları ve maddi istifa
de düşünülmediği teessürle görül
mektedir. 

* Burhaniye, (TAN) - Beledi
ye, gıda maddeleri satan dükkanları 
esaslı bir temizliğe tabi tutmuştur. 
Bunlar daimi tekilde kontrol ediJ,. 
mektedir. 

Safranbolu Halkevi komiteleri iyi bir programla çalışıyor. Bu resim, 
bütün çalışma kollan komitelerini birarada ıösteriyor •. 

Çarşının manzarasını çirkinleşti
ren teneke dükan saçakları kaldırtıl 
mıt. dükklnların cepheleri kurtuni 
renge boyatılmıya başlanılmıştır. 

*Burhaniye, (TAN) - Şehir l{Jü. 
bü birçok gecelerini aile toplantıla
rına hasreylemektedir. Bu esnada 
meşhur bir muganniye neşe saçmak
ta, aile oyunları oynanmaktadır. 

*Burhaniye, (TAN) - llçebay 
lbrahim Dilemen, Büyükdere köyüne 
giderek, mahsulatı arziye sergisini ve 
okuma odasını açmıştır. 

DEVELiDE: 

Yeni Mektep 

Binalan Yapılıyor 
Develi, (TAN) - Hususi idare 

burada ıs bin lira sarflle beş sınıflı 
bir ilkmektep yaptıracaktır. Yahya
lı, Tomarya, Bakırdağı nahiyelerin
de yatılı ve beşer sınıflı üç mektep, 
yedi köyde de üçü beşer ve dördü ü
çer sınıflı mektepler in§a olunmuı
hıT' * DeYetl, (TAN) - tdarel busu
slyeee köylere 25 damızlık boğa da-
IJtılmıştır. 

IZMIRDE: 

lngiltere Fuara 

iştirak Ediyor 
lzmir, (TAN) - Büyük Britanya 

hükumeti, 1938 fuarına resmen ~şti· 
rak edeceğini Fuar komitesine bil
dirmiştir. 

* Izmir, (TAN) - Kızılay kuru
mu işleri, bütün az gündelikli işçi
lerle bunların mektebe giden çocuk 
larma gayet ucuz fiyatla yemek ve
recek aşhaneler, açmak üzeredir. 

Gazi Bulvarında, Amerika tütün 
müessesesindeki 1000 amele için Kı
zıl ayın açtığı aşhanede ameleden bir 
yemek için 6 kuruş alınmaktadır. 

BAIJKESİRDE: 

leylcöyünde Bir 
Umumi Müfettlı 

Balıkesir, (TAN) - Beyköyüne gi
den biri, memleketin her türlü işleri
ni kontrol eden umumi müfettiş ol
duğunu söyliyerek halkı toplamak 
ve kendilerine konferans vermek is
temiştir. 

!Söı,ün..muA+\;i&,atsw .uvr.iv ... i 
alt1radar™-m aôrmu' ve o adamın 
tevküi hakkında emir almıştır. Bu
nun üzerine tutulan şahıs, şehrimize 

SAFRANBOLUDA : 

getirilmiştir. İsmi Hüseyin Avnidir. 
' Sözlerinden, akli müvazenesinin bo

zuk olduğu anlaşılmaktadır. 

Zehlrll Kucall Piyesi 
Oynandı 

Zafranbolu, (TAN) - Halkevi
mizin temsil komitesi üyeleri tarafın 
dan "Zehirli Kucak,, piyesi temsil e
dilmiştir. Piyesin temsili çok muvaf
fakıyetli olmuş, ilçebay ve Zongul
dak Kültür direktörü gençleri ayrı 
ayn tebrik etmişlerdir. 

Halkefinin bütün çalışma komite 
leri iyi bir programla memlekete fay 
dalı oluyorlar. 

BURSADA: 

Kitap ÖzU Gecesi 
Bursa, (TAN) - Bursa Halkevi

nin tertip ettiği "Kitap özü,, gecele
ri çok rağbet bulmaktadır. Bu haf
taki kitap özünü belediye reis mua
vini Bayan Zehra Budunç yapmış
tır. Bu toplantılarda Bursa münev
verleri, kendi sahalarında çıkan e
serleri dinlevicilere izah etmektedir
ler. 

Harpten bahsederek yürüyorduk. Solumuzdan iki, 
ild buçuk mil ötede, çamların arasında ağır topların 
patladığını duyduk 
Arkadaşım: 

- Harp, bir sanattir. Dedi. 
- Evet .. göze görünmez bir sanat. 
Omuzlarını kaldırdı: 
- Asri harpelrin bu mürekkepliği karşısında da 

mı? 

IKÜTAHYADA: 

Yurdun Her Tarafı 
Ağaçlandırılıyor 

Kütahya, (TAN) - Şehrimizin 

Hisar ve Hıdırlık sırtlarında çıplak 
kalan yerlere ağaç bayramında yüz
lerce ağaç dikilmiştir. Belediye ve 
orman idaresi, bunların korunması i
çin tedbirler ittihaz etmiştir. 

* Kütahya, (TAN) - Vilayet ta
rafından C. H. Partisi kurağında açı· 
lan zehirligazlardan korunma kursu
nun bu yıl birinci devresi bitmiştir. 
Doktor Sait Keskin'in idare ettiği 

kursun ikinci devresi bugünlerde açı
lacaktır. Kurslar. bütün halk•n ze
hirligazlardan korunmayı öğrenmesi
ne devam edecektir. 

HENDEKTE: 

33 Yıl Meddahhk 
Eden Adam 

Hendek, (TAN) - 33 senedir med
dahlık eden Kemal Ozgören burada 
milli ve edebi hikayelerile halkı eğ
lendirmektedir: 

54 yaşında oldumruı.._bircok kaza 
ve naliıyelerden başka · t>J vıra yet~ 

zi gezdiğini, nereye giderse ·ibtfYar 
eşini de beraber göttirdüğünü söyli .. 
yen Kemal Ozgören, "Şifahi gazete
cilik,, telilcki ettiği meslekinin öl
mek üzere bulunmasından şikayet 

etmekte, "Edebi ve milli bir hizmet,, 
saydığı medahlığın himayesini gör
mek son arzusu olduğunu" söylemek
tedir. 

CEYHANDA: 

Elektrik Tesisatı Şirketi 
Ceyhan, (TAN) - Burada halkın 

iştirakile elli bin lira sermayeli lıir 

şirket kurulmuştur. Şirket en çok 
bir sene zarfında Ceyhanın elektrilc
le tenvirini temin edecektir. 

KONYADA: 

Hayatı ucuzlatma 
Tetkikleri 
ilerliyor 

Konya. (TAN) - Hayatı ucuzlat
mak için tetkiklerde bulunan Isviç· 
reli mütehassıs Löran burada bit 
müddet meflU) olduktan sonra An· 
karaya litmlştir. * Konya, (TAN) -- Halkevi, ölü
münün yıldönümü olan 13 Nisan ge
cesini Abdülhak Hamit gecesi olarak 
kabul etmiştir. O gece büyük c;aırın 
hayatı ve eserleri yadedilecekt!r. * Konya, (TAN) - Elektrik şir· 
keti umumi heyeti toplanmıştır. g37 
yılı karının 17 bin lira olduğu anla· 
şılmış, bunun çürüyen direklerin de
ğiştirilmesine, diğer ihtiyaçlara ve 
tesisatın genişletilmesine sarfolunma 
sı kararlaştırılmıştır. 

Yeni idare heyetine Tahir Mum
cu, Mustafa Paksoy, Hüseyin 
Aytekin ve Mehmet Nakip seçilmiş
tir. 

TAVŞANLIDA : 

Bir Maden Kuyusu 

Çöktü 
Tavşancıl, (TAN) - Buradan 

trenle 2,5 saat uzaktaki Alabarda 

Krom ocaklannda feci bir kaza ol

muştur. Mühendis Yani Seferyadisin 

işletmekte olduğu yeni açılan bir ku

yuda çöküntü olmuş, Öküzler köyün
den İbrahim oğlu Hüseyin, feci bir 
şekilde ölmüştür. 

Amele Kamil de ağır surette yara
lanmıştır. 

LADtKTE: 

Silah Yapmakta 
ileri aar 

(Hikayeden Mabaat) 

Vereton Villası 
(Başı 6 ıncıdaJ 

ladığı gibi buraya, yukarıya getir
di .. 

Birkaç dakika sonra merdiven
den bir ayak sesi duyuldu .. Başımı 
kaldırınca, Olri De - Vere ile Say
rus'un başucunda durmakta olduk 
lannı gördüm .. 

- Sayrus! diye bağırdım .. 

O da bana: 

- Bonjur Penelop, dedi. Nasıl-
sın?. Nen var? .. 

Sayrus'a cevap vermeye vakit 
kalmadan oda kapısının dışında 

bir gürültü koptu. Oda kapısı mih 
verinden çıktı ve odanın içine yüz
leri maskeli bir düzüne insan gir
di.. Gelenler. hemen hemen hep 
bir ağızdan: 

- Burada bir Yanke'nin bulun
duğunu haber aldık .. Onu linç et
mek istiyoruz. Olri De - Vere bir 
kaplan çevikliğile ortaya fırladı .. 
Bıçağını çekerek içeri girenlere 
saldırdı. Sayrus'u linç etmeye ge
lenlerin hepsini, biribiri peşinden 
yere yuvarladı .. Sonra da Sayrus'a 
dönerek: 
- Sayrus Potts, diye haykırdı, fU 

mektep kızını hemen timdi öpü
nüz!. Yoksa bu heriflerin barsak
larmı . deştiğim gibi şimdi de sizin 
barsaklannızı deşerim .. 

Sayrus soğuk bir eda ile beni öp
tü. 

Bir hafta sonra Sayruı'la bera
ber Bostona hareket ettik.. Onun 
aylığı yirmi ~ dolara çıkmıştı .. 
Ben de Vereton'da kaldılun müd
detçe ild yüz on dolar blriktirmif

tim. Olri De - Vere bizi trene ka
dar geçirdi .. Koltuğu altında bir 
barut fıçısı taşıyordu.. Trenimiz 
hareket ettiği zaman o bu fıçının 

üzerine oturdu ve yanmış bir kib
riti barut fıçısına yaklaştırdı .. Müt 
hiş bir infililc oldu.. Onun ayak 

Harici Askeri 
IJArıfarı 

Ankara garnızonu muessesel 
için 50,000 kilo koyun etının ka 
zarfla eksiltmesı 18 Nisan 938 
15 de Ankara Levazım Amırllği 
tınalma komısyonunda yapılacaktd 
Muhammen bedeU 22500 lira ilk ti' 
nıinatı 1687 Ura 50 kuruştur. şart 
namesi komısyonda gortilebilir. ~ 
nuni vesikaJarı da bulunan ıeJtP' 
mektUplarını saat 14 de kadar ~tr 
kara Levazım amirliği Satıııabtl' 
komisyonuna vermeleri. 

"773,, "1688 .. 

• Bir kilosuna tahmin edilen ftyatl 
250 kuruş olan ~6000 kilo yün çortf 
ipliği kapalı zarf usulile satın al 
caktır. Şartnamesi 200 kuruş heci d 
mukabilinde hergün M. M. Vekll8 

Satınalma komisyonundan alınab~ 
İlk temi~tı 3000 liradır. İhalesi 
Nisan 938 Cumartesi günü saat 11 
yapılacaktır. Eksiltmeye girecekl•r11W"lllıl 
2490 sayılı kanunun 2,3 üncü 
delerinde yazılı vesikalan ilk 
natlarile birlikte teklif mektup! 
ihale saatinden en az bir saat 
Ankarada M. M. VekAleti Satınaldl' 
Komisyonuna vermeleri. (789) (17 

* Her bir metresine tahmin edili' 
fiyat 275 k\lnlf olan 67000 metre bol 
kışlık elbiselik kumaı kapalı zarf • 
suliyle münakasaya konulmuştur• 
halesi 18/4/938 Pazartesi günO 
at 11 dedir. İlk teminatı 10462 
50 kuruştur. Evsaf ve p.rtnamesl 
kurut mukabilinde M. M. v ... 1rıurı• 
Satınalma Komisyonundan 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele 
gösterilen vesaikle teminat ve 
mektuplarile birlikte ihale saatind 
en az bir saat evvel komisyona .;ti' 
meleri. "774,, "1689,, 

Levazım Amirliii hanları 

parmaklarından birisi vagonun pen -·• 
Maçkada t'en Tatbikat OkulUJl., ceresinden içeri girerek kucağıma 

düştü. keşfi mucibince tamiri 18 Nisan 1 
Pazartesi günü saat 15 de Topan 

Sayrus kıskanç bir adam. değil- L. V. Amirliği Satınalma Ko. da 
dir .. Bu ayak parmağını ispirto do- palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır 
lu bir şişenin içine koydum .. Bu is- Keşif bedeli 120i6 lira 67 kuruştur. 
cirtnln stİllA . v.an meaemm üTarinde 
11~~ ----- ---- Ş~rinartıe ... Ve k'eŞft'~ nkuruymu 

Sayrus'la evlendik. Bundan son· bilinde Ist. Komutanlığı inşşat 
Ladik, (TAN) - Son senelerde ra cenuba hiç gitmemeye yemin besinden alınır. isteklilerin 

kazamız içinde tütüncülüğe fazla e- ettim.. mesinde istenilen vesikalariyle 
hemmiyet verilmiş, feni usullere ve Cenuplular çok öfkeli insanlar.. raber teklif mektuplarını ihale 
çok zeriyata başlanılmıştır. Buradan tinden bir saat evvel Ko .na ve 
senede bir buçuk milyona yakın yu- ı l leri. (473) (1761) 
murta ihraç edildiği gibi Ladik pey- lstanbul Komutanllğı 1 ,,. 
niri, sütü. yağ ve yoğurdu muhiti- 1 llinlan Harp Akademisinin tamiratı 
mizde nam kaı:anmıştır. :.--------------= Nisan 1938 Pazartesi günü saat 

Halk alelumum ziraat. sanat ve Birinci muhabere alayında 600 de Topanede L. V. Amirliği Sat 
ticaretle uğraşıyor. Civarımızdaki 4 araba kadar gübre toptan veya 50 ma Ko. da açık eksiltmesi yapılac 
bin kilometre murabbaındaki orman arabadan aşağı olmamak üzere pera- tır. Kefil bedeli 9000 lira ilk te 
lardan liyıkıyle istifade edilmemek- kende pazarlıkla satılacaktır. istekli- tı 675 liradır. Şartname ve keşfi 
tedir. lerin şeraitini görmek ve pazarlığını kuruı mukabilinde lst. Komu 

LAdikte bilhassa demircilik çok yapmak için Pazartesi, Çarşamba, inşaat şubesinden alınır. iste 
ilerlemiştir. Alman taklidi silahlar Cuma günleri saat 14 : 17 ye kadar şartnamesinde istenilen vesikalarJ 
çok isabetli ve mükemmel bir şekil· Fındıklıda Satınalma Komisyonuna belli saatte L. V. Amirliği Sat 
de yapılmaktadır. gelmeleri. (1744) Ko. na gelmeleri. (474) (17 

- Bütün bunlara rağmen, harp hala Anibalin 
yaptığı harptir. 
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de yapılmıı küçük kulübelerdi. Evlerin arasına gr 
rilmiş ipler üzerine çamaşırlar serilmlf, kulübelertıl 
kapıları kapalı, içleri boştu. Harp yakma gelin~; 
sakinleri kaçmışlardı. Biz durmadan yürüyord-. 
Güneş batıyordu. Buralarda günepn batışının ba1" 
ret verici bir haşmeti var. Köy, üzerine mavi şerlt-j 
le işlenmiş kızıl bir zemindir, bu kırmızı zeminin eV 
rafı beyaz, pembe, san bulutlarla sanlmıştır. ~ 
doğru olan cephesi atılmış pamuk gibi beyaz, peor 
be bulutlar, v~ Üzerlerine serpilmiş inci tanelerill 
örtülüdür. Bu kızıl atefin karşısında, toplann, uzal'" 
tan gürleyen bataryaların atefi bu güzel ahengi bO" 
zuyordu. 

Harbin tekniği yine ikinci plandadır, fakat harbi 
kazanan yine, seziş, ve liderin dehasıdır. Medeniye
timizin ortasında, bir çoban çıkabilir, çok zeki ol
madan, hayali ile bütün generalleri mağlup edebilir. 
rabiidir ki çobanın da, iyi bir erkanıharbiyenin iyi 
!'Bporlanna ihtiyacı vardır. Harp bir tekniktir, fa
tat, fakat neticeyi alan ve harbe can veren kuvvet
li bir maneviyettir ve imandır. 

Bu düşünceler ormanlar doktorunu şaşırttı, fa
ut nefret duyacağı yerde hoşıına gitti, çünkü harp 
ejderi solumuzda birkaç metre uzakta gürlüyordu. 

Silah seslerini arkamızda bırakıyorduk. Faşist 
toplannın her dakika daha sık sık patladıklarını du
yuyorduk, bunlann devamlı sesleri, harp seslerine 
bildm oluyordu. 

Biz diğer bir dağı iniyorduk. Çam denizleri, hudut
suz yeşil ormanlar bizi, İspanyol - Amerikan sanator
yomundan, dağın eteğinde ormanı yararak yükse-
len bu ha§llletli binadan uzaklaştınyordu. Guadar
rama'dan bir mil uzaktaydık, şimdi kasabayı görü
yor, biraz sonra yine gözlerimizden kaybediyorduk. 
Bir kaynaktan sızan suyu gördük, onu Adeta kelfet
tik, kana kana içtik, dinlendik. Fakat acele etmek 
llzımdı, arkamızdan gelen dü§lnan ordulan bütün 
bu yerleri geçecekti. 

Ufukta ild tayyare göründü. Bizimkiler. Bir ça
mın arkasına saklanarak görmek için bekledik. Baş
lanmızın üstünden ızeçtiler, Alto d~ Leon'a vardı-

lar, geniş bir ımeydanhkta indiler. Şimale gittikleri nunla Madrite bir saatte gideceğimizi hesap ediyor-
için, gözlerimizden kayboldular, fakat ayni dakika- duk. Şunu da söylemek lazım ki, arkadaşım bir dev-
da iki müthiş tarraka duyduk. Az sonra daha iki tay let memuru olduğu için karısıyla Madrite gitmek 
yare. Bazan motörlerinin sesini duyuyorduk, bunlar istiyordu. Ben daha hiç bir şeye karar vermemiş-
demin yere inenlerden tamamile farklı idiler, daha tim. Benim kendi kanaatime göre. hadiseleri bek-
süratli ve daha mekanik. Belki sesi daha ince olduğu lemeyi, yapacağım hareketi hadiselerin kararlaştır-
için, çok uzaklardan bile duyuluyordu. Benim tah- masını tercih ederim. Bütün hayatımda bu planım 
minim doğru çıktı. Üçümüz de açlığımıza ve yor- ekseriya beni tehlikeye götürür, fakat ayni zaman-
gunluğumuza rağmen nikbin olduk. Arkadapm has- da bu kararsızlığın beni çok defalar beklenmiyen ha 
ta bir adanı olduğu halde, muhacir maneviyetinl diselerden kurtarması itibarile bir kıymeti olduğu-
boS:mamak için, arasıra. eşya diyebileceğimiz şeyle- nu da ispat etmiştir. Fakat benim ihtiyar edeceğim 
ri onun sırtına koyuyordum. Gece basmazdan evvel hareketin başkalarını da müteessir edeceğini anladı-
Guadarrama'ya varmamız lazımdı. Yolun artık ya- ğım zaman en küçük teferrüata kadar basiretli a-
rısını gitmiştik. Tayyareler yüklerini boşaltıyorlar- lur, ve kendi sistemimi tamamile unutmaya çalışı-
dı. Havada patlıyan bataryaların atef sütununu, son- nm. Eğer onlara şimdi ne yapmak istediğimi söyle-
ra kıvılcımlaşarak şeytani bir sevinçle düfi.işünü sey mek lazımsa. şu cümleleri söylemem icap ederdi: 
rediyorduk. "Eğer şimdi bir bomba bizi öldürmezse, doğru fa. 

Saat üçe doğru, tayyareler Madrite döndükten şistlerden biraz evvel kasabaya gidelim. Oraya var-
sonra, ilk faıist toplarının patladığını duyduk. Bizim dıktan sonra, yeni hadiseleri, gecenin hadiselerini 
henüz geçtiğimiz, Alto de Leon'nun salındaki daj- düşünürüz.,, Tahminler yapmaktan. hissikablelvu-
ların üstünde bizimkilerin Uç bomNsı patladı. Ka- kulara ·uymaktan ise acele etmek evıa idi. 
lın bir toz ve duman tabakası, yetil çamlann üalflnü - Haydi çabuk olalım. 
kapladL Biz ko§Uyorduk. Bundan yanm saat IDn· Şimdi önümüzdeki yol, tamamlle dağ sırtlarından 
ra mitralyöz seslerinin, top seslerinin itsikametinl inişti. Saat altıya doğru yolda giden bir öküz ara-
değiştirdiği anlatılıyordu. Tekrar bizim iiç tayyare basma yaklaş\~. 
geldi ve bombalannı dağın öteki tarafına attılar. A- Bu, ormanda'k. bağından topladığı üzümleri kö-
cele etmemiz lAzımdı. Uç dakikalık bir kazanç, kati yüne götüren bir köylünün arabasıydı. Arabayı ta-
kazanç olabilirdi. kip ederek, çamların arasına saklanmış küçük ev-

Kasabaya vanp bir araba almayı ditş(ln(lyor, bu- lerin önüne geldilc. Bu evler, tek katlı (T) biçimin-

Köylü arkadaşımla avunuyorum. Dediklerine ; 
re üç yü~en fazlası silahlan, topları olmadığı hal
de sabahın onundan fimdiye kadar mekanize bit 
tabur meydana getirmişler. Bunu arkadaşıma sor 
!ediğim zaman, 

- Biz bu ruhla muhakkak kazanacağız. dedi. 
Bu hakikatin yarısıydı. Bu ruhla, biraz mühidl" 

matla, teşkilitla kazanacağımıza şüphe yoktu. B1lfl11 

söyledim. Hükumete sadık kuvvetlerin vazivetiııil' 
belli olmadığında ittifak ettik. 
Arkadaşım: 

- Mademki harp şimdi de Anibalin zamanıncll 
olduğu gibidir, insan kuvvetine fazla kıymet ver 
mek lazım, bizim asilerden daha çok ve daha ıyi r 
damlanmız var. dedi. 

- Elbette dedim. Fransız ihtiyatları harbi ault"' 
rekeye kadar götürdüler, ve kazandılar. 

Fakat bu ihtiyatlar mükemmeJ silahlanmışlaı# 
İngilterenin, bilhassa Amerilcanın harbin son ~ 
lanndaki yardımı. en mükemmel mühimmat ve ~ 
lihlarla bu ihtiyatlan silihlandırması onlara tıııl' .Ai 
kazandırdı. Fakat bizim kuvvetlerimizin vaıı~ 
Fransız askerlerinden çok farklıdır. Eğer her ad~ 
bir .sillh tfulursak, biz onlardan çok daha iyisilll ,~ 
panz. Fakat silahsız hiçbir şey yapamayız. 1 

f DPt>nm' rKJf 
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''Şamil, Evveli Bana 40 
Değnek Vuracaksın,, 

tı Af~ . mürşidine şu suali sormak mec-
p İate u:ıtıeri onu imam nasbetmek buriyctini hissetmişti: 
,. diirı ltliş~erdi. Fakat artık bütün • - Allah bize küffar ile cıhadı 
el ~-Ya ıle alakasını kesmiş olan bu 
ti Utevazi ve büyük adam: 
~ Ben size doğru yolu göster-

.Artık benden bir şey bekle
~ .. Maamafih, sizi büsbü
ftt;, baŞsız da bırakmak istemem. 
lla.L (?azi Muhammet) i siz~ iman 
~ıyorum. Allahm emrme ve 
~ nasıl itaat ediyorsanız, ona 

-.:::: nıuameleyi gösteriniz 
~ işti. 

bite~ ~ası çok geçmeden, büyük 
~ ve huzur içinde vefat 

Birinci imam Gazi 
Muhammed G IZi Muhammet; yanına (Şa

~ mil) i alarak doğruca (Giın 
lr~~ gelmişti. O da, - tıpkı ~yh 
~ gibi ve molla Mehmet gi
~di köyünde işe başlamak 

~il.Ik, camiye toplanmıştı. Ar-. 
•l((lınam) sıfatını ta§ıyan (Ga-

t' 'llhaınmet), ilk defa olarak va 
Çıkacaktı. 

/ 

Naip bayrağını IC1fıyan 
bir mürit 

emrediyor. Cemalettin ise, bunun 
aksini söylüyor. Hangi emre uya-
Jım? ... 

Molla Muhammet, hiç tereddüt 
etmeden: 

- Kulun fikrine değil .. Allahın 
emrine uymalısın. 

İşte o günden itibaren arhk (Ci
hat), Gazi Mollanın dimağında, 

tahtaya giren bir çivi gibi yerleş
mişti. 

işte şimdi, (imam) lık sıfatını ik
tisap eden Gazi Molla, ( Gimri) kö

yünde vaaz etmeğe başladığı za
man, artık bu cihat ihtiyacı bir kat 
daha başgöstermişti. Çünkü bu öy 
le bir zamana tesadüf ediyordu ki 
artık; Çar ordularının keskin, par
lak ve merhametsiz süngülerinden 
mürekkep çenberin iki ucu, Dagıs
tan ve Çeçenistan etrafında birleş
mek üzere idi. 

* Böyle olmakla beraber, Gazi 
Molla ihtiyatlı hareket etti. Bir-

1 E K 
DIŞ TİCARET: • 

ltalyaya Yapılan 
ihracat Bir 
Hayli Arttı 
İtalya ile ticaretimiz son on beş 

gün içinde hayli inkişaf göstermiş

tir. İtalyanın yurdumuzdan aldığı 

ham maddelerin yekunu kıymet iti

bariyle Merkez Bankasındaki alacak 

Jannı tamamen kapatmıştır. İtalya
nın bloke bir buçuk milyon liradan 

fazla olan paralan tamamen veril

miştir. Nisan içinde de çekilen mal

larımızın bedelleri İtalyadan bir 

"matllıp,, olarak tesbit edilmiştir. Bu 

alacak 200,000 lirayı geçmiştir. İtal-
yan permileri tamamen kullanılmış 

o N o M 1 1 
•••••••••••••••• 

GÜNLÜK 
PiYASA 

SANAYi: 

Ereğli Bez 
Fabrikasının Bir 

Adapazar mıntakasının san mısır- j 
lan çuvallı olarak kilosu 5,05 kunıs- V J J k F ı · t • 
tan, beyaz mısırlar 4,35 kuruştan. Hl 1 33 Iye l 
DQzce mısır~ 5,10 kunıstan, Ban-ı 1937 b d .. 
d K bı~ lan d a§ln an ıtıbaren muntaza-
ırma ve a a ga m1S1r a çu- , . 

vatlı olarak 5,10 kuruştan satılmış- man ışlemıye başlamış olan Sümer-
tır. Piyasa iştahlıdır. · Bank'ın Ereğli Bez Fabrikası, geçen * sene zarfında sipariş üzerine çalışma 

Giresun malı tombul iç fındıklar- J mış, daha ziyade piyasada tecrübe et 
dan bir parti ihracat için kilosu • mek için muhtelif çeşitler imal etmiş 
34,20 - 34,30 kuruştan, Tekirdağ kuş • 
yemler! kilosu 7,10 kuruştan, Antnl-ı ve stoklan~dan satışlar yapmıştır. 
ya ve Fethiye &usamlan 16,20 kuruş- Fabrika, pıyasa ile temasa geldiği 
tan verllmi:itlr. beş altı ay zarfında, en ziyade ihti-

* yaç hissedilen çeşitleri tesbit ederek 
Piyasamıza getiıilen kaşer peynir- • sene sonuna doğru bu standard çeşit-

lerinden bir parti kUosu 55 kunııı- f .. . • • . 
• t kl'k ti ğl d bir j ler uzerınde ımalatını tcksıf etmiş-• an, yeme ı zey nya ann an 
: miktar kilosu 40 kuruştan, Maydos tir. 
• pamuklarından bir parU de kilosu 1937 zarfında Ereğli Bez fabrikası 
t 32 - 34 kuruş arasında satılmıştır. t 443.872.- lira kıymetinde 948.674 ki ............................ 

lo pamuk satın almıştır. Bu pamuk-

olduğundan İtalyan mallarile borçla- BORSALARDA : lar bilhassa Akala ve Klevland cinsi 
en iyi kaliteler arasında seçilmiştir. 

Türkiye pamuklu endüstrisinde en 
ince iplik ve bezleri imal eden bu 
fabrikamız, en iyi kalitede pamuk is
tihlak etmek zaruretindedir. 

ı·ın ödenmesi cihetine gidilmektedir. 

Nitekim, gümrüklerimize hayli ma

nifatura getirilmi§tir. Bunların itha

li için bazı firmalar İktısat Vekaleti-

ııe müracaat etmişler, bu mallar için 

Hayvan Borsasında 
Evvelki gün hayvan borsasında 

519 beyaz karaman, 221 kızılkara

man, 544 dağlıç, 82 kıvırcık, 12 kara 
lmntenjan verilmesini istemişlerdir. yaka, 2507 kuzu, iki oğlak, 24 ökü~ 

Almanya Deri Almıyor 

üç inek, beş dana, 14 manda ile iki 
malak satılmış ve kesilmek üzere 
mezbahaya gönderilmiştir. 

Almanyanın dış piyasalardan aldı- * Dün Ziraat Bankası piyasamıza 
j}ı deriler daha ucuza mal edildiği ve fazla miktarda buğday çıkarmış ve 
.~lman derilerinin de nisbeten ucuz- alıcılara hayli buğday satmıştır. Yu
laması yüzünden piyasalarımızdan rnuşakların fiyatı 5,28 ve sertler 5,20 
cleri almamaktadırlar. Esasen Alman kuruştur. Satılan miktar 28 vagon 
fiyatları bizim fiyatlarımızdan dü- yumuşak ve üç vagon serttir. Piyasa-
"kt" K · d ·1 · • 'ft· Al da değişiklik olmamıştır. 

~ t"ürsünün dibine gelince 
4-a U. Yüzünü, kendisini takip e

(Şaınn) e çevirerek sordu: 
't' Şanım .. Şarap içenlerin §eri

'1Ucibince cozası nedir?. 

en büyük bir fenalık amili ol
duğuna dair Gazi Muhammet 
tarafından verilen vazı mü
teakip, camiden çıkanlar der
hal evlerine koşmuşlar .. Şarap 
fıçılannı ve küplerni kırmışlar .. tl
lerinde birer değnek olduğu halde, 
Gazi Muhammedin huzuruna gele
rek içkiye töbe ettikten sonra, ken
dilerine (haddi §eri) vurdurmu1-
1ardı. 

denbire, Gazi Mollai,e-aiı bnup ny 
denbire hem Çarlığın nazarı dik
katini celbetmemek; hem de - Şeb 

~'U ur. eçı erı erının çı ıne -

manlar eskiden 185 - 186 kuruş fi- BALIKCILIK: 
yat vermekte idiler. Halbuki piyasa-

Fabrika faaliyetini, tecrübelerinin 
verdiği müsbet neticeler ve işçileri
niiı ihtisaslaşması ve artması nisbe
tinde aydan aya genişletmiştir. Sene 
başında yalnız 682 işçi çalıştırmış

ken sene sonunda işçi miktan bini 
geçmiş ve iki ekiple çalışmıya başla
mıştır. Ereğli fabrikasının bir sene
lik iplik imalat yekunu 445.466 kilo
dur. İlk altı aylık imalat yekfuıu yal 
nız 148.309 kilo idi. İkinci altı ayda 
iplik imalatında artış nisbeti %100,4 
tür. Ayni yükseliş seyrini bez ima
Iatında da müşahede ediyoruz. 1937 
nin birinci altı ayı zarfında 210.249 
metre olan bez imalatı, ikinci altı ay
d\;;.% 172,4 artışla 572. 736 metreye 
çıkmıştır. ıJJI ~l, cevap verdi: 

3' ~ Şeriatin haddi .. prap içen a
l kırk değnek vurmaktır. 

' ~Gazi Muhammet, derhal 
ır ere seslendi: 

- 8 ... .ll-;ır._ .-.:-:-ı-ur. "' • -.e5Uek g'llUoU..u.u. 

~~et,"dej;ı~~. Ş~ ;lin~ 
f -"4: 

~ - Şıunm .. Ben, şimdi fU kürsü
"- Çıkacağım. Halkı, Allah yolu
" davete başlıyacağım. Fakat bu
~ Yapabilmek için evvela kendi
\ ~fiye etmek lhım .. Hayatım
t.. .. ~kaç kere ben de §81'ap içtim. 
~ tasfiye etmek için şeria
~ddfni tatbik ettirmeliyim. 

' ba4alım, kırk değnek vur 

~Ve oraya; kürsünün dıöine 
~erdi. • 

IM::--kea derin bir sülrut içinde, 
~ ~ Şamile çevirmi§ti. Aca
~ ~. kendisinin 1ÇOCukluk ar-
4'~ hocası, mürşidi, ve şimdi 
'l~ olan Gazi Muhammede 
~bilecek mi idi? 

\ ~ büyük bir soğukkanlılık 
\ l'~eği kavradı. Kolunu sıva-
'liltaek sesle: , 
~ ~ emrini yerine geti
B;~ · Bu değneği tutan el, 
~ eu değildir. Şeraitin pen-

~ '7e ağır ağır değneği ineli

' 'lıtrla~ay~ baş!adı: 
~ .. iki .. uç .. dort._ 

'tarı_, değnek tamamlandı. Gazi 
~ağa kalktı. Artık kürsüye 
~: ... Fakat elini ona karşı 

"l ~bur, ya imam!.. Sen kendi
fı,) '-' Ye ettin. Ben, senin (na
~~lduğum için, benim de 
)'~ olznam lazım ... Ben de ha
.,_~ ı-, · lenin gibi birkaç kere §8-

hrt)"~. Onun için ben de haddi 
ti. ~ lrıiistahakım. Al şu değile
' de §eriatin hükmünü ye

bt tetir. 
cltt. )e ~ı;... " 
·o~ g1fdı ve o da kürsünun 
~lu boyuna uzandı. 

~l iti; a, o kadar ulvi ve hazin 

't ~ herkesin gözlerinden 
et Otacı_ Ya başlamıştı. 
<:;~~it ?tetanetini muhafaza e • 
~ ~:::: kişi varsa, o da (İmam, 
~ • (~~ tnrnet) idi. Gazi Muham 
d l' ~"eliti l)i gözlerinin bebeği ka
l)\~ ~l'iatıt. haıde,hiç tereddüt etme 
t4L, !lıı ~ ahkinunı yerine getir
~~~ tle imam ve seciye sa 
~~~ ~ l>arlak bir misalini 

'll1tı1-..~ 
~ itiL- 1'liaalin tesiri, daha o 

Ulll'en ~ı. içkinin 

.. 
.n.nın, uazı moııaJ unvanını uıan 

Gazi Muhammet) in (lmam) lık 
bayatı, işte böylece başlamıştL 

Bu tarihi hadise, öyle bir zamana 
tesadüf ediyordu ki; Çar hükumet
çileri, artık Dağıstana son nefesini 
vermek üzere bulunan bir aslan na 
zanyle bakıyorlardı. Ve, Şeh Man
surun ortadan kayıp olması üzeri
ne, orta Dğıstanda son hüryyet 
kıvılcimının da sönüp gittiğini sa
nıyorlardı. 

Fakat bu kıvılcım, sönmemişti. 
(Molla Muhammet) in yükselttiği{ci 
hat) nisabı, hafif küllerle örtülmüş 
olan o kıvılcımı tekrar bir (mukad
des alev) haline getirmek istidadı 

göstermişti. 
(Gazi Muhammet) ile (Şamil) hiç 

şüphesiz ki (müritler) silkine girer 
' ken, her şeyden evvel, yalnız (ruh

larını tasfiye ve (ila)yı düşünmüş-
lerdi. Fakat, aradan az bir zaman 
geçer geçmez, vaziyet değişmişti. 
Ihtiyar muallim ve mürşitleri, on
ların kalplerinde vatan ve hürri
yet a§klarına büsbütün başka bir 
cilil vermi§ti: 

küffara kar§l cihat ... 

Gazi Molla ve Şamil.. Bu iki 
genç, zaten bu büyük lüzum ve ihti
yacı hisaetmiyor değillerdi. Hayatla 
nnda idrak ve muhakeme hisleri 
kuvvetlendiği dakikadan beri, Çar
lığın zulmüne dair söylenen sözleri 
büyük bir dikkatle dinlemişler .. 
dinledikçe de, Çarlığa karşı kalple
rinde uyanan kin ve nefreti, her 
gün biraz daha fazla hissetmişlerdi. 
Ancak bu hislerini bir vazife şekli
ne kalbederek işe başlamalt için 

zaman beklemişlerdi. 
Gazi Molla; henüz İmam olma

dan evvel bir gün, (Betlih) köyüne 

gitmiş; eski hocası (Şeh Celalettin) 
ile görüşürken; Molla Muhamme
din vaazlarından, ve onun ilham 
ettiği cihat aşkından bahsetmişti. 
Şeh Cemalettin, onu dikkatle din 

ledikten sonra; 
-Evet, ama .. Yapılacak bir ihti

lilin, ne kanlı akibetlere sebep ve
receğini düşünüyormu •sun? .. Vaz 
geçin böyle şeylerden. 

Demişti. 
İlk hocasının bu sözleri, Gazl 

Mollanın dimağmda b.ir .te~düt 
ve teşevvüş husule getırmışti.Ve tek 

rar (Yarah) a avdet ettiği zaman 
bu tereddüdünü izale etmek ldn 

Cemalettin gibi - bazı mühim şah
siyetlerin muhalefetlerine mey-
dan vermemek için, bir müddet va
azlarını, tarikatin umdelerine has
reyledi. Çarlığa karşı silahla kıyam 
etmek meselesi etrafında alenen 
hiç bir şey söylemedi 

ı ( D«rvamı ı11ar J 

mızda bu derilerin bugünkü fiyatla

rı 205 - 210 kuruş olduğu halde Al-
Balık Azaldı 

manlar 174 - 175 kuruş fiyat teklif Nisanın birinci haftasında tutu-

ed. 1 s R k . ğ lan ihracatlık balıklar ancak dört r·c pry· ASALAR: ıyor ar. ovyet usya eçı ve o -
bin çift palaıyuttan ibaret kalmış-

lak derilerine piyasanın istediği fiya

tı verdiğinden deri satışları istikame 

ti Sovyetlere doğru çevrilmiştir. 

tır. Havaları~i müsaadesizliği, balık
ların yumurtlama mevsiminin başla
ması limanımıza gelmiş bulunan do
:ıtuz ltaıyan ve on kadar Yunan ge-

Pamuk Satışları 

Can\ı Gidiyor 
mileri~i bekletmektedir. .. . Pamuk piyasalarımızda canlılık de 

. Bugunlerde havaların donmesı ~e vam ediyor. İstanbul piyasasında yal 
hır balık Furyası be~le:'1mektedır. ruz Maydos pamuklan üzerinde pe
Tutulan palamutların çıftı 10 - 11 rakende işler olmaktadır. Mısır Çar
kuruştan satılmıştır. Boğazda avla- şısında günde 25 _ 30 balya pamuk 
nan k~lkan balıklan d~ azalmıştı~. satılmakta ve kilosu 35 - 37 kuruşa 
Son gunlerde kalkanın kılosu yetmış verilmektedir. Iğdır pamuklanndan 

ilkbaharda Güzellik 
kuruşa verilmiştir. yerindeki piyasada iyi satışlar olmu§ 

AKHISARD~ tur. Buranın pamuklan ismen sif İs-
GDzelllilln mevalml olmaz, gDzel her 

mev•lmde ayni gUzeldlr, diyeceksiniz. 
ŞOphulz. H•tıl, udece yı lın mev· 
almlerl dej:ill, hayatın mev•lmlerl gO· 
zelllill kaybettlremezler: Yıllar geç· 
tikçe, cami yıkılu blle mihrabı ye· 
rinde kalır. 

Hele maklyaj yani unatle güzellik 
mev•lmlerle gUzellljlln mUnHebetlnl 
bU•bütün keamlttlr. Onun kudreti her 
mev•lmde kendini göaterlr. Bununla 
raz da tablatle yardım etmek faydHız 

beraber, ne de olu, Nnatln kudretine bl· 
olmaE. 

Kıt mevalml, uillıilın dUtm•nı ol
dujlu gibi, gllzellljll n de dütm•nıdır. 

Sanat imdada yetlımeae. kıt gUzelllljl 
bozacak çok fenalık lar yapar. Bir 
kere kııın gelen tUrlU tOrlO hıata· 
lı klar ııjjlıkla blrllkte gOzelllOe de 
dokunurlar. 8ojjuk algınlıjjı gibi h•· 
flf geçen rahataızlıklar blle hiç olmaz· 
A lneanın benzini bozarlar. 

Kııın lnun tabiatın aevklle biraz 
fazlaca yer. Zaten o mevalmde çok· 
ça, hele yajllıca yemek, 90lui1• kar· 
tı dayanıklı olmak için tabii olarak 
llzımdır. Fakat çok yemek bir t•· 
raftan kı91n fayda vermekle ber•· 
ber, bir taraftan da, çok yemek· 
tan dolayı, vücutta ya!ilar toplanır. 
Bunlar endamın tena•OIOnU bozar • 
lar. Kııın hareketin azlıjlından kan· 
da tokafnler birikir, bunlar da benzi, 
derinin rengini bozarlar, deri Oze· 
rinde lekelere, çlrltlnllk veren kırmı· 
zılıklara, ufak tefek deri haatalıkl•· 
rına aebep olurlar. 

ilkbahar, bunların hepalnl dOzelte
cek mevalmdlr. Bu mevılmde tabiat 
lnunı daha ziyade hareket etmlye 
aevkeder. Bundan, kııın topl•nan, 
yajllar ve kan zehlrlerl kendi kendi 
lerlne erirler, çı karlar, bununla be· 
raber lnun kendlal de mOnHlp ted 
birlerle tablate de yardım etmelldlr. 

Bu mevalmde, Nllıkla birlikte oO· 

zelllill korumak için, Oç dllrt haf· 
ta fazla yaillı. Nlçalı, yajllı peynir· 
!erle fırında yahut çok. yaillı tav•
larda kızartılmıı yemeklerden bOa· 
bUtOn vazgeçmek iyi olur. 

Eti hiç yemeden olmaz. Fekat o
nu da kııın mevalmlne nlapetle bl· 
raz daha azaltmak ltıumdır. Hem 
de, Y•ilaız etler, onl•rı da lakarad• 
kıurmıı olar•k yemelidir. 

ilkbaharda fazla ılımanlık vennl• 
-" -· .. •iri -hlrlerl cıkaraeak 

en iyi yemekler ye9ll aebzelerdlr. 
Bu mev•lmde onları bulmak kolay· 
latıru da, bizim alaturka 
aebzelerl hemen dalma fazla 

uaulde 
y•itlı 

yeriz. Fazla ya(i da, bu mevılmdı 

kaybetmek latedliilmlz, tlımanlıOı da· 
ha ziyade artırır. Vail lnaanı en zl· 
yadı tlımanlatan gıdadır. Onun için 
aebzelerl de Ade ıuda h•tlatarak 
yemeOI tercih etmelldlr. Sade auda 
pl9mlt aebzenln lezzeti olmaz. yeni· 

leceill zaman, yemek daha 11cak aı· 

cak iken, Uzerlne biraz çlii tereya
ilı konuluraa aebzeye lezzet verir. Bir 
de içinde aebze hatlanacak ıuya bir 
tutam karbonat atmak yetll •ebzeye 
yenlllrken daha ziyade bir lezzet 
kazandırır. 

Yoiiurt, bizim bin yıllık doatu· 
muz yojlurt. bu mev•lmde Adeta 
gDzelllk lltcı olur. Sabahleyln yo· 
Ourt Ozerlne biraz teker ıkllerek 

yenlllrae bu lezzetli kahvaltı hem 
lneanı beıler, hem bat'Nklarda mlk· 

ropların Dremelerlne meydan ver· 
mez. Blllralnlz ki, bu mikroplar in 
Nnın benzini bozarak çlrklnllte H

bep olurlar-. Çayın da renge dokun
duiiunu, onunla birlikte yenilen pH 
taların tltmanlık verdlklerlnl de bl
llrafnlz. 

ilkbaharda güzelllfe en faydalı 
teylerden biri de bol bol yemlt ye· 
mektlr. Onların terkibindeki vitamin 
ler lneana ujllık ve gUzelllk ver· 
dikten batk• yemltler "aırml de ko· 
laylattırırlar. Hazmı yolunda olan gO· 
zeı olur. 

Her mevalmln yemltl olan limon 
auyunun içindeki • ve e, kabuiiu· 
nun araaınd• beyaz kıamında bulu
nan A vltamlnlerlle gUzelllile çok 
faydı verir. Sabıhları aç karnına 
bir bardak llık Karahlur madenau· 

• yunun lçerlalnı yarım limon aıka· 
rık lc;eraenlz, bıl'Nkların aeltmıtlnl 
temin ederek gUzellltlnlze hizmet et· 
mıı oluraunuz. Akpm Ozerl limo· 
natay• 18ker yerlna bal koyaraanız 
ayni iti ollrUr. 

Limonun ekılll§lnden hotl•nmıy•n· 
ları tlmdlllk portakıl var. Biraz 
aonr• c;llek çıkacak, ahududu bulu· 
nacak. Onları da aıkarak çıkacak 
uaareye bir kDçOk bardakta, bir il· 
nıonun dlrtte birinin euyu kırıttı
rılıraa pek lu:zetll, hem de gDzel 
kokulu bir içki olur. 

Tütüncülük Enstitüsü 
A4$daca k 

Akhisar, (TAN} - Iktisat Veka-
Jetinin burada bir tütüncülük ensti
tüsü açacağı söylenmektedir. Bu ha
ber tütüncüleri sevindirmiştir. 

r 
BORSA 

9- 4 - 938 

CEKLER 

Paris 
New-York 
MilAno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 
Bertin 

Acıl" 

25,875 
0,7902 

15,0190 
4,6938 

87,0225 
3,4472 

63,6942 
1.4274 

12,7388 
12,7388 
1.9693 

Varşova 4 .1894 
Budapeşte 3.9810 
Bükreş .06,21 
Belgrad 34.6337 
Yokohama 2.7256 
Stokholm 3.0896 
Londra 628,-
Moskova 23,86 

Frank 

Dolar 

Liret 

PARALAR 

Belçika Fr. 
Drahmi 
tsvfçre Fr. 

Leva 
Florin 
Kron Çek 

Mark 
Zlott 
Pengo 
~ 

Dinar 
Kron hvec 

ltapıınıa 

25,875 
0.7890 

lli,0190 
4.6938 

87,0225 
3,4472 

63,6942 
1.4274 

12,7388 
12,7388 
l.9693 
4.1894 
3.9810 

106,21 
34.6337 

2.7256 
3.0896 

628,-
23,86 

_; 

tanbul 38 - 39 kuruştan verilmek
tedir. Harice pamuk satışları daha 
ziyade Adana piyasasında toplanı
yor. Adananın Klevland cinsinin ki
losu 40 - 41 kuruştan, dağ malları 
29 - 30 dan piyasa birinci nevi 37-
37 ,5 kuruştan, piyasa ikinci nevi 
25 - 26 kuruştan satılmaktadır. Son 
günlerde alıcılar artmıştır. Yalnız 
İtalya bu mıntakanın pamukların
dan bir milyon liralık mal satın al
mıştır. Almanya için henüz hiçbir 
müracaat yapılmamıştır. Sovyetler 
Iğdır pamuklarına bağlanmış olduk
larından oradan mal almakta devam 
ediyorlar. Pamuk piyasasının canlılı
ğı devam ettikçe bu seneki mahsulü
müzün mühim bir kısmı satılmış bu
lunacaktır. 

Ceviz ve Fındık 
Nisanın birinci gününden itibaren 

kabuklu cevizlerden kilosu 9 _ 10 
kuruştan '7150 kilo satılmış, piyasa
mıza 1046 kilo ceviz getirilmiştir. İh
r~ç olu~an cevizler yalnız Beyruta 
gon~e.rılen 7150 kilodur. Ayni müd
det ıçınde 90600 kilo tombul içfındık 
satı§l olmu§ ve kilosu 33,20 _ 34 ku
r~ştan satılmıştır. Piyasamıza 9950 
kılo fındık getirilmiştir. Bu "dd t .. d mu e 
ıçın e ihraç olunan fındık mikt . 
D . arı. 

anımarkaya 8920 kilo, İskenderiye-
ye 4000, Marsilyaya 6540 kilo H 1 
3200 kilodur. Piyasamızda 10 bin ~i~ 
lo kabuklu ve 25 bin kilo iç ceviz ·1 
13 bin kilo kabuklu ve 65 bin kilo\: 
fın(lık stoku mevcuttur. 

1 :::a LJ....i -o > .a ---ı 
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F nsada 
Milli Uyku 

as alığr 
(BCl§ı 1 incide) 

emellerimizi de tahakkuk et 
hazırlanıyoruz. 

'ye 

Bu sözler bir fısıltı şeklinde söy
lenmiyor. En yüksek sesle, en ~ık 
şekilde söyleniyor. Eğer Fransanın 

duyması, milli şuurun nihayet uyan
ması ihtimali olsa Göbbels herhal
de dilini tutar, Fransa da intibah ve 
hareket uyandıracak sözler sarf et
mezdi. 

Fransızlar kendi iç kavgalarına 
o kadar dalmışlardır ki harici görmek 
ve işitmek kudretleri tamamile u
yuşmuştur. Blum, berşe~en evvel 
bünyeye kuvvet vermek, para mese
lesini halletmek için kendince milli 
saydığı bir bakımdan tedbirler tek
lif etmiştir. Fakat bir uzlaşma ma
hiyetini gösteren bu tedbirler ne mu
halifleri, ne de kendi adamlarını 

memnun etmemiştir. 
Garibi şu ki Blum, bir sol siyase

tini, uzlaşma ve fedakarlık yolile 
kurtarmıya uğraşırken, işçiler tara
fından arkadan hücuma uğramıştır. 
Sitruen fabrikasının yirmi bin ame
lesi arasında başlıyan grevler dört 
tarafa yayılmıştır. Ne sosyalist, ne 
de komünist fırks.smın otorite ve 
disiplini para etmemiştir. 

B u suretle Blum hükUmeti, iş
çiler arasında istikrar ve sü

kun kurmak iktidarında bile olma
dığını ortaya koymuştur. Nüfuzu bu 
yüzden bütün bütün kırılmıştır. A
yan meclisinin mali projeyi reddet
mesi üzerine çekilmiştir. 

Uzun senelerdenberi Fransada 

Sinanın türbesi önünde dünkü ihtilalden bir görünüş 

Süleymaniyedeki İhtifal 
.. 

Büyük Sanatkar Sinanı 
Dün Heyecanla Andık 

(Başı 1 incide) 
at 16 da lise müzik öğretmenlerin

den Sadi Arsevenin idaresinde ola- • 
rak bütün yüksek tahsil gençliğinin 

söylediği İstiklfil Marşıyle başlan
dı. Bundan sonra Eminönü Halkevi 
Direktörü Bürhan toplantıyı açtı ve 
sözü Akademi mimari talebesinden 
Kemal Elagöze bıraktı. Kemal Ela
göz ezcümle dedi ki: 

- Biz İvaz'larla, Kemalettin'ler
le, Hayrettin'lerle ve daha birçokla
riyle övünebiliriz. Yalnız Sinan, baş 
layıp devam eden bir silsilenin en 
yüksek zirvesidir. Bu itibarla 9 Ni
san Türk sanat aleminin bir günü ve 
koca Sinanı bu alemin bir sembolü 
sayıyoruz. 

Sinanın eserlerinde asalet, sade
lik, mantık, müvazene, ahenk ve öl
çü vardır. Onu dünyanın en büyük 
sanat dô.hisi sayılan Mikelanjla mu

hüküm süren vaziyet şudur: Fransız kayese ediyorlar. Viyana Üniversite-
halkı bir sol ekseriyetine rey verir. si Profesörlerinden Hanri Gluk Si
Sağ azlıkları paraya haklın olduğu 

nandaki dehayı -haklı olarak- Miiçin bu çokluğa rağmen kendi siya- Genç bir hatip ıöylüyor 
setlerini yürütmenin yolunu bulur- kelanj'dan da üstün buluyor. Son a

sırların ihmali o kadar çok, nankör- de ayrıca Sinan iı:in toplantılar yalar. 
Bütün işler çığırından çıkmıştır. lüğü o kadar fazla kir maalesc! Sina- pılmıştır. • 

N 1 tar f · ·· b'l" d nımızın, Sinanlarıınızın birçok eser- Şehremini Halkevinde saat 17,30 e so a ış gore ı ıyor, ne e sa- . . 
v k d" · t• · ·· .. t . ·ıı- lerıni tanınmıyacak kadar harap va- da toplanılmış ve Sinanın o cıvarda-
gın en ı sıyase mı yuru mesıne ı 
"-'·-- .. ~. &-...- --- .. _____ "1:l~ nlAı~ tOnlAfA l{!_yıl nldl,lk- kiıeseri AhmPJtPas;ılicamü ziyaret e-
·~ b. h ek ıs· li hk. _,_. t arı ıtınayı gos enneK, Sınanın ou- -dl mış ve muh em aupıer ıarat1n-
w.ım ır ar e ız ğe ma Um e - . . k d d ·· ·· ı ·şı· . . rada ısmıni anmaktan ço aha mu- an soz soy enmı ır. 

mıştyır .. k b. t .1 d' kaddes bir vazüedir. Bugünkü ka- Fatih Halkevinde de saat 21 de bir 
enı a meyi eşkı e memur e ı- .. . . • 

1 D 1.d. sah .. . d - .. dirşinas Ataturk çocukları ataların- ıhtıfal yapılmıştır. Evvela Ev Başka-
en a a ıye, ne uzerın e goru- d ldıkl .. k k "lh 1 b" .. ı i · b · 

1 ku tli d d Fak t illi an a arı yu se • ı ama, ma- nı ır açış soy ev vermış, unu mı-
en en vve a am ır. a m zinin ihmal izlerini silcceklerdir.,, mar Kemal Altanın Sinan hakkında 

bir cephe kurabilecek mi? Fırkalar Bundan sonra Yüksek Mühendis projeksiyonlu bir konferansı takip 
haricinde adamlardan bir milli ka-
bine yapmak fikri yürüyecek mi? 
Fransa uykudan uyanacak mı? 

Harici tazyikin bütün ağırlığına 

rağmen bu suallere müsbet cevap 
vermek güçtür. 

Eğer Fransada görülen hastalık 
emareleri bir fertte görünseydi dok
torlar hastalığı tehlikeli görür, teş
his kondurmak için konsültasyonlar 
yaparlardL Ortadaki emareler karşı
sında belki de uyku hastalığı teşhisi
ni kondururlardL 

Fransada milli dertleri teşhis e
derek ilacını söyllyecek milli dok
torlar henüz ortada görünmüyorlar. 
Fransız milli şuuru, milli bünyedeki 
ağır hastalığı farketmişe bcnzemi-
yor. 

~hmet Emin YALMAN 

Balkanlı 
Misafirlerimiz 

(Başı 1 ıncıde) 

tirahatle ve Yalova civarında gez -
mekle geçirdiler. Yalovanın yeni o
telile arzettiği güzel manznra pek 
çokları için bir sürpriz oldu. 
Akşam, otel Termalde misafirler 

şeref ine verilen ziyafet çok samimi 
ve neşeli bir hava içinde geçti. 
Akşam yemeği için bir Balkan 

protokol usulü icat edildi. Yemek 
beş kişilik küçiik masalarda yenil
di. Her masaya bir bayan riyaset e
diyordu. Her bayan, kendi mnsasın
da dört Balkan mümessilliğine men 
sup birer mümessil bulunmasına dik 
kat etti. Bu suretle, ekonomi ve ba
sın konferanslarının bütün azası kar 
makarışık bir halde dağıldı ve biri
birlerile tanışmnk mümkün oldu. 

Yemekte, çok samimi bir hava 
vardı . Gece geç vakte kadar türlü 
türlü Balkan raksları oynandı, neşe
li saatler geçirildi 

Kıymetli misafirlerimiz, yarın sa 
bah buradan ayrılacaklar, öğle ye
meğini Büyükadada Yat Klüpte yi
yecekler ve akşam İstanbula döne
ceklerdir. 

Mektebi adına söz alan talebeden' etmiştir. 
Fakih, Koca Sinanın tesadüfen ye- Memlekette Sinan ihtilali 
tişmiş bir sanatkar olmadığını, onun 
hız aldığı bir kültür bulunduğunu ve 
eserlerinin bu kültürün muhassalası 

olduğunu söyliyerek sözlerini şöyle 
biti.rmiştir: 

- Sinanlarımız, size olan borcu
muzu, sizin gibi sanatkarlar yetiştir
diğimiz zaman ödemiş olacnğız. 

Müteakıben Üniversite adına E
debiyat Fakültesi talebesinden Ab
dülkadir Karahan heyecanlı bir hi
tabe irat ederek Sinanın ayni zaman 
da iyi bir asker olduğunu söylemiş 

ve Sinanın a~zından söylenmiş bir 
şiirden beyitler okumuştur. 

Abdürrahman Naci Demirağ 
kürsüde 

Son olarak mühendisler, mimar
lar, ve teknik okullar adına mühen
dis Abdürrahman Naci Demirağ Si
nanın çocukluk, gençlik ve sanat ha
yatını anlatmış ve Mimar Sinandan 
sonra yetişen ve kıymetleri bilinmi
ycn mimarları sayarak şöyle demiş
tir: 

- Saltanat devrinin bu gibi fen 
erbabını himaye etmemesi yüzün
den yakın zamanlara kadar Türk mi 
marisi ve mimarlığı mefüıç bir 
vaziyete düşmüştü Cümhuriyetimi
zin ilanından sonra Türk mühendis 

ve mimarlarında yeniden görülen 
kudret ve yükseliş hareketini ifti
harla kaydetmek isterim. Bu feyizli 
millet daha birçok Sinanlar yetiştir
miye namzettir. 

Demirağ sözlerinin sonunda Bü
yük Şefin dehasını tebarüz ettire
rek gençliği "Sağ ol Atatürk,, sözle
rini tekrara davet etmiş ve binlerce 
yüksek tahsil genci Sinanın ölmeze
seri önünde üç defa ve hep birden 
bu sözleri bağırarak tekrar etmiştir. 

Toplantıyn İstiklal Marşı ile son ve
rilmiştir. 

Müzeler mimarı Kemal Altan, dün 
gece radyodn Sinan hakkında bir 
konferans vermiştir. 

Şehremini ve Fatih lialkevlerinde 

Çankın, 9 (A.A) - Mimar Sina
nın ölümünün 350 inci yıldönümü 

münasebetiyle bugün Sinanın eseri 
olan Büyük Cami çevresinde ihtifal 
yapıldı. Sinanın eserleri hakkında 

nutuklar söylendi 
Edirnedeki merasim 

Edirne, 9 (A.A.) - Sinan günü bu 
sene Edirncde parlak bir surette 
yaşatıldı. 

Öğleden sonra başta umumi mü
fettiş, baş müşavir, vali ve belediye 
reisi olmak üzere orta okullar mu
allim ve talebeleri, memurlar ve bil 
yük bir halk kütlesi, Halkevi salon
larını doldurmuş bulunuyordu. Tö
rene snat 15 te şehir muzikasının 

çaldığı istiklal marşı ile başlanmış 
ve bunu müteakip kürsüye çıkan 

mimar Sedat Çetintnş, Sinan hak -
kında heyecanlı ve parlak bir nu -
tuk söylemiştir. Mimar Sedattan 
sonra tarih öğretmeni Osman Pere
meci ve Nafıa başmühendisi Kemal 
Ölçer de büyük sanat dahimiz koca 
Sinanın hayat ve eserleri hakkında 
kıymetli birer hitabede bulunmuş

lardır. Törene bütün halkın iştira

kiyle cümhuriyet marşı söylenerek 
nihayet verilmiştir. 
-·= 

ir Yugoslav 
Heyeti Geliyor 

Belgrad, 9 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: Balkan Antantı ekonomik 
konseyinin içtimaı esnasında, Yu -
goslavya ile Türkiye ve Yugoslavya 
ile Yunanistan arasındaki ticaret an 
laşmalannın yenileştirilmesi müza
kerelerinde bulunmak üzere bir Yu 
goslav heyeti yann sabah İstanbula 
hareket edecektir. 

Ticaret ve endüstri nezareti di -
rektörlerinden B. Sava Obradoviçin 
riyasetindeki Yugoslav heyetinin di 
ğer azası ticaret ve endüstri nezn -
reti müşavirlerinden B. Mihailoviç 
ile ayni nezaret sekreterlerinden 
B. Tamiç'tir. 

Fransadaki 
Bu/ıran 

(Başı 1 incide) 
tiğini söylemiştir. Daladiye dün Her 
yo, J anneny ile, bugün Blum ile gö
rüşmüştür. 

Sosyalistler, Blumdan başkasının 
l'iyaseti altında teşekkül edecek bir 
hi.ıkümete iştirak veya müzaheret e
dip etmiyeceklerini bu akşam karnr
laştıracaklardır. 

Populer, demokrat partisi "Geniş
letilmiş kabine., prensibini tasvip et
mişse de bu husustaki kararını Da
ladiye'nin, programının büyük hat
ları hakkında vereceği izahata talik 
etmiştir. 

Bu parti Danden ve Keyno parti
sidir . 

Iyi haber alan mahfellere göre, Da 
liıdiye "Blum'dan Pol Reyno'ya ka
dar,, parolası altında, sosyalistler ve 
merkez fırkaları mümessilelrinden 
mürekkep bir "temerküz kabinesi,, 
teşkil etmiye gayret edecek ve bu 
kabinede komünistlerle müfrit sağ 
cenah fırkalarının mümessilleri bu
lunmıyacaktır. 

Siyasi müşahitler, sosyalistler ka
bineye girmekten imtina ettikleri 
takdirde Daladiye'nin bazı tenkitçi
lerin ve merkez fırkasına mensup ba 
zı zevatın yardımile, parlamentoda
ki sosyalistlerin müzaheretine güve
nerek, bir radikal sosyalist kabinesi 
kuracağını tahmin eylemektedirler. 

Oğrenildiğine göre, sosyalistler 
aşağıdaki iki noktanın temin edilme
sini istemektedirler: 

1 - Pol Bonkur tarafından ta
kip edilen harici siyasete devam e
dilmesi, 

2 - Dormua'nın dahiliye nezare
tinde kalması. 

Gazetelerin mütaleaları 
Figaro gazetesi yeni kabineye Da

llıdiye'nin memur edilmesini milli 
müdafaa işinin başta geldiğini göste
ren bir hareket teşkil ettiğini söylü
yor. Pöti Pariziyene göre Daladiye, 
eski maliye nazırı Bone'ye mühim 
bir mevki verecek ve bir silahlanma 
nezareti vüe1ıde getirecektir. Reyno
nun maliyey(; getirilmesi muhtemel
dir. (Maten_; ·' e göre eski Başvekil 

~e~n.:~.d~b!l.Ix.~r: .... ~~ı~~~L~e~.ı.~~~= 
üzere Pişo'nun ve Fransa bankası ge
nel direktörü Frernize'nin isimleri 
zikrolunuyor. Pol Bonkur'un harici
yede kalması muhtemel görülmekte
dir. 

Paris, 9 (A.A.) - Dün akşam yeo
pılan komünist mitinginde, liderler
den Kaşen, Düklo ve Torez, cümhıı
riyetçi Ispanya hududunun açıl•nası 
nı istemişlerdir. 

Sosyaliıt parti milli 
meclisi toplandı 

Sosyalist Partisi bu gece toplana
rak Başvekille yapılan görüşmelerin 
neticeleri hakkında verilen izahatı 
dinlemiştir. Anlaşıldığına göre. Da
ladiye, sosyalistlere 17 nazırlıktan 
beş nazırlık ayıracağını, Fransız si
yasetinin ana hatlarında değişiklik 

yapmak niyetinde olmadığını, İspan 
yada Ademi Müdahale politikasına 

devam edeceğini bildirmiştir. Başve 
kil, komünistlere hükumete iştiraki 
teklif etmiyeceğini ve müzaheretini 
almak üzere görüşmelere de girşi

miyeceğini söylemiştir. 

Verilen izahat sosyalist delegeler 
tarafından gayri kafi görülmüştür. 

Fakat, bazı şartlar dahilinde hüku
mete müzaheretin mümkün olduğu 

sanılmaktadır. 

Sosyalist partisi milli mecliste bu 
gece saat 22 de toplanmış ve Başve
kille sosyalist heyeti arasında yapı
lan görüşmeler hakkındaki izahatı 

dinlemiştir. Bu müzakerelerin sa
baha kadar süreceği anlaşılıyor. 

B. Daladiye, bu vaziyet karşısın
da, sabahın üçüne doğru alınması 

muhtemel karardan kuracağı kabine 
hakkında neticeler istihsal için pa
zar sabahını bckliyecektir. Başvekil, 
yarın sabah isti~relerine devam e
decektir. 

MAARİFTE: 

Prf. Pittard, Dün 

Y alovaya Gitti 
Üniversitede konferanslar ver -

meltte olan İsviçreli arkeoloji alimi 
profesör Pittard dün sabah eşile bir 
likte Yalovaya gitmiştir. Profesör 
bu akşam şehrimize dönecek ve ya
rın akşam konferanslarına devam 
edecektir. 

B. Hifler 
Viganada 

(Başı l incide) 
takdir etmelerini bekliyorum.,, 

Hitler, daha sonra halkı birleştir 
mek için neler yaptığını söylemiş, 
bir aralık halkın yüzde altmışını bir 
leştirdiğini, fakat, munakkitlerin 
işi tamamlamıya mlini olduklarını, 

daha sonra vazüesini yapmıya de
vam ederek işi tamamladığını ve en 
nihayet Alman birliğini tahakkuk et
tirmekle bahtiyar olduğunu kaydet
miştir. 

Dört senelik plandan bahseden B. 
Hitler: "Hasımlarımız bizi aç bırak 
mıya teşebbüs ederlerse ben de Al
man dehasını seferber ederim ve bu 
na karşı gelirim,, demiştir. 

Her Hitler, Avusturyanın öteden
beri Almanyaya katışmak istediği

ni, fakat demokrat devletlerin bu
na mani olduklarını söylemiş, ple -
bisit neticesini tam bir emniyetl\! bek 
lcdiğini ilave etmiştir. 

B. Hitler Viyanada 
Her Hitler, bugün Viyanaya gel

miş ve büyük halk kütleleri tara -
.fından karşılanmıştır. Belediye dai
resinde belediye reisi N?ybaher söy 
lediği nutukta: 

'"Bu şehir sizindir. Himayeniz al
tına alınız,, demiş, Hitier de "Viya 
na bir mücevherdir. Ona lfıyik ol
duğu mevkii verebileceğime inanı
yorum., sözile mukabele etmiştir. 

Öğle üzeri yapılan merasim esna
sında doktor Göbels "Bütün dünya -
ya "büyük Almanya devleti günü-
nü ilan ediyorum,, diyerek Alman -
ya ile Avusturyanın birleştiğini an
latmış, nutuk üzerine bütün Alman 
ya ve Avusturynda iki dakika sükut 
edilmiş ve müteakiben memleketin 
her tarafında gamalı haçı taşıyan 

bayraklar çekilmiş, düdükler çal -
mış, başlıca şehirlerin üzerinden tay 
yareler uçmuştur. 

Führer bir aralık balkonda görün
müş ve hararetle alkışlanmıştır. Hit 
ler, bundan sonra yol üzerinde ken
disini alkışlıyan halkın arasından 

geçerek Hotel Emperyal'e gitmiştir. 
Yarın (Bugün) Almanya ve Avus

turyada plebisit yapılacaktır. Hazır 

lıklar t.l)rnarnlq_nl?'\,l«h~ ~'i't,İr1>nin muspet oıacagı naKKında hıçoır şup-
he yoktur. 

Yukarı Avusturya idaresi B. Hit
lere, hediye olarak beş bin sene ev
vel yapılmış taştan bir balta vermiş 
tir. 

Şehrimizdeki Avusturyalılar 

ve Almanlar rey veriyorlar 
Şehrimizde bulunan Alman ve A-

vusturylaılar da plebisite iştirfilc et
mek üzere dün bir kafile halinde Ka 
radenize çıkmışlar ve reylerini ver
mişlerdir. Dün sabah köprüden 11 
de kalkan Şirketi Hayriyenin 68 nu
maralı vapuru 491 Almanı Büyük -
dereye götürmüş ve orada Alman 
bandıralı İthaka vapuruna aktarma 
etmiştir. Vapur, Türk kara suların
dan çıktıktan sonra reyler verilmi\
tir. 

Ankarada bulunan Alman ve A -
vus.turyalılar da bu sabah trenle şeh 
rimize gelecekler ve yine 68 numn -
ralı vapur kendilerini Haydarpaşa -
dan alarak Büyükdereye götürecek
tir. Bunlar da ayni şekilde reylerini 
kullanacaklardır. Bugün gidecek 
kafile 600 kişiliktir. 
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Rüştü Aras 
Kahirede 

(Başı ı tn~ 
Iş Bankasını, konsoloshaneyi, ~ 
yi, vilayet dairesini ve belediye. 
yaret etmiş ve iş Bankasının c 
de Türkler ve Mısırlılar taraf 
büyük tezahürat yapılmıştır. 

Hariciye Vekilimiz ve mai)'' 
at 12 de, Iskenderiyelilerin caıf. 
tezahüratı arasında trenle J{a~ 
doğru hareket etmiş ve resmi tr." 

simle uğurlanmıŞ"ır. YunnoiS! 
Kahire elçisi de istasyonda bil 
rasim esnasında hazır bulunırıı. 

Iskenderiyeden Kahireye ~ 
yolda bütün duraklarda 'l'il 
cümhuriyetinin mümessiline te 
rat yapılmış buketler takdim "' 
muştur. 

Doktor Aras'ı hamil olnn ıre:. 
at 15 de Türk ve Mısır bayralt 
donanmış olan Kahire lstas)'Oi' 
girmiş ve Hariciye Vekilimiz 
da Mısır Hariciye Veziri, Kahtt' 
lisi, Hariciye müsteşarı, Haricif' 
kanı, polis müdürü, Balkan J11 
ketleri sefir ve konsolosları W: 
dan selfımlanmıştır. Bir kıta 
sela'm resmini ifa etmiş ve ınıı~ 
memleket milli marşlarını çalffe 
istasyonu ve civarını dolduratı 
Hariciye Vekilimizi coşkun te 
ratla alkışlamıştır. Buradan, ot. 
billerle yollarda halkın alkışları 
sında Türk heyetinin ikametitıe 
sis edilen otele gidilmiştir. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras e~ 
saraya giderek hususi defteri 
lamıştır. Bunu müteakip, ssf 
ve Hariciye Vezirini ziyaret ctııı 
bu ziyaretler iade olunmuştur· 

Akşam, Türkiye elçisi, sefı 
doktor Tevfik Rüştü Aras şet! 
hususi bir ziyafet vermiştir. 

Gazetelerin neşriyatı 
Hariciye Vekilimizın Mısır' 

şi münasebetile bütün gazetele! 
kiye cümhuriyeti ve bunun ~ 
yaratıcısı Atatürk hakkında uıt' 
hararetli makaleler yazmakt' 
Türk milletinin ve Büyük şefiJ1 
zide mümessiline candan hoŞ 
niz demektedirler. 

Almukattam gazetesi, - . . 
Hariciye Vekilinin bu ziyareti 
Mısır münasebatında mühim ı-; 
dise teşkil edeceğini kaydettik< 
ra iki memleket münasebeti 
bir tarihçesini yapıyor, Mısır' 
asil Türk milletini hayranııid' 
dir eylediklerini ve onlara kıt 
rin bir muhabbet beslemekte 
!arını yazıyor ve ziyaretin tf 
Mısır münasebatında hayırlı b 
hale olmasını temenni edere!< 
ki: 

"- Aras, Mısırda kendini 
1eketinde gibi bulacak ve urtııli 
kın uyanmasına yardımcı olllı< 
deş Türkiyeye Mısırın candııf 
luğuna şahit oncaktır.,, ıt 

Hükumet gazetesi olan :E: 
Kemalist Türkiyeyi methet 
sonra diyor k: 

..Mısırda Şark paktına ilti 
meyi çok isterdi. Fakat birta1''1 
ci taahhütleri bugün buna r• 
maktdır. Mısırın askeri lcuctrl 
tığı vakit mezkur pakta o da " 
tir. Bununla beraber T!irld) 
zaman Mısırın dostluğuna eıl' 
ir... ~ 

=======~ 

ispanyada Kat'ı"' Fransa hududuna ilticaya ıP 
kalmış ve Fransrı hududıı11' 

8ir Harp müştür. ~ 
Bunların çoğu Lerida, 13~ 

Bek 4 eniyor ve Tremp ile daha başka y 
( BCl§l 1 incide) gelmiş bulunuyorlar. Dün gel 

mülteci geri dönmüşse de 13oılJf 
hareket etmektedir. Cümhuriyetçile- cıı 
rin bu hareketi Madritteki kuvvet- çidine varınca daha ileri gi t 
}erle Frankist İspanyanın cenubun- ceğini anlamış ve artık bBr;c 
daki 1 asi kuvvetler arasındaki nakli- hayatlarını feda etmenin fıı 
yatı tehdit etmektedir. lacağını bildirmiştir. (' 

Buna mukabil asilerin karargahı Londra, 9 (A.A) - Dcyli 
Barselonaya ışık veren bütün elektrik gazetesinin bildirdiğine görC· 
membalarını işgal ettiklerini ve Ak- yada dahili harp biter bitnıeı 
denize doğru ilerlediklerini bildiri- ya ile İtalya, Franko ile der~; 
yorlar. dostluk,, ve ticaret paktları ~ 

Sonuna kadar mukavemet ceklerdir. Ayni gazete diyorr 
Başvekil orduya hitaben bir beyan "Almanya hükumetinin ·ıefl 

name neşretmiş ve harp sahasını ter da bulunan askeri teknlkÇ1 

kedenlere karşı merhamet göstermi- alması muhtemeldir.,, ··ıı ~ 
yeceğini fakat liyakat gösterenleri Bükreş, 9 <A.A) - Bugtı 11 
taltif edeceğini bildirmiştir. ya Hariciye Nazırı B. Kotn~e f 

Başvekil, mukavemet edilmesini neral Franconun mümessili 
tavsiye ederek demiştir ki: sutzo,Bükreş ve Salama~' f 

"- Sizce de malıim olduğu veçhi- metleri arasında umumi ~: 
le muzaffer olacağımızdan katiyen e nını haiz müme~siller ~as~,ı 
minim. Bunun için de yapılacak bir suretle münasebet tesif" . t 
tek şey vardır: Mukavemet etmek. tasrih maksadlle nota t~ııt1 

Bu~ün de 8000 İspanyol milisi dir. 
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Kanla Biten 

Bir Düğün 
Ç Silifke, (TAN) - Geçen sene 
rn altı köyünde vukubulan bir hadise 
b ahkerneye intikal etmiştir. Büyük 
ro errn_~n köyünden bir grup, kı' al
na ak uzere Çaltı köyüne gittikleri es
et da, bu son köyün adetlerine riayet 
ç:ek meselesinden bir mün~~~~ 
b ınış, Çaltılı Kamil sopa ile Buyult 
y erınandan Emin çavuşu başından 

dar~Iarnıştır. Emin çavuş hastahane
e olrn" h k uş, Kamil tevkif edilerek mu-
a eınesine başlanılmıştır. 

0 
* Silifke, (TAN) - Hastahane 

~ratörli.ığüne tayin edilen Mahmut 
başlamıştır. 

tüs'!! Silifke, (TAN) - Mersin müf
d' u olan Sait Uğurun yerine bele-
11Ye reisliğine belediye meclisi aza
trı~an mütekait binbaşı Mengenli 
lh~n intihap edilmiş ve işe başla
-tur. 

~ 
. Köylünün lıleri 

~ga, (TAN) - Yeni açılan Hal-
~ de bütün kollar faaliyete geç
!bıin ir. Köylülerin dairelerdeki işle
~ Parasız takibi, gençlere haftada 
Jıit defa nota dersleri verilmesi, şe
t. ~ndosunun ıslahı, köylüler için 
~dalı konferanslar tertibi.kararl:ış
~ıştır. ------.. ihtira ilanı 
ı...~miryolu posta vagonu,, hak
~da alınını~ olan 5/8/1934 
liinlü ve 1828 sayılı ihtira be
ratı bu defa mevkii fiile kon
~ üzere ahara devrü ferağ ve
~a icar edileceğinden talip olan
~ Galata'da lktisat hanında 
t bert Ferri'ye müracaatları 
.:,An olunur. 

T 'A N 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : 
ı -Konya vilayeti Veteriner Direktörlüğü için (800) lira muhammen 

bedeli ihsa ve alat ve edevatı vesaire ile lüzumu olan edviye açık eksilt

me ile satın alınacaktır. 
2-Eksiltme müddeti 15 gün olup 15 Nisan 1938 gününde nihayet bul-

maktadır. 
3 - Eksiltme ayni günde Konya vilayeti daiml encümeninde saat 15 

de yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat (60) liradır. 
5 _ Alınacak malzeme ve edviye ihale tarihinden itibaren azami 15 

gün zarfında Konyada teslim edilmiş olacaktır. 
6 _ İstekli olanların buna müteallik şartnameyi görmek üzere daimi 

encümeni ile Vett:riner Dr. müracaatları. (1747) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Cins \'e Mevkii Senelik Muham- Kira Müddeti 

men kirası 

Kağıthanede Dereboyundaki seyir yeri 
kahve ocakları (senelik kirası peşin ve-

rilecektir). 
Kağıthanede Koşu köşkü karşısında Om
dere Yolu üzerinde 4166 metre murabbaı 
tarla: 

Lira Kuruş 

200 

8 35 

1 ıs/938 na 
31/10/938 

3 yıl 

Mahmutpaşada Çuhacı hanının üst katında 40 2 yıl 
32 No. lı oda: 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki kira ve müddet-

ler üzerinden aç1k arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklile
rin ve tediye şeraiti ile diğer şartlannı öğrenmek istiyenlerin 21/4/938 
Perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Emlak Mü
dürlüğünde. toplanan komisyona gelmeleri. M. (1876) 

JandarmQ Genel Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan: 

ı - Bir metresi yirmi beş kuruş değerlenen 21900 lira değerinde 80.000 
metreden 95.000 metreye kadar vasıf ve örneğine uygun çamaşırlık ve as
tarlık bez 11/4/938 Pazartesi günü saat onda kapalı zarf eksiltemesile sa

tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Komisyondan parasız alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyen~erin 1643 liralık ilk teminat makbuzu veya Banka mektu
bu ve şartname ve kanunda yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını 
belli gün ve saat Dokuza kadar vermiş olmalan. ''794,, "1636., 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
2.5.938 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(22959,35) lira keşü bedelli İstanbul Umumi Hapishane binasının yıkıl
ması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartname
leri, proje, keŞtf hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülp
cektir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az (H5000) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet ve 938 yılına ait Tica
ret vesikalarını havi kapalı zarfları 2.S.938 günü saat 14 de kadar Nafia 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1914) 

l1ıküdar lcra Memurluğundan: 
~e ~ahcuz olup satılmasına karar 
C ?'ilen altı beygir kuvvetinde A. E. 
~ ?narkalı motör ve bir çüt cironık 
at anı pişirme makinesi ve teferrü
b ~ bir adet tuz değirmeni ve 4 te
.: e ı>ekmez 14 Nisan 938 perşembe 

16
at 11 den sonra Araba meydanında 

bi - 18 No. 7'ahin fabrikuı önünde Istanbuı ikinci 1/148 Mmıurluı1ut1- Ist. 5 inci icra Memurluğundan: 
\S: riQe\ ~tırman icra kılınacak mah dan: Bir bor.çtan dolayı .mahcuz olup 

• ,, • 1 1 • 
~:~ .% 75 ;;n-ı" 'b'u"ımft-ad""ı- ta .•. k.:-di"r·d-e-ı·- """. • • , - -~ · ,. __ ._ , _ pcu'tlytt çeTnıme:;ıne ıtarar venıen 
""<ıı ,.... ki Bulgurce çiflik İ!ii için :ma:ta me-
938 cı artt~aya . bırakılarak 19/4/ murluğunun vereceği 'izahatı dinle- beş küfe; kasa ve sair eşya sebze Ha-
de . salı gunu aynı saat ve ayni yer- mek ve icap eden kararlan vermek linde 48 N. da açık arttırma suretile 
danikin~ arttırması icra kılınacağm- üzere alacaklılann behemehal 25/4/ 15/4/938 tarihine rastlıyan Cuma 
buı talıp olanların mahallinde hazır 938 Pazartesi günü saat 15 de daire- günü saat 14 de satılacaktır. Almak 
oı unacak memura müracaatlan ilin de hazır bulunmalan illn olunur. istiyenlerin gösterilen mahalde hazır 

Un ur. (6768) bulunmalan ilan olunur . ._____ ___________________________ ~----------------------~---------------

GÜVEN 
ANITI 

' 

TURKİYE iŞ BANKASI 

1' 

. 
' • ' ~ J ~ ;'· 

Her Eve Lazım Olan 
YEN/ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş-

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması llzım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bil· 
tün malümatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bil· 
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
;l'ürk çocuklarının ihityaçlarını ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat. Faile 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

mektep taıebesm~ aynca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün llkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş mal(imat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAA81NA 

Yem Çocuk Arulklopedfsf brosQriln
den bir tane &6ndermentz1 ve mu
allimlere ait eon ~atınızı blldlrme
olzi rica ederim. 

' T ~N Neşriyat EV'i 
/slanbul 

Iainı.: ; : : : : ! : : : ~ 

Adres: : ! : : : : S ! : : 

İzmitte günün hadisesi mevzuu 
ve sözü olan 

KÖRFEZ 
GAZETESi 

23 Nisan Milli Hakimiyet Bayra
mı günü intişar edecektir. 

idaresi: İsmit Adliye karıısı 
Telefon: İzmit: 1%8 

KAYIP - 35 - 36 senesinde De
mirköy ilkokulundan aldığını diplo
mamı kaybettim. Yenisini alacağım
dan hükmü yoktur. 

Selim.ivo Cami .ı:okıığı. Na: 38 
' Nit1azi Taycıııç 

-

• .. C. H. P. Seyhan llyönkurul Baıkanllğından 
4 4 1938 tarihine müsadü Pazartesi günü saat (15) te kapalı zarfla. 

ve eksiltme yolu ile ihalesi ilan edildiği halde isteklisi çıkım.yan Adana: 
Parti ve Halkevi binası inşaatı.nın pazarlıkla ihalesine karar verilmi§tlr . 

ı - Pazarlıkla yapılacak iş: Adana Parti ve Halkevi binası inşaatıdır • 
. 
~ 

.. 2 -Keşü bedeli; (117,468) Yüz on yedi bin dört yüz altmış sekiz liradır; 
3 - Eksiltme; 21 Nisan 1938 tarihinde Peqembe günil aaat (lS) de A 

dana Parti binasında teşekkül edecek Komisyon odasında pazarlıkla ya, . 
pılacaktır. .... 

e? " - Eiunıme Şartnamesi ve buna baitı mütefem evrak cı> nra bed 
mukabilinde İstanbul, Ankara, Adana Nafia Müdürlüklerinden alinabilir . 

a) Pazarlığa girmek için ilteklllerin (7124) Yedi bhı yüz yirmi dM llra 
muvakkat teminat vermeleri ve Yetmiı bet bhı liralık lf yaptıjma dair 

. 
evrak göstermesi llzımdır. • , - ı.-.ı 

' b) İsteklilerin 21-4-1938 Perşembe günü saat (15) de Adan.ada C. Hl 
P. Binasındaki Komisyona müracaatlan ilim olunur. (1913) 

f 



12-===========================================-======== T~N 
Saçlara Düşen Aklar ... 

Saçlara düşen birkaç beyaz tel, ihti-

yarlığın ifadesi değildir. 

Kadını, Ya.th gösteren, yüzündeki de

rin çizgilerdir._ 

Yatmazdan evvel, 

VENÜS GECE KREMi 

kullananlar, karlar altında saklanan 

bir bahar gibi, yaşlan ilerlemit olaa 

bile genç kalırlar ... 

"~.AKTARMA BİLETLERİ--

1 
Usküdar • Kadıköy ve Havalisi 

Halk Tramvayları Türk 
Anonim Şirketinden : 

Tramvay tebekelerimizde aktarma sureti le seyahat eden 
yolculara maddi bir menfaat ve kolaylık olmak üzere yalnız 
bir aktarma için tezilitb aktarma biletleri ihdas edilmittir. 

. , Yeni Kontr - Plik Ltd. Şirketi 

KURU S iSTEM Fabrikumda .. 

~~\ ~"TQpl-ct 
~ LD~D "~ 

~ 

KURU SiSTEMLE 
yapılan KELEBEKmarka 

KON R ~PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kabarma ve 
saire gibi hiçbir hıza göstermez. 

-0-

Kontr-Pliklar bu gibi anzala
ra kartı garanti ile satılır. 

KIZIL, KAYIN, KARAA~AÇ'dan mamul 
Kontr • pliklar ıtok olarak her zaman mevcuddur. 

Satıı Yerleri : 
lıtanbulda : ROŞTO MURAT OGLU, Mahmudp&fa Kürkçü 

Han No. 28 - ISAK PILAFIDIS, Galata, Mah
mudiye caddesi No. 21. 

Ankarada VEHBi KOÇ Ticarethanesi. 
l?:mirde KARL HORNFELD. 

İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRi IŞMAN. 
ŞABAN MAHMUD KöKNER. 

Samsunda : GöÇMEN OCLU KARDEŞLER. 
Umumi a&tıf yeri: lstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han 

• No. 3 YENi KONTR - PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 • 

lN 
KENAN 

Istanbul 4 cü Icrcı Memurluğun
dan: 

Paraya çevrilmesine karar veri
len çay takımı ile tatlı takımı 12/4/ 
938 Salı günü saat 9 u 15 geçe Is
tanbulda Yenicamide lş Bankası ar
kasında 46 sayılı dükkanda paraya 

10 - 4 - 938 

MAFSAL AGR1LARI 

Çok müdhit anlar geçirtir. Fak•1 

bir tek ka,e GRIPIN alnıak!Jı 
bütün tiddetine rağmen rof11' 
tizma ağnsmı çabucak ıindİf' 

mek kabildir. 
Çünkü hususi bir tertible yapt 
lan GRIPIN ka,eleri en mu~ 
nid ağrılan kıaa zamanda ge9' 
rır. 

GRIPIN 11 Nisan 1938 gününden itibaren tatbik olunacak bu bilet
lerle yolcular, araba değiftirmek auretile, ~tmek istedikleri 
yere kadar, timdi iki defada vermekte oldukları bilet ücreti 
yerine, ilk arabaaa alacaklan tenzilatlı bir biletle, ikinci ara
baya iki hattın ilk teli.ki yerinde binmek fart.ile, günün her-

------------------------- çevrilecek ve kıymetinin %de 75 ni Hızır gibi imClaClmrza yeti~ 
ağnlarmızı, acılannızı def edt'' 

fcabmda günde üç kate 
alınabilir. 

- Dr. Operatör Süleyman Mehmet Tezer'in -..-.. 
İdaresi altında açılan • 

Bu biletlere aid ücretler ver9ilerile beraber: ALEMDAR SIHHAT EVİ hangi bir saatinde gidebileceklerdir. 1 
1ki hat üzerinde 3 - 4 mıntaka için 9 kurut I Bilumum Cerrahi, Dahili, Nisa1 ve Asabi hastalıklan kabul eder ve en 

,., ,. • 5 n ,, 11 ,, büyük kolaylığı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedik 
leri mütehassısa kendilerini tedavi ettirmekte serbesttir. 

,, ,, ,, 7 - ı ı ,, ,, ıs ,, dir. Yatak ücreti .2 liradan başlar. ______ .. 
'n ,. ,, 6 n ,, 13 ,, J 

'Y almz ikinci mevki için muteber olan bu biletlerle birinci 
~~~yahl~~ğit~di~ea~~~~ara~~m -------------------------

NE R .V i N 
Sinir ağraları, asabi öksürükler; uyku

suzluk, baı ve yarım baş ağrısı, baş dön· 
mesi: baygınlık. çarpıntı ve sinirden ileri 

gelen bütün rahatsızllkları giderir. 

bulmadığı takdirde 2 ci açık arttır-
masının 15/4/938 Cuma günü ayni 
mahal ve saatte yapılacağı ilan olu
nur. 

Cildinizin tahriı edilme-
mesini isterseniz 1 

Dünyanın her tarafında ~ 
aeve kullanılan, ve cildi bra.ftaO 
sonra pamuk gibi yuJDUf&DJI 

POKER 
hraı bıçaklarını liullanınıs. 

Türk Hava Kurumu 

l''~I ~~~~ıı , BUYUK PiYANGOSU 
S 1H·IRL1 ·G ö Z · 

,=~=;:~:~;;11;~~~;~;;;1~1~~1;~;;1~::: .. ıl I Pudra renklerinde 6 :• ~eşid~ 1~ ~is~nD 9~ ~e~:-
~ inkılap yaptı 

200.000 ve 50.000 liralık mükafatlarla; 

•Siz de bu kremden şaşmayınız • 200.000, 40.ooo. 2s.ooo, 20.000, ıs.ooo, 
- - 10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

• • Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayile-

•: - I rinizden almanız kendi menfaatiniz iHizasıdır. 
• ~==--~-

-. BALSAMIN 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 o-• 

larak vücude getirilmiş yegane. 
sıhhi kremlerdir. = 
KREM BALSAMIN • 

Bu yeni ve 

sihramiz renkleri 
Tecrübe ediniz. ~~ "'"""~"-''-"-,..,..,.""J 

On kadında dokuzu, Artık; slzJ yaşmızdan fazlıı. lhtl- t 
t 

nl · b • yarlaınış gösteren ve yüzünüzde , 
e en ne uymıyan ır "plakalar" halinde yapışan adi , 

renkte pudra kullanır- ~ pudra.lan bırakınız ve bir güzel· 
lar ve yüzleri ıun'i lik müt.ehassrs111m dediklerini]· t 
"makyaj görmÜf,, bir kuyunuz. 

tekil aldıklan gibi yqlarm-~~""" 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla. dan fazla ihtiyarlamıt gö- yüzünüzde _plikalar halin-

değil sıhhi evsafını Londra, Pa- rünürler. Yeni icat edilen de yapıtan adi pudralara 
,lliı:=~,r;~;;;J;~;J ris, Berlin, New York güzellik. 1 tayanı hayret "Chromo- nihayet veriniz ve buıün-
p~ enstitülerinden yüzlerce krem= scope,, makinesi, pudra den T okalon pudrasının ıih-

arasında birincilik mükafatını. 1 · ··b d' renklerinde bir inkılap yap- ri.miz renk erinı tecru e e •-
kazanmış olmakla isbat etmiştir 

• tığı gibi sihirli bir göz, mev- niz. Yüzünüzün bir tarafına 
KREM BALSAMIN cudiyetinden bile tüphe e- bir renk ve diğer tarafına 

• decegıy · niz niıbette pudra da bqka renk bir pudra ıü-Gündüz için yağsız, gece için= 
li b d · - renklerı' ·-·mdakı' ahenm rünüz ve cildinize hangiıi yağlı ve ha ·s acı a em ıle ya-. -- •· 

• pılmış gündüz ve gece şekilleri= ifta etmi,tir. ki bu, Toka- daha uyıun ıeldiğini ıörü-
- • vardır. • lon müeueseai kimyagerle- nüz. Bu yeni pudrayı kulla-
.KREM BALSAMIN; ötedenberl tanınmış hususi vazo ve tüp §eklinde= rine birçok tabii renkleri e- narak cazip, aehhar Ye ide-
= satılır. 1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ -. aaalı bir tarzda mezcetmek ta tabii bir tüzellik temin ı = ' BEYOOLU - 1STANBUL -

l•nıl•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llllli imkanını vermittir. Amk ediniz. 

Bayanların Nazan Dikkatine: .1 
Belediye Sular idaresinden: Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının 

Elektrik Şirketi tarafından Taksim terfi üzünümüzdeki Transforma- büyük bir kıymeti vardır. Onlan bayllnize la· 
törlerin temizlenmesine lüzum görülmesi sebebiyle bu üzünden Su a- de ettiğinizde beheri için 5 kuruı alacak, ayni 
lan yerlerden Taksimden Tünele kadar olan saha ile Sıraserviler, Ci- 1'1!!!!!!i!I zamanda luymettar mükafatları bulanan To· 
hangir, Ayazpaşa, Gümüşsuyu semtlerine l0-4-1938 Pazar günü sa- kalon müsabakasına lıtlrak hakkını veren bir 
hah saat 8 den 13 e kadar Terkos Sularının hafif tazyikli ve az akacağı bllet takdim edecektir. 
sayın__halka ilan olunur. (1945) 

--- ~ --- - - ---

1 Deniz Levazım Satlnalma Komisyonu ilanları 

Marmara Oasü Bahri K. Satın Alma Komisyonundan : 
ı - Komutanlık ihtiyacı için en az 35 beygir Kuvvetinde ve yedel' 

samı çok olan 2 Tonluk 1 Adet Kamyon açık eksiltme usulile satın 
caktır . 

2 - Eksiltme 18 Nisan 1938 pazartesi günü saat 14 de İzmitte 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

J - Alınacak kamyonun fenni şartnamesi lstanbulda Kas1mpaşa :OS. 
vazım satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan bedelsiz o 
~~~ . 1 

4 - Mezkur komyonun tahmin bedeli 2500 lira olup ilk teminatı 
lira 50 kuruştur. 

5 - Bu işle ilgili isteklilerin muayyen gün ve saatte firmalannın ~ 
lan ve ilk teminrıtlariyle birlikte eksiltmeye iştirak etmek üzere 1' 
yonumuza müracaatları. (1743) 

Kıymeti 

L. K. 
22 38 

58 26 

516 84 

Pey akçesi 
L. ·K. 

1 66 Samatya Mirahorilyas mahallesi eski Toprıı~ , 
ni Çamçak sokak eski 42 yeni 9 - NO· 
75 - M2 - daki arsanın tamamı. J 

4 37 Çarşı yeni Beyazıt mahallesi Hacımcmiş sol< 
da 13 - No. lı dükkanın tamamı. ~ 

38 78 Eski Çarşı yeni Beyazıt mahallesinin Ent 11 
n Hacımemiş sokağında eski yeni 24 - N°· 
tünde odası bulunan kagir dükkanın tııfil~ 

Yukarda yazılı emlak on beş gün müddetle açık nrttırmıya çıkar1111;~ 
İhalesi Nisanın 25 inci Pazartesi günü saat 15 te icrn edileceğin~eıı ı>1 
lilerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mahliılfıt İdarcsınc 
caatlan. (1980) 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden: Ahmet Emin \' ALMJ\~,.
Gazetecilik ve Neşnyat Türk Limltet Şirketi RRF11lı11ı?'ı vPr TA~ '4 ;:ı , 

------~ 


