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5 KUR'iJŞ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunmuı li· 

znn bir kütüphanedir. Çocutunuzu bundan mah
rum bırakmaymız. Tam eaerin fiyab 7 liradD'. 

TAN Mathaaın 

Mısircla Büyük Siyasi Tezahürat 
Türkiye-;Mısır · Muaİıedesirr 
Merasimle Teati Edildi 

Roma Göriismele ri Bitti 
1 

Genişliy~'!, 
Ufuk 

o 

İki Hariciye Nazırı Arasında Bir 
Protokol imza Edildi 

lngiltere,Habeş işinin tas/ igesi 
için M. Ce.migetinin içtimaa 
davetini Ceneverge bildirdi 

Y eşilırmak Taştı, Köyler Su Altında. 
~rlin, 11 (Hususi) - Plebisit ne- "Hayır,, diyenlerin adedi: 452.1'70, 

ticesinde Her Hitlerin, Almanyadan muteber olmıyan bülten adedi: 75.341 
ziyade Avusturyada rey kazandığı Rayştag'da bundan böyle 813 mebus 
görülmii§tür. bulunacaktır. 

Almanyada plebisiti icap ettiren Her Hitler neticenin ümidinden de 
Felaketzedelere imdat Gönderildi l 

tica etmiştir. Bütün villyet tefldlitı ; 
felaketzedelerin imdadına koşmuştur j 
birçok köprüler, menfezler, yollar 1 
kapanmış gibidir. Sallarla insan kur J 
tarılmaktadır. Kızılca köyüne git
mekte olan heyet yoldan geri dön- 1 

miye mecbur kalmıştır. Ye§ilırmalt 

suallere "evet,, diyenler umumun büyük olduğunu söylemiş ve Alman
yüzde 98,5 u olduğu halde A vustur- yaya, bilhassa doğduğu yer olan A
yada yüzde 99,75 tir. vusturyaya şükranlarını bildirmiş, 

Reylerin tasnifine ait muvakkat ''Hayatımda en çok iftihar ettiğim sa-
resmi netice şudur: at budur.,, demiştir. 

Rey vermiye hakkı olanların ade- Doktor Gobels de ayni şekilde şük 
di: 49.493.1>28, Rey verenlerin adedi: ranlarını bildirmiştir. 

(Devamı 10 uncuda) 

l•panyol miliJerini Banelonaya •liliiten trM 
F rarua hwluılıınJan aynlqor 

( Ycauı 3 üm:ii eqlM•) 

49.279.104, yüzde 99,57 "evet,, diyen- Hitler dün Anhalter istasyonunda 
lerin adedi: 48.751.587, yüzde 99.08 fDeoom1 10 uncudaJ 

StıfVekil Muavini B. Şötan 

Paris, 11 (Hususi) - Daladye hü 
kUmeti yarın (bugün) meclisle kar
şılaşacak ve anlaşılan memleketın 

mali işlerini düzeltmek için, altı ay 
yerine üç aylık salahiyet istiyecek, 
daha sonra meclisteki kuvvetini de
niyecektir. 

Bizim YüzümüzdenLinç 
T ehlikesiGeçirenAdam 
Mütarekede Türklüğe Çok Hizmet 
EdenDr. Ellis Bizi GörmiyeGelmiştir 

B. Daladye kabinesinin mecliste
ki taraftarlarının (207) den ibaret 
olduğu anlaşılıyor. Buna mukabil 
10S1Blistler ve komünistlerin sayısı 
222 tutmaktadır. Bu miktar bükUınet 
taraftarlarının sayısına üstün oldu-

Mütarekenin ilk günlerinde mem
leketimiz hariçle temas bakımından 
bir abluka altına alınmıştı. Bura
dan kuş uçmuyordu. Türk davasını 
harice duyurmanın imkanı yoktu. 

En fena günlerde Dr. Ellis adında 
tanınmış bir Amerikalı muharrir bi
zi ziyarete geldi. Türk davasını sor
du, anladı . Bu davaya bağlandı. Ab
luka hattını yardı. Amerikaya yazı
lar yağdırdı. Ellis haksızlığa karşı 

mücadelelerile tanınmış bir adamdı. 
ğu için hük~t. kabineye iştirak Yazılan dikkati celbetti ve umumi 
etmiyen sağ partilerden yardım gör 
-· .. 't t ktedir havayı değiştirdi. -~,,ı umı eme . . 

H ık h in. artık bozul O zamanlar Amerikada bır dava a cep es ın mnş . . 
olduğuna muhakkak nazarile bakıl- vardı: Amerıka mandası altında bır 
maktadır. Bu ·· d listl . Ermenistan kurmak ... Dr. Ellis bunu 

yuz en sosya enn hak k k . t'k . . (D 3 üncüde) sız ve ya ın şar ın ıs ı ran ıçın 
evamı tehlikeli buldu. Bu düşünceye karşı 

mücadele açtı. Amerikan Ermenileri 
laıveklllmizln Tetldklerl kızdılar. Gazetelerinde iftiralar yağ-
Aiıkara, 11 (Tan muhabirinden)- dırdılar. Dr. Ellis bir gün Filadelfiya 

Bapekil Celil Bayar bugün ötıeden da Amerikan Ermenilerin tecavüzü
enel Maden Tetkik ve Arama E~ ne uğradı. Linç edilmesine az kal
titOmne gelerek bir müddet meşgul l:lı. Güç kurtuldu. 
oldu. Alikadarlardan üıBhat aldı ve Dr. Ellis bundan sonra da bizi u-
.Yeni bazı direktifler verdi. tDemma ıo uncudaJ Dr. Ellia 
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Casuslar dipsiz fıçıyı 
doldurmıya çalışıyorlar 

BELEDİYEDE : 

Pastırma, Sucuk 
Talimatnamesi 
Yapılıyor 

Urf anın Kurtuluşu 
Bayramı Dün Kutlandı 

VergiBakayasını~ 

~asfiyesine it 
Bir Tefsir 

Ankara, 11 (Tnn l\ıuhubirindcrı 
Vergi baknyası kanununun tasfiY 

H ürriyet ve İtilafın Köprülü 
Hamndnki hususi casus şe

bekesi için yüzbaşı Benetin gön -
derdiği adamlar, Hürriyet ve İtila
fın kırk haraınisinc benzemiyor· 
du. Bunlardan her biri casuslukta 
başlıbaşına bir varlıktı. 

Hafiyclikte, tezvirde, hiyanette 
tecrübe görmüş vatansızlardı. He
le terzi M. ile Değirmendereli K. 
az zamanda birçok mazlfun kanla
nrun akmasına, birçok vatandaş -
lann Kroker oteli, Arapyan hanı 
zindanlarına atıbnasma sebep ol
muş, çok açık göz şerirlerden idi •. 
Binaenaleyh bunların verecekleri 
malumatı elde etmeyi ihmal ede -
mezdik. Sırf bu dört hainin haba
setlerinin önüne geçmek için yeni 
teşkilata karşı bizim de harekete 
geçmemiz, tedbir aramamız lazım 
geliyordu. 

Fırka merkezinden bu idareha -
neye katiplik yapmak üzere Hüs
nü 'Bey adında mütekait bir evkaf 

_..... - ~ --
pısı karşısında bulunan Gülistan 
gramofon mağazasrsahibi Hafız A
şır vasıtasile derhal Hüsnü Beyi 
elde ettik. Kfltip Hüsnü Bey, Hafız 
AşıT ile ayni mahallede oturuyor
lardı. Aralarında eski aşinalık 

vardı. Bu sayede uzun boylu kül -
fetlere girmekten kurtulduk. Dört 
hain hergün öğle vakitleri idareha 
neye geliyorlar, rapor veriyorlar -
dı. Hüsnü Bey bunların suretlerini 
çıkarıyor ve bize veribnek üzere, 
Hafız Aşırın mağazasında bulunan 
biraderi Fahri Beye bırakıyordu. 

Bu hainlerden çekinmekte neka
dar da haklı imişiz! İşe başladık -
lanmn dördüncü günü terzi M. in 
verdiği bir raporda mühim bir ih
bar vardı. 

O sıralarda Eminönünde Him -

metzade Hüseyin Hüsnü Bey adın

da bir vatandaş bir nakliye amban 
işletiyor, yıbnaz ve yorulmaz bir 

faaliyet ile Anadoluya silAh ve 

cephane kaçınyordu. Casus terzi 
M. şunu öğrenebilmişti. Himmetza 
de o günlerde bir miktar silah sev
ketmek üzere idi. Bunlar, amba -
rında saklı bulunuyordu. 

A lçak casus, verdiği raporda 
ambarın derhal bastınlma

smı araştırmalarda kendisinin ha
zır bulundurulmasını istiyordu. Bu 
nun üzerine biz derhal icap edenle
ri ayaklandırdık. Gelecek maddi 
ve manevi tehlikenin önüne geçtik. 

Bu şeririn, ehemmiyete layik 
ikinci ihban da şu olmuştu: Mer
can yokuşunda Tığcılar sokağında 
Yaldız hanında deri ticaretile uğ -
raşan jandarma dairesi müteahhit
lerinden Nesim Danon, jandarma 
yüzbaşılığından mütekait Talô.t 
Bey ile beraber (Graçyani) ismin
de bir İtalyan miralayının delale
tinden istüade etmiş, İtalyadan kül 
liyetll miktarda askeri teçhizat ve 
malzeme almış. Bunları kaçak ola
rak Antalyaya sevketmek üzere 
imiş. Terzi M. malzemenin nakle
dildiği vapurun adını ve Antalya
ya varacağı günü de bildiriyordu. 
Vapurun tutulmasım ve vapurda 
manifesto harici ve bu bakımdan 

kaçak olarak bulunacak eşyanın 
müsaderesi için denizlerde tertibat 
alııunasım tavsive cdivordu. 

Tahkikat yaptık. Raporda bildi
rilen noktalar harfi harfine doğru 
çıktı. Biz de icap eden makamlan 
ikaz ettik. 

Dört şeririn bu gibi haberleri bi
ribirini takip ediyordu. Biz de gü
nü gününe haber alıyor, alakası o
lan makamların dikkatlerini cel -
bediyorduk. 

Verilen raporlarda nelerden bah 
sediliyordu! Birkaç misalini gös-
tereyim: 

1 - Sandalcılar Cemiyeti Reisi 
Ali Osman Ağa, filim gün ve sa
at, motörlü bir taka ile, elli san
dık mavzer tüfeğini İneboluya ka
çıracaktır. 

2 - O sıralarda Bahriye komu
dorl uğunda bulunan miralay Naz
mi Bey, bahriye ambarındaki si-
lah ve cephaneleri Anadoluya gön 
dermek üzere motör ve mavna sa
hipleri ile müzakerededir. 

3 - Balorköy civarında Hazinc-

~'88'jf,lli~ia-~~'fu~ğrrtr1e1AK"c;a'§e 
bire kaçırılacak makineli tüfekJeri 
ot balyeleri içinde saklıyor. 

4 - Angelof, Todorof adlarında 
.iki Bulgar zabiti, İstanbulda çalı -
şan millici bir grup ile beraber A
verof zırhlısını torpillemek üzere 
hazırlık yapıyorlar. 

5 - Topkapılı Cambaz Mehmet 
Bey, İstanbulda bir ihtilal çıkar
mak üzere Şehremini ve Hırkaişe
rif taraflarında teşkilat yapıyor. 

Ve efrat yazıyor. 

6-Nuri Bey adında bir zat İne
bolu ile İstanbul arasında millici
lerin muhaberelerini götürüp ge
tiriyor. 

7 - Ahmet Nazice adlı bir Gür
cü Arapcamil ve Kalafatyeri ve ci
varındaki Lazlar arasında bir ko
münist partisi teşkiline çalışıyor. 

8 - Istanbul posta ve telgraf 
müdür muavini llısan Cemal Be
yin evinde bulundurulan gizli bir 
tel ile, İstanbuldaki kuvayi milliye 
mensupları ile İnebolu arasında, 
Şile telgrafhanesi vasıtasile gizli 
telgraf muhabereleri yapılıyor. Ve 
daha neler de neler .... 

B u havadisler, günü gününe, 
İspartalı Kemal tarafından 

fırka merkezindeki istihbarat ko -
misyonuna gönderiliyordu. Komis
yon da derhal Ka:piten (Benet)e yol 
luyordu. 

Şehrimizdeki UrfaJılar Halkevinde 
Büyük Tezahürat .yaptılar 

ne dair olan kanunun 13 cü mndd 
nin tefsirini hükumet Meclisten ist 
miştir. Bu talep encümenlerce nıli 
kere edilmiş ve bütçe encümeni r 

Sıhhat Vekaleti bütün memlekete 
şamil olmak iizere pastırma, sucuk 
ve eqısali maddelerin yapılma ve sa
tılma tarı.lan hakkında bir talimat
name hazırlamaktadır. 

Bu talimatname için belediyenin 
tatbik eylemekte olduğu usule dair 
malumat istenilmiştir. 

Urlanın kurtuluş yıldönümü dün bunu Abdülkadir Knrahanın Urfa 
Eminönü Halkevinde toplanan Urfa- Folklörü takip eylemiş, Urfalı genç
lılar tarafından büyük tezahüratla lerden Rıza Uğurata "Sen ve biz,, 
kutlanmıştır. ·adlı bir şiir, Vecihe Bilgin de Hatay 

şekilde bir tefsir fıkrası hnzırlnJJI' ~ 
tır: 

''Vergi hakayasının tasfiyesi hll~ 
··ıı~ kında 2566 sayılı kanunun 13 u 

maddesinde üzerlcrindeki lıacizJcrll * Yol vergileri tahakkuk cetvel
lerinin mükelleflerin yalnız oturdllk
ları yerlere göre tanziın edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

*Kocaeli Valisi Hamit, Perşembe 
günü İzınite dönecektir. 

Şehrimizdeki bütün Urfalılnnn ve adlı diğer bir şiir okumuşlardır. İki 
Urfa savaşında bilhassa yararlık gös- küçük mektepli tarafından okunan 
teren doktor Kasım ile Snkip'ın da bu şürler çok alkışlanmıştır. 
iştirak ettikleri merasime İstiklal Bundan sonra Urfa halk şarkılan 
Marşı ile başlanmıştır. söylenmiş ve Halkevindeki toplantı· 

Evvela Urfalı gençlerden Abdül- ya nihayet verilmiştir. 
kadir Karaman bir açılış söylevi ver- Toplantıda bulunanlardan ayrılan 

kaldırılacağı ve bunlar dolayısi 
hazineye ait alacakların terkin edil 

ceği yazılı bulunan gayrimentoıU 
arasında gayrimilbndillcre tahsis r 

dilmiş olan gayrimenkuller dab 
* Sebillerle mabetlerin tamiri için 

bir proje hazırlanmaktadır. 
miş, sonra Mithat Ömer Karakoyun- bir kafile üzerinde "11 Nisan Urfa- dir.,, 

* Topkapı halkı, dün, belediyeye 
müracaat ederek Topkapıya çok az 
tramvay, ve ancak üç otobüs işlediği 
için, halkın iş ve güçlerine vaktinde 
yetişebilmeleri için otomobile binmi
ye mecbur kalmalarından dolayı şi

kayette bulunmuşlardır. 

ıu Urlanın tarihçesini ve kurtuluşu- nın kurtuluşu,, ibaresini taşıyan çe- Abidelerin Tamiri 
nun manevi kıymetlerini anlatmış- lcngi otomobille Taksime götürerek 
tır. merasimle Cümhuriyet abidesine koy Ankara, 11 (Tan Muhabirinden 

Hukuktan Fuat Aksoy Urfa kurtu- muştur. Yenicami ile Sokullu Mehmet P 
luşunda halkın kahramanlığını anla- Urfanın kurtuluş yıldönümü müna camii ve bunlara benzer diğer Abid 
tan birkaç misal söylemiş, doktor Sa· sebetiyle dün gece Park Otelde bir lerin tamirine tahsis edilmek .. - .... ~·---· 

ni Yaver Urfa ve Urfahlan izah ey- "Urfa Gecesi,, tertip edilmiştir. Evkaf Umum Müdürlüğü bilt 

POLİSTE: 

lemiştir. Daha sonra Kadri Karaba Şehrimizdeki bütün Urfalılann iş- bu fasıldaki tahsisatının 200 bin 
"Kurtuluş savaşında Birecik,, isimli tirak ettiği bu toplantıda sabaha ka- dan 400 bin liraya çıkanlması k 
bir hitabede bulunmuş, Esat Mahmut dar büyük bir neşe içinde eğlenilmiş laştırılmış ve hazırlanan layiha 1'! 

Erkek Kızı 
Ustura ile 
Yaraladılar 

Karakurt ta birkaç söz söylemiş ve tir. lise verilmiştir. 

Ortaköyde oturan Yunus isminde 

DENİZ ve LTh1AN : 

Türk Limanlarına 
Gelen Gemiler 

bir genç, 16 yaşlannda Vedia :is- Kendi limanları arasında patentc
minde bir kızı ustura ile sağ yana- siz sefer yapan ve ilk yola çıktıkları 
ğından ve parmaklarından yarala - limanda Türkiyeye gelmeleri malı1m 

· mıştır. Yunus, Vedianın üç senelik değilken, sonradan uğradıkları birli
nişanlısı olduğunu ve son günlerde manda Türkiyeye gelmeleri icap e
başka gençlerle gezdiğini ve bunun den gemi kaptanlarının, sori ~yrıldık 
için vurduğunu söylemiştir. Yarala- lan limanda keyfiyeti patentelerine 
nan Vedia Ortaköyde erkek .kıyafe- yazdırmaları kararlaştınlmıştır. Ke
tile gezen ve herkes tarafından Ve- za, kendi limanları arasında tek pa-
di diye anılan genç kızdır. tente ile sefer yapan gemiler, Türki-

u.-w1.-.uı- •; -• • -1..- yeye JEelmeyi. icap ettiren bir hAl kar 
Anmedin motorun 1'v~şm-ao • receklerdlr. Aksi şekilde hareket e-

dullah oğlu Cemal müşterilerden denler ceza görecektir. 
topladığı 86 lira parayı yok etmek is 
temiş, paralan bir yere saklamış ve 
ceplerini de kesmiştir. Sonra motö
rün sahibi Ahmede giderek: Müşte
rilerden 86 lira toplamıştım. Geti
rirken y,ankesiciler cebimden para
lan çaldılar.,, demiştir. 

Ekonomi ve 
Matbuat 
Konsey le rinde 

l\fAARİFrE: 

Abdülhak Hcimit 

için ihtifal 
Büyük Şair Abdülhak Hamiclin ö

lümünün yıldönüınü münasebetiyle 
yarın, Üniversite konferans salonun
da bir ihtifal yapılacaktır. Merasime 
saat 16 da başlanacaktır. Edebiyat 
Fakültesi Doçentlerinden Ali Nihat 
"Hamidin edebi kıymeti,, mevzulu 
bir konferans verecektir. İsmail Ha
bip te, Hamidin son eseri olan "Ka
nuninin vicdan azabı,, hakkında söz 
söyliyecek, şair.in,.şiir ve felsefe teliık 
cellilerini Izan edecektir. Bundan son 
ra, gençler tarafından Hamidin eser
lerinden bazı parçalar okunacaktır. * 23 Nisan Milli Bayramiyle Ço

cuk Bayramında ve 19 Mayıs şenliği 

gününde yapılacak büyük tezahürat 

ve eğlencelere ait programlan tespit 

etmekte olan komisyon dün de vil!
yette toplanmış, ve programı hazır

Zabıta, Cemalin foyasını meydana 

çıkarmış, kendisini de adliyeye tes

lim etmiştir. 

Balkan Antantı ekonomi ve mat- lamıya devam etmiştir. 

* Sirkecide İpli Kemal sokağın

da 30 numaralı evde oturan ekmek

çi Cevatla eşi Naciye evvelki akşam 

geçimsizlik yüzünden kavga etmiş -

ler, Naciyenin elinde bulunan ekmek 
bıçağı tesadüfen Cevadın eline isa
bet etmiş, hafif surette yaralanmış
tır. * Mercanda 13 yaşında İlyas is -
minde bir çocuk oyun yüzünden çı
kan kavga neticesinde, Hasan ismin
de bir çocuğu bıçakla muhtelli yer
lerinden hafif surette yaralamıştır. 

buat konseyleri çalışmalarına hara- * Mevcut mektep kitaplarının es-
retle devam ediyorlar. ki ıstılahlarla yazılmış alınası dolayı-

Balkan basın birliği komiteleri, siyle bu kitapların yeniden tetkik e
dün sabah toplanmışlar ve bazı pro- dilerek yeni terimler konulmak sure

tiyle değiştirilmesi kararlaştırılmışjeler üzerinde tetkikler yapmışlar-
tır. 

dır. Öğleden sonra, saat 15,30 kon-

sey azası resim müzesini gezmek ü

zere otomobillerle resim müzesini 
gezmek üzere Bcşiktaşa gitmişlerdir. 
Balkanlı. misafirlerimiz, resim müze-

Yugoslav Ticaret 

Heyeti Geldi 
sini gezerken bilhassa takdirlerini Türkiye ile Yugoslavya ve Yuna-
ifade etmişlerdir. nistan ile Yugoslavya arasındaki ti-

İnkıllıp ve milli mevzulara ait o- caret anlaş~alannın yenileştir~.mesi 
lan tablolar önünde dakikalarca du- l mi.izakerelerınde bulunmak uzere 

Yeni Radyo lstasyonurnid 
Ankara, 11 (Tan Muhabirinden 

22 Temmuzda faaliyete geçecek o 
Eti Mesuttaki radyo istasyonun 
937 Mali yılı içinde bitirilmesi l 
geldiğinden, bu idarenin, 938 ın 

yılı varidat fazlalığı karşılık göst 
mck üzere P. T. T. İdaresinin 9 
bütçesine 150 bin liralık munzam 
sisat konması kararlaştınlmış, 

husustaki layiha Meclise verilmi · 

Türkkuşu Mezunları do 
Üniforma Giyecekler 

Ankara, 11 (Tan Muhabirinden 
Türkkuşunu ikmal edenlerin ve hll 
okulunda askeri pilotluk, rasıtlık ic: 
lr.ıtn ~Aft ..hfit.iin :VA"t1fisı ... _..,_._,. 

olan Türkkuşu D\ensuplannın ha 
subay ve erleri gibi üniforma gi 
lerl Vekiller Heyetince kararla 
mıştır. 

Mübadil ve MuJ;acirlerlll 
işgal Ettikleri 

Gayri Menkuller 
Ankara, 11 (Tan Muhabirinde?l 

Mübadil, muhacir ve acezelerin I> 
kümetçe gösteribniş olsun olın 
idareten işgal ettikleri gayriıne 
lerin tefviz ve tahsis muamele 
sonradan bitirilerek katileşmiş ol 
ğu takdirde, tahsisten evvelki 
lar için kendilerinden ecri misil 
mıyacaktır. Tahakkuk ettirilenlet 
terkin edileceği gibi bu yolda a 
davalar ve icra takibatı durd 
caktır. Alınan adli kararlar katil 
miş olsa dahi infaz edilmiyec 
Bunun için mübadele ve tefviZ 
rinin kati tasfiyesine dair kanun• 
olarak bir kanun projesi hazırJa 
ve Meclise verilmiştir. 

Küçük J\nkara haberleri ·: 

* İskftn Umum Müdürü Cevdet ıst'. * Kırkçeşmede Kovacılar cadde -
sinde sabıkalı kumarbazlardan Siirt
li 

0

Ahmedin kahvesinde Suphi, Hay
dar, Hamdi, Mahmut ve Hayri ismin
deki kumarbazlar kumar oynarlar -
kcn suç üstünde yakalanmışlardır. 

ran misafirlerimiz aliıkadarlardan di.in sabah şehrimize bir Yugoslav 
izahat almışlar, mü

1

zenin tertibinde- ticaret hc~eti gelmiştir... . 
k . · t" ··k ı· tt n do Heyet 'I ıca,et ve Endustrı Nezare-

ı ın ızam ve mu emme ıye e - . . .. . , , 
bula gitti. Ballaın Matbuat Koruıeyind•...1 
zır bulunncak ve göçmen işleri hakJCP' .. 
Balkan devletleri mümessilleri ile. t l d t kd. ı · · · h t · 1 tı Dırektorlerınden Sava Obradovıç -ayı a a ır erını ız ar e mış er- . 

d" in rivasetindedir. Heyetin dığer azası 
ır. Tica;et ve Endüstri Nezareti müşa-
Matbuat Müdürlüğünün çayı virlerinden Mihailoviç ile ayni neza-
Bugün Beylerbeyi sarayında mat- ret sekreterlerinden Famiç'tir. 

buat umum müdürlüğü tarafından 

Balkan konseyi murahhasları şere

fine bir çay ziyafeti verilecektir. 

edecektir. '-* Çin bQkQmetinln yeni Anknra rn 
hatgOzarı Dlkan Tunk: geldi. va:df 
başladı. * 1937 mnll yılı içinde Sıhhiye VclC 
143 küsur bin liralık kinin satmışt~ 

Evet ihanet şebekesi işliyordu, 

mühim haberler veriyordu. Buna 
memnun olmaları lazımdı. Haber
lerin çoğu doğru idi. Buna rağmen 
haberler neticede boşa çıkıyor, bu 
usta casuslar hayret ve teessürden 
kendi kendilerini yiyorlardı. Ko -
misyon da, İspartıılı Kemal de bu 
işe bir türlü akıl erdiremiyorlardı. 
İşte bir aya yakın, devam eden fa
aliyetlerine rağmen Kapitcn (Be -
net) i bir türlü memnun edememiş 
lerdi. (Benet) ten aldıkları cevaplar 

* Sirkecide Edirne otelinde otu -
ran Halil isminde biri ayni otelde 
çalı~an Şefika ismindeki kadını bı

çakla bacağından yaralamıtşır. Şefi
ka tedavi altına alınmış, Halil yaka-
lanarak tahkikata başlanmıştır. 

Batbuat umum müdürü, bu ziya
fette ecnebi ve Türk g!lzetcci arka-

daşların da bulunmalarını rica et
miştir. Davetlileri götürecek olan va 
pur, saat 16 da Dolmabahçeden kal
kacaktır. 1 T AKVIM ve HA V!J 
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4 üncO ay 
Arabi: 1957 
Sefer: 11 

GOn: 30 Kasım: 1~ 
Rumi: ıs 

rt· ,o 
Ma 12.tS 

Güneş: 5,25 - Oğlf': ıs 44 
ikindi: 15.57 - Akşam: s . .tl 
Yatsı: 20,20 - İmsfık: ----------11 

YURTTA HAVA V AZtYt: 
b61" hep şu yolda idi: "Bu işi haber al

makta çok gecikmişsiniz, evhama 
kapılmışsınız, böyle bir şeyin aslı 
çıkmadı ... ,, 

Son günlerde Benetin cevaplan 
acılaşmıya da başlamıştı. Mesela: 
"Böyle asılsız şeylerle bizi meşgul 
etmeseniz daha iyi olur.,, gibi tariz 
lerin arkası ~elmiyordu. 

(Devamı "ar) 
Urfahlann kurtuluş bayramı dilıl tezahilratla kutlandı. Diln §ehrimize bir Yuıoslav 
Yukandaki resimler b• iki .hiditeyi tespit ediyor. 

ticaret he:vcti sreldi. 

Yurdun Trakya, Kocaeli ve Ege bil 
rinde hava kııpalı, diğer bölgelerde 

11
, 

lu geçmiş, rüzgtırlnr Ege ve Orta ~ 
luda Ccnubt, diğer yerlerde Şimali 
metten orta kuvvette esmiştir. t 

DOn İstanbuld:ı hava kapalı ve rl' 
rüzgftrlı geçmiş, rüzg{lr Şimali ş~ 
saniyede 7 ilA 8 metre hızla csnıl~tır~ 
14 te barometre 763,1 milimetre ldi. 
Tet en çok 12,7 ve en az 2,1 santıgrııt 
rak k:ıvdcdilmisUr. 



Varşova, 11 (A.A.) - Müstemleke 
haftası münascbetilc Varşova, Kra
kovi, Pazen ve Lublin'de tezahürat
lar vuku bulmuş, hatipler Lehista -
nın müstemleke mahsullerine ve 
ham maddeye olan ihtiyacını teba -
rüz ettirmi lerdir. 

arşova, 11 (A.A.) - ova Rzez
pospolita isminde yeni bir muhalif 
gazete bugünden itibaren intişara 
başlamıtşır. Gazete, eski Başvekil 
B. İgnas Paderevski tarafından ida
re edilen Nova Pravda gazetesinin 
politikasını takip edecektir. 

---o.--

Ankara, 11 (A.A.) - Büyük Mil
let Meclisi bugün Hilmi Uran'ın baş 
kanlığmda toulanmıştır. 

Bu toplantıda Manisa mebuslu
ğuna intihap edilen Faik Kurdoğlu 
ile Sinop mebusluğuna intihap edi
len Ismail Hakkı Veral'ın tahlüleri 
yapılmış Ankara mebusluğuna se
çilmiş olan Muammer Eriş'in de in· 
tihap mazbatası kabul olunmuştur. 

Ruznamedc bulunan maddeler-
den icar ve isticar kontrnt.olarile fe
rağ ve intikal ilmühaberlerinin ve 
nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel 
mukabilinde 'satılması, Türkiye - Le 
tonya, Türkiye - Romanya ticaret ve 
kliring anlaşmalarının ve Üsküdar, 
Kadıköy su şirketi imtiyazı ile tesi
satının satın alınmasına ait mukave
lenin tasdiklcrine ait kanun layihn
larının ikinci müzakereleri yapılmış-

kredi kooperatifleri kanununun o
nuncu maddelerinin icra ve iflas ka
nununun 7 inci maddesiyle ilga e
dilmiş olup olmadığına ait tefsir maz 
batası kabul edilmiştir. 

ROMANYA: 

Bir Tren Otobüs 
Müsademesinde 7 Ölü 

21 Yaralı 

T A: N 

Ncvyork, 11 (Hususi)- Uzak Şark 
tan gelen haberlere göre, bugün 11 
kadar Japon tayyaresi Sovyet top· 

Fransada Grevler Büyüyor 

Yeni Kabine Bugün 
Meclisle Karşılaşacak 

3 

;flflEK 

F rankistler 
Tortozaya 
Yürüyecekler 

Londrn, 11 (Hususi) - Son gün
lerde Ispanya da cümhuriyet kuvvet
lerinin Tortoza şehrini müdafaa için 
giriştikleri mukavemet, gittikçe sert
leşmektedir. Çünkü bu şehir, Kata
lonya ile, cümhuriyetçi İspanyanın 
diğer bölgeleri arasındaki muvasale
yi temin eden a nayola hakim olma
sı dolayısile çok ' m ühimdir. Cümhu
riyet hükumeti Tortoza'yı her ne 
pahasına m al olursa olsun müdafaa 

azmindedir . 
Asilerin ise, burayı zaptederek 

cümhuriyet kuvvetlerini ikiye böl· 
mek için bütün kuvvetlerile uğraşa
cakları şüphesiz sayılıyor. 

Cephelerde umumiyetle kayde 
değer yeni bir şey yoktur. Asiler. 
ufak tefek ilerlemelerden bahsedi
yor ve v aziyetler ini tahkimle meş
gul olduklarını bildiriyorlar. 

Turizm Bahsi 
[Yazan: B. FELEK] 

• Bizde turizm bahsi bazı gazeteleri-
mizi şu günlerde meşgul eden mev
zular arasına girdi. Memleket için 
tahmin edildiğinden çok daha büyük 
birgelir membaı ' 'C propaganda yolu 
olan bu işin matbuatımızı yakından 
alakadar eder görünmesi sevinilecek 
bir şeydir. 

Bir meselenin önce umumi olarak 
aliıkası doğar, sonra onun teferruatı
na ve tatbikatına ait etütler başlar. 
Bu etütlerin başlamasına intizarcn 
ben bir ufak nokta üzerine parmak 
koyacağım. 

Turizm yani seyyah işlerile uğra

şan bir dostum vardır. Kendisiyle a
rada bir bu bahse dair laf ederim. Bu 
lakırdılarunızdan biri sırasında bana 
dedi ki: 

- Bir seyyah, "falan memlekette 
pasaport kolaylığı varmış, gümrükte 
bagajlan açmıyorlarmış., diye kalkıp 
gelmez. Fakat muhakkak "falan yer
de hayat çok ucuzlamış,, diye koşar •.. 

Ben bu söze mim koydum. Çünkü 
çok defa harice !;tkanlarla görüşür

ken mesela karaciğerini tedavi için 
daha yakın ve ucuz gidilen Karlsbat 
yerine Fransaya neden gittiğini so
rarsanız yüzde seksen Çekoslovakya
nın Fransaya nazaran daha pahalı ol
duğundan bahsederler. 

Eğer Merkezt Avmpadan her sene 
binlerce adam Vamaya iniyorsa Bul
gar şimendifcrlerinin rahatlığından 
ve~·a vize kolaylıklarından değil, Bul 
garistanda hele Varnada hayatın tt• 
cuzluğundan dolayı gider. Binaen
aleyh herşeyden evvel bizde seyya
hın ikamet şartlannı ucuzlatmak lft- ı 
zımdır. Yani otel ve lokanta masraf
larını ehvenleştirmek gerektir. Bu· 
günlerde İstanbulda toplanan iki 
Balkan konferansından birinde mu
rahhas olan bir aşinam vardır. Bana l 
oturduğu otelde içtiği bir kahve için 
32 kuruş verdiğini söylediği zaman 
hayret ettim. Belki bu otel şehrin en 
yiiksek otellerindcndir. Lakin otcUe. 

·- ---,, nazarı dikkati celbetmistir: • 
·-··-11•ucu.=.•tsuı .::Stt~ı , ın~U:ı.ıuı ~1 

den sonra, asilerin yeni bir taarruza 
girişmeleri umulmaktai:lır. 

''""'ı.Uo """ 'b.a'h"' n\n ~ l\."\u u~ \\,"\\• • 
lehinde rey vermeleri bekleniyor. 

Kabine yarın cümhurreisinin ri
yaseti altında da toplaancak ve lsti
yeceği salahiyetleri kararlaştıracak
tır. Hükiımetin salahiyetler işini da
ha ileriye bırakması ve sosyalistleri 
ilk hamlede husumete scvketmemesi 

çerçevesini tecavüz etmekte ve bü
tün işçi hakkında alakadar eylemek
tedir.Bu anlaşmazlık, bütün korporas 
yanlara da kollektif mukavelename
lerin tecdidi ve elde edilen fayda
ların idamesi meselesini ortaya koy 
maktadır. 

Barselona Röyter ajansı muhabi
ri cümhuriyet askeri karargahının 

asileri püskürteceğinden emin oldu
ğunu haber veriyor. 

Havas ajansı muhabirinin Mad· 
ritten bildirdiğine göre, Talevera 
mıntnknsmda, cümhuriyet kuvvetle
ri asilerin bütün tazyiklerine şiddet· 
le mukavemet etmişler ve l 00 ka
dar esir almıya muvavffnk olmuşlar
dır. 

mesini icap edecek bir fe,•kalAdelik 
olacağını tasavvur edemiyorum. Boo; 
na mukabil dün yanıma gelen bir o
kuyucumun nümune olsun diye bana 
!Uarsilyadan getirdiği orta halli bir 
lokanta listesinden size birkaç fiyat 
yazacağım. 

muhtemeldir. 

ltalyaya yaklafma 
Bu sabahki gazetelerin ekserisi, 

B. Bone'nin hariciye nazırı tayin e
dilmesinin hükumetin Italya ile bir 
mukarenet vücude getirmek ve bu 
memleketle normal diplomasi müna
sebetlerine girmek için bir gayret 
sartedeceğine aliimet olduğu fikrin· 
de bulunmaktadır. 

Filanden grupunun da hükumete 
müzaheret edeceği anlaşılıyor. Flan
den bugün demiştir ki: 

"Siyasi muvazene meselesi bizi 
alfıkndar etmez. Biz yirmi ay süren 
siyasi bir cinnet neticesinde harap o
lan maliye ve iktisadiyatımızın dü
zelmesini istiyoruz.,, 

Mumaileyh Italya ile yeniden nor 
mal münasebetler idame edilmesi W 
zumunda ısrar ve Ispanya hakikati
ni görmemezliğe gelmekte devam e
dilmemesini tavsiye etmiştir. Flan
din şöyle demiştir: 

"Biz bilhassa hükümetin progra
mile alakadarız. Hükumetin göstere· 
ceği faaliyeti görerek bu program 
hakkında bir hüküm vereceğiz ... 

Pol Bonkur ile fıyandan Violet 
sosyalist cümhuriyetçi birliğinden 

cekilmişlerdir. Kırk mebusu olan 
bu grup, radikal sosyalistlerle sosya
listler arasındadır. 

Grevciler gittikçe artıyor 
Diğer taraftan Fransadeki sanayi 

karışıklığı de\'am etmekte ve şiddet
lenmektedir. Bugün metalürji grev
cilerinin sayısı (150,000) e varmıştır. 

Röno fabrikası amelesi de greve işp
rak etmişlerdir. Alakadar taraflar 
arasında müzakere yeniden başlamış
tır. Fakat grevlerin bu derece geniş
lemesi üzerine tayyare ve mhühim· 
mat imalatı adeta büsbütün durakla
mış gibidir. Bu da hükumeti ve bü
tün efkarı umumiyyi derinden ala· 
kadar etmektedir. Grev hareketinin 
vilayetlere de sirayeti beklenmekt~
dir. 

Halk cephesi mensuplarının 
nümayiıi . 

Bastiy mahallesinde dün öğleden 
sonra halk cephesi mensupları mü -
him bir nümayiş yapmışlardır. Evve
la men, sonra müsaade edilen bu te
zahürat esnasında nümayişçiler "İs
tihsaliit işlerine sekte vuranlan" pro 
testo etmişler, "Sulhün müdafaası i
çin mücadele" ve cümhuriyctçi İs -
panyaya yardım edilmesini talep ct-
mişl<'r<iir. . 

Gazetelerin mütaleaları 
Fransız gazetelerinden Jurnal ve

ni hüki'ımeti sağlam bir teşekkül 
saymaktadır. 

Sol cenah gazeteleri yeni Daladye 
kabinesi hakkında oldukca muhteriz 
bir lisan kullanmaktadır: 

Pöpl, -amele sendikalannın ga
zetesidir- Daladye kabinesinin halk 
cephesi hükumetiyle hiç bir münase
beti olmadığını yazıyor: 

Hümanite -.komünist- hiç bir ko 
manterde bulunmuyor ve sosyalist
l~rle ~o~ünistlcrin dün tertip eyle
dıklerı numayişleri tebarüz ettiri
yor. 

Popüler -Sosyalist- sağlam ve 
kuvvetıi bir hükumet> teşkil etmek is 
tiyen Dalad~nin ne sağlam ne de 
kuvvetli bir hük(ımet kurmıya mu
vaffak olamadığı mütalasını ileri sür 
mektedir. 

lngilteredeki kanaat 
İngiliz gazeteleri Fransız kabinesi 

ne hususi bir ehemmiyet veriyorlar. 
Tayrnis diyor ki: 
Daladye hiikumctinin muvaffakı

yet ihtimalleri pek azdır. Bunun sebe 
bi bilhassa endüstride mütemadiven 
artan e.ndişedir. Hele maden endüs
trisin.dcki ihtilaflar ciddi endişeler 
doğurmşktadır. Çünkü bunun scbe .. 
bi d.aha· ziyade siyasi ve ekonomiktir. 

Niyus Kronikl gazetesi de diyor ki: 

Asi kaynaklanna göre, 
T aarru:r.un bir aylık bliınço•u 

Saragos, 11 (A.A.) - Havas ajan· 
sının muhabiri bildiriyor: 

Franko kıtalnrı Aragon cephesin
de bir aydanberi yaptıkları taarruz 
neticesinde 26.000 kilometre murab
baında bir arazi parçası işgal etmiş
lerdir. Bu arnzi dahilinde 260 şehir 
\'C kasaba vardır. 

Aragon cephesi şimdi 280 kilo
metre uzunluğunda bir sahayı kapla
maktadır. 

Resmen bildirildiğine göre, Fran
ko kuvvetleri Balaguer civarında 

Segre nehrini geçerek mühim bir 
sevkülceyş noktası olan Tapizayı zap 
tetmişlerdir. 

Morella mıntaknsında Frankistler 
ilerlemiye devam etmektedirler. Bu 
kuvvetler Maistrazgo dağlarını geç· 
mişlerdir. 

Avam kamaraaında 
B. Çemberlayn Avam kamarasın

da bir suale cevap vererek, alınan 

teminata ve itina ile tetkik etmek im 
kanını bulduğu delillere göre, Ispan
~·ada vaziyetin son Jtalyan takviye 
kıtaatile maddeten değişmişolduğuna 
inandıracak hiçbir sebep mevcut ol
madığını bildirmiş. bununla beraber 
iki tarafın da ta kviye kıtaab almış 
olduklarını inkar f'tmemiştir. 

---~ 

AMERİKA~ 

Bu listedeki fiyatlar şunlardır: 
Dana pirzolası 4 frank, Kuzu kı

zartması veya tavşan 3,50 frank, ko
yun pirzolası 3 frank, Salçalı köfte 
2,50 frank, omlet 3 frank, Makarna 
1,50 frank, biftek 3,50 frank, Salata 
1,50 frank, yemişler 1,50 frank, yo
ğurt 1,50 frank, Baklava l,50 frank, 
sütlaç 1,50 frank. 

Bu lokantanın biraz da alat'ul)aa 
yemek yaptığı yemeklerin nev'inden 
anlaşılıyor. Bunu tetkik ederken u
nutmamalıyız ki; Fransa hayatın pek 

ucuz olduğu yerlerden olmadığı gibi 
alaturka yemekler de basit garp ye
meklerine nazaran daha pahalıdır. 
Buna rağmen hu listenin en pahalı 

yemeği 4 franktır ki; bizim paramız· 
la 15 kuruş eder. 

İfrat ve tefrite kaçmıyalım amma 

bu lokantada: Bir salçalı köfte, bir 

makarna bir de yoğurt yiyip karnını 

doyuran adamın vereceği para 5,50 

franktır. Buna ekmek parası ve bah

şiş olarak 1,50 frank daha koyarsanız 

7 Frank olur ki; fstanbulda söyledi
ğim otelde içilen kahveye \•erilen 32 
kuruştan daha elinde 4 kuruş yani 
bir frank parası kalır. 

Biliyorum ki: İstanbuldn 32 ku ru. 
şa kahve içildiğini okuyan herkes 

benim kadar şaşıracaktır. Çünkii bu 

şehirde kahve orta halli yerlerde 5 
kuruştan ,.e h·i yerlerde 10 k · uruştan 
yukarı çıkmaz. Lı'tkin hu"'t" b .. un n mu. 
esseseler turizm bakımı d • n an, vnnı 

yabancıya yapılan muamele hnkı
mından bir miirakaheve t "' b' 1 · a ı n ma-
dığından böyle fırsatlarda 1 f 

f
. . mnn ese 

men ı tcsırler hırnknC'ak 1 sev ere «'<'· Transatlantik Hava 
Seferleri Başlıyor 

saret etmedcdirJcr. Ümit . 
. "" tcm<'nnı 

olunur kı; yeni turizm nd 1 nn nrı atı -
lırken bu taraflar da .., .. d .. uz en kaC'ına
sın. Bükreş, 11 (A.A.) - Kalas ile Se

tatea - Alba arasında bir geçitte 
bir lokomotif bir otobüse çarpmış-

tır. Ootbüs parçalanmıştır. Yedi kişi 
ölmüş ve birkaçı ağır olmak üzere 

21 kişi yaralanmıştır 

Paris mıntakası sendikaları Birli
ği bugün patronlar aleyhinde bir be
yanname neşretmiş ve §U hususta 

Daladye sol ve merkez partilerin
den mürekkep bir hükumet teşkil e
derek milli bir ekseriyete dayanmak 
istiyordu. Böyle bir hükiımet kurnu
ya muvaffak olamadı. 

Nevyork1 11 (A.A.) - Nevyork ile 
Fonyes - İrlanda arasında temmuz 
nihayetinde \·eya ağustos bidayetin
de günlük bir trnnsatlantik hava ser
visi ihdas edilecektir. 

Imperial Airvays veya Panaber-

ken Airvays muessesele 
rıne aıı t 

yareler ayni zamanda N 
21

' 

d 
. cv:vork t" ı\•p 

rın a Vaşıngton limanı d 
T 'd n arı vl"' 

oymes en hareket ed"" k i . 
'' (' <>.-t"11T 
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Istanbulun 
imarı Nasıl 
Başarılacak? 

Meşhurviyolonistl Hariçten Getirilecek 

ikinci Konserini Trikotai Makineleri 

Otel Sahibini Tabanca 
ile ;Vuran 80 lik ltiyar 

Veriyor Ankara, 11 (A.A) - Kalite ve kan
tite itibariyle memleket ihtiyacını 

karşılıyamadığı için çorap, trikotaj 
ve ipekli kadın çorabı imal eden sı
nai müesseselerin hariçten getirecek
leri makinelere muafiyet verilmesi
nin İktısnt VekAletince kabul edildi-Paramla Dilenci Olmuştum Canım

dan Bezince Silaha Dayandım diyor 

B. Gabrlyel, Sorbonda 
Mühim Bir Konferans Yerdi 

Paris, 11 (A.A.) - Anadolu aJan
suun hususi muhabiri bildiriyor: 

B. Gabriyel tarafından İstanbulun 
yeni planına dair Sorbonda verilen 

Dün ağır ceza mahkemesinde ge- Şahidm sözleri karşısında Adem konferans şimdiye kadar dinlediği-
çen yaz Sirkecide Bahrisefit oteli sa- baba, bir derviş gibi coşmuştu. Kert- miz konferansların en dikkate şayan 
h . l · d R olanlanndan biti idi. 
ıp erın en eşadı tabanca ile vuran di kendine söyleniyordu: 

seksenlik Adem babanın muhake- _ Bu'nlar hep bir kumpanya, ben Fransız arkeoloji enstitüsünün di
mesine devam elidi. Mahkeme salo- onların sözüne inanır mıyım hiç? dl- rektörü izahatına İstanbulun topoğ
nu ve koridorlar şimdiye kadar gö- yordu. rafik vaziyetini ve Bizans zamanın-
rülmemiş denecek kadar meraklı din Bundan sonra otel hissedarların- daki planını göstermekle başladı. 
leyicilerle dolmuştu. Salona istiabın- dan Ali Memduhun karısı Fatma Bundan sonra muhtelif tarihler-
dan fazla dinleyici girmemesi için Perver dinlendi. deki yangınların tahribatını, birkı-
polis ve jandarma tertibat almıştı. O da şunları söyledi: sım halkın kötü binalarla dolu ve her 
Daha evvel iki jandarma suçlu Adem - Adem baba bana geldi. Izmirden türlü abideden mahrum Beyoğlu tara 
babanın koltuklarına girerek Kapı- gelmiş. Elinde bir senedi vardı. Ko- fıru, yahut Asya kıyılanna geçtlğl
altı jandarma karakolundan yuka - camın borcu varmış. Para istedi. Ben ni, bunun istimlak işlerini kolaylaş
n kata çıkarmışlardı. Adam babanın kendisine dedim ki: tırdığını, 1878, 1899, 1900 tarihlerin
beli iki kat olmuş, sırtında geniş bir - Adem baba mahkeme kocam öl- de ve nihayet altı sene evvel iki Fran 
aba vardı. Beline de bir siciınden ku dükten sonra terekesini yazdı. o va- sıza havale edilen şehir planı teşeb

Sanatkar Baloko,·iç 

ği hakkında verilen haberde, triko
taj kelimeti unutulmuştur. Halbuki 
bu muafiyetler trikotaj sanayii için 
de kabul edilmiş bulunmaktadır. 

ÖLÜM 
Tüccar komisyoncu Bay Bekir 

Nüzhet ve Ticaret Odası memurla
rından Bay Burhan Kerimi Çetine
rin kayınpcdcrleri Ergani eşrafından 
Budo zade Bay Hilmi Uzun zaman
danberi çektiği hastalıktan kurtula
mıyarak dün akşam rahmeti rahma
na kavuştu. Cenazesi Ltılellideki e
vinden kaldırılıp namazı Beyazıtta 
öğleyin kılınarak Edirnekapıdaki Şe

hitlik mezarlığına dcf nolunacaktır. 
Mevla rahmet eylesin. 

lstanbu) Radyosu 
Ööle neırlyatı: 

Satıt:: 12,80 Pltıkla Türk musikisi 
Hnvadis 13,05 Pltıkln Türk musıwsi 
Muhtelif pltık neşriyatı 14 Son. 
Akıam ne9rlyatı: 

Saat 17 İnkıltıp tarihi dersi: Urıl' 
den naklen, Mahmut Esat Bozkurt 
Konferans: Şehremini Halkevl · rı 

_Reşat Ekrem Koçu (İstanbula nit \' 
lardan Bostancıbaşı defteri 18,55 P 
dans musikisi 19,15 Konferans: J3e. 
Halkevl nAmına Ahmet Hamdi 
(Buhrnnlnr) 19,55 Borsn haberleri sOf
diıi Rıza ve nrkadaşları tarafından 
musikisi ve halk şarkıları 20,45 :Hıı'°' 
poru 20,48 Ömer Rıza tarafmdnrı 11 

söylev 21 Tahsin Karakuş ve ark:ad 
tarafından Türk musikisi ve halk 
ları (Saat ayarı) 21,45 Orkestra 
Vebcr: Oberon uvertür 2 - ÇaY~ 
Şan dotom 3 - Translatör: Hoıız'l 
in llli pud. 4 - Aylenberg: Lö )1 
22,15 Aans haberleri 22,30 Pltıkln ~ 
lor, opera ve operet parçalan 22,50 
haberler ve ertesi günün progrnmı S3 

Ankara Radyosu: 
Öiile neırlyatı: 

Snat: 12,30 Karışık plfık neşriyatı 

şak, başına da kadın gibi bir eşarp kit neye müracaat etmedin dediın. büslerini hatırlattı ve: 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu- PlAk musikisi ve halk s:ırkıları 13,15 

lunan dünyanın birinci sınıf viyolo- ••••••••••••••• hill ve harici haberler . 
bağlamıştı. Elindeki odundan asanın O bir ekmek parasına razı oldu. Ken "- İstanbulda ve Köprünün öte 
yardımiyle ağır ceza mahkemesinin disini Reşada gönderdiın ve bizim tarafındaki çirkin inşaattan biz Garp 
önüne kadar geldi. Yere diz çöktü. kiradan alacağımıza mahsuben Adem lı mühendis ve mütehassıslar mesu

nistlerinden Yugoslavyalı sanatkar ,,. Akpm neırlyatı: 

Zlatko Balokoviç bu akşam ikinci B E R L ı• T z Sant: 18,30 Plfıkla dans musikisi 
konserini verecektir. Sanatkar cu- Türk musikisi ve halk sarkılnrı ( 

Rıza ve arkada~ları) 20 Snnt aynrı ~ 373 İstiklAl caddesi 

Akıam Lisan Kurları 
Fransızca - İngilizce v. s. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 liradır. 

Abani bozuntusu eşarpını açtı, başın babaya ekmek parası vermesini söy- lüz. Dünyanın her tarafında yapıla- martesi günü akşamı ilk konserini 
dan dizlerine kadar örttü. Bu suretle ledim. Reşat vermediği gibi otelde bilecek alelade binalarla İstanbulun vermiş ve çok alkışlanm~tı. Salon 
yüzünü seyircilerden saklamış olu - dahi yatırmamış, bundan müteessir güzelliğini de bozacaktık. Bereket hınc.ahınç dolmuştu. Birçok parçalar 
yordu. Mübaşir seslenince iki jan - olan Adem baba kendisini, tabanca versin çok zeki ve zevk sahibi olan tekrar tekrar çaldırılmış ve şimdiye 
darına kollarına girdiler. Elindeki a- ile vurmuştur. Zaten Adem baba, ko Türk ziınamdarlan B. Prost gibi bü- kadar lstanbulda kaydedilıniyen bir 
sasile onu suçluların yerine geçir - cam sağken bir defa da eviınize ta- yük bir artist mimara rastlayıncıya musiki gecesi yaşanmıştır. \_ __________ ..) 

diler. O evvela hakimler heyetine banca ile gelmiş ve kocnmı ölümle kadar şehirlerini böyle hazin projele Sanatkarın bu akşam vereceği i- ••••••••••••••il 

rapça neşriyat 20,15 Kemnn solo ~ 
Atak) 20,30 PlAkla dans musikisi 21 
lerans (Operatl:5r Şevketpek) 21,15 
yo S."llon orkestrası 1 - Drlgo: sui" 
hallet Lcs milllons d'Aarlcqu 2 -
nod: Ave Mariıı 3 - Paolo Tosti: 
un B:ılscr 4 - Max .!Jnıch: Kol 
5 - C. Morcna: Quln'tessenzen 22 ~ 
haberleri 22,15 Ynrınkl program 

----------- SENFONİLER: 
- 18 NİSAN PAZARTESİ 20.35 Bilkrcş: Senfonik radyo or 

Fransız Tl•yatrosunda rası (Rimskl - Korsakof). (21.30: 
mı: Bnıkner'in eserlerinden 2nci sf!> 
nl). 21Vlyana: Senfonik takım 
dnn Syera musikisi. 
HAFİF KONSERLER 

arkasını dönerek oturdu. Mübaşir yü tehdit etmişti. re kurban etmediler.,, dedi. kinci konser İstanbullular için bulun 
zünü reise çevirdi. Adem baba, söyleniyordu: B. Gabriyel İstanbulu planına ha- rnaz bir fırsattır. Bütün müzik se-

Mahkeme geçen celsede şahitleri - 30 bin liramı yediler. Sekiz yüz kiın alınası lazım gelen ve Prost ta- venlere bu büyük sanatkarı mutlaka 
çağırmıştı. İlk defa Bebekte Mısır liram kaldı. İki sene evvel İstanbu- rafından ehemmiyetle dikkate alınan dinlemelerini tavsiye ederiz. 
sefarethanesi karşısında 378 numa - la geldiın. Bana beş para vermedi - prensipleri üçe irca etti: Yugoslav artist dün akşam Üni-

lı ıer Sen ı · 't t b' versite ve yüksek mektep talebesine ra evde oturan Bayan Feride din - · zmıre gı e ız sana pa- ı T 'h • b k d .. . . . . - arı ve sana. a ımın an bir konser vermiştir. Gençler, üstad 
lendi. Feride şöyle şehadet etti: . ra gond.erelım, dcdıler. Gıttnn. Gön- değerli Abidelere dokunmamakbilakis 

dermediler Tekrar geldı' A -... viyolonisti dakikalarca alkışlamışlar 
- Ben boynundan vurulan Bahri- . m. ? ve~ en güzel bir milli servet teşkil eden 7.10 Berlln kısa dalgası: Halk or 

sefit oteli sahiplerinden Reşadın ka- kakta kaldım. Ekm~. parası ıstedim. bu eserleri daha göze rar acak dır. Yegane konıeri rası (8.15: Devamı). ıı Bcrlln kısa 

Büyük Piyano üstadı 

ALFRED C O R T O T'un 

Bu kadın Rec: .. da gonderdi R t 11 P şe- gası: Neş'clJ musiki. 12: Kıırnşık k 
rısıyım. O gün tramvayla bır' yere gı· - .r- • eşa • kilde mydana rık k 1 

b h ı 11 arma , 13 Hafif musiki (14.15: Devam). 
d' rd Sirk id una ava e etti. Paramla dilenci ol- . " .. .. L A H A ~ ıyo um. ec e bizim otelin ve muştum. Hayatımdan bezince taban- 2 - Şehrın .but~n du~yada eşi bu- - B A N E R A Bllkreş: Sandu Mnrcu orkestrası (1 
eczanenin önünde bir kalabalık gör- caya dayandım. lunmıyan harikulade guzel siluetini Devamı). 14.15 Pıırfs kolonyal: !{ 

düm. Tramvaydan indim. "Kocan . . . . bozmamak. nakli. 15. Keza. 17 Berlln kısa d 
vuruldu dediler 

0 
imd d hhi Bır aralık reısın ihtarına rağmen • . . Dünyanın en güzel yıldızı Bulgarlar tnrafından btllgar mu 

otomobiİİne koyd. 
1 

nuBe da ı 51 Fatmaya döndü ve söylerunesine de- _3-::- B\1 ~illı ve artıst~endlşeleri • 17.10 Bratıslnva: Rndyo orkestrası. 1 
. A u ar. n e yanına vam etti: gunun sıhhı ve ekonomik zaruretle- z A R A H L E A N D E R Berlln kısa dalgası: İşsonu konseri ( 

~!1~ım.:,~.~.,.,~~ ~~}>a .. ~~a~.!': mGrn ~n~miy-;c-~mTsrn'f'Eğer ver: !'lıl~~aWJBti~-asnmr.rn yurumeK- ·-·--- ~!r~mı). l8;.2:_ ~~tc: Pl!~r_ı_a~k--...,,. 
"B i b Ad b b d F k t ' v • K 1 kisi. 19.10 Prag: Musikili almanca 

e.n u em a a vr u. · a 8 mezsen sonu fena olur .. düşu"n, taşın. tır. ıymet f eserle.r • ç.ok güzel bir Pertembe akıunftJ : T Ü R K Sinemasında 1 k rt ğım h Al M d h ld h f ed 1m ~- riyat. 19.20 Bilkreş: Uılo'nun plftk .& 
es ı o a ız mer ~ ı . em . u- Fatma şehadetini bitirmiş ve din- . a . e mu n aza. . ı ıştır. Haliç ma- dan. 20,10 LAypzig: Askeri bando. 1 
h~n kansının teşvlkıle .. ,, dedL Çiln- leyiciler arasına geçmişti. ılesınde leke gıbı duran bir tek iri •••••••••'•••••••••••••••••••• Prag: Eğlenceli nisan kabaresi pro~ 
ku Ali Memduhun Adem babaya bor Adem baba onu gözlerile buldu ve bina .vardır. 

0

0nu kaldı~mak ve yine 1 ZEVK • NEŞ'E • EGLENCE GÜZELLiK FiLMi 1 21.55 Prag: Rnd,Yo orkestrası. 22.45 

cu varmış, vermemiş, kansı da ver- haykırdı: bu cıvardakı bazı fabrıkaları sahile PARISTE BULUSTULAR ~:~t!'°~~;at~d~;k!~!~ı~usikl n~ 
memi~. Fntmanın evvelce de koca- - Fatma borcunu vetecek misin doğru inçHnnek güç olmıyacaktır. OPERAJ,AR, OPERETJ,ER: 
mı öldürtmek için bir adam tuttuğu- verfiyecek ~isin?. Bay Reis, söyl~ Asma kö,t>rü tasavvuru çok şükür 20 Berlln kısa dalgası: Opera ml.1!' 

nu da işitmiştim. İşte Adem babayı yin bu kadın paramı versin. bertaraf edilmiştir. Unkapanı köprü- 20.20 Peşte: Poldi'nln "Hlmfcy'' 

da o kocama musallat etmiş. Kocam- Reis, kendisine ihtar etti: sünden Ycnikapıya açılacak büyük ( Franaızca sö;lü ) Bat rollerde : 1 operası. 
la Adem babayı hastanede yanyana - Onu hukuk mahkemesine müra- cadde ile münakale ve karşı ile mu- RESİTALLER: 
yatırdılar. caat eder, istersin. vasala en iyi şekilde halledilmiş ola- C' TA UDE TT' c:' COLBER T l0.30 Bcrlin kısı dal~ası. Solist '1< L L rl (Kemıın) . 17.15 Berlin kısa da~ 

Kocam ona: Bundan sonra polis Nazmi, Sala - cak ve Sirkeci istasyonu da Yenika- mnn resitali. 18.SO ostrnvn: SlovıılC 
- Adem baba, ben sana ne fena- mon ve Davit şahit olarak dinlendi- pıya taşınacaktır. Eski yangın yer- MELWYN DOUGLAS • ROBERT YOUNG sarkılan. 19.115 Bükreş: Sehubert'irı 

lık yaptım da beni vurdun? diyordu. ter. Muhakeme dosyanın tetkiki için lerinden birkısmı ağaçlanmakla bağ y ARIN AKŞAM M E L E K Sinemasında kılarından. 20.20 Bükreş: Kemaıı 
O susuyordu. başka bir güne bırakıldı. veya .spor sahası gibi şehre güzellik tali (Krclslcr). 

ve h•lka sıhhat, kuvvet verecek te- ••••••••~••••••••••••••••••• .. __ ,;.... ________ _. 

~DEİUMUMİLİKTE: 

Hapishane 
inşaatı Eylülde 
Başlıyabilecek 

l DİLENCİLİK: 

'Zengin Bir 
Dilenci Kadın 
Mahkum Oldu 

ın~e~ed~duru~caktı~Ah~inp- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ TEŞEKKÜR 
ata izin verilmiyecektir.,, Bu Cuma Akcamı SAKARYA Sinemasmda Babamızın ölümü dolayısıı' 

ı · 3' larımızı paylac:mak ve azaıtrnııl' 
Konferans, stanbulun nefis man - ır d' 

zaralarını gösteren projekınyonla iyi 11 MARGERITA" nın unutulmaz yıldızı evimize gelen, cenaze törenin 
tesirini bir kat daha artırdı, alkışlar- lunan, telgraf, mektupla taziye 
la bitti. G R A C E M O O R E babamızın meslek arkadnşlarıt191 

Sorbonda iki Mühim 1937 Haziranında bütün dünya konservatuvarları en büyük musi
kişinaslarının iştirakile Nevyorkta yapılan büyük festivalde çevrilen 

!ebelerine ve dostlarımızla .. 1'1~ 
kültesi, Dişçi ve Eczacı, Yükse 

caret okulu muallim ve tale 
bütün ailemizin minnet ve { 
gazetenizle arzcdiyoruz. 

Müddeiumumilik, hapisanede bulu 
nan :ve mahkumiyetleri bir seneyi 
geçen mahkumları civar vilayet ha
pisanelcrine göndermekte devam e
diyor. Milli Emlak müdürlüğü, ge
çenlerde hapisane binasının yıkma 
işini bir müteahhide ihale etmişti. 

Müteahhidi dört ay içinde hapisane 
yi yıkacak ve enkazını kaldıracak -
tı. Yıkma ve yapma işinin Maliye 
Vekaletine değil, Nafia Vekaletine 
ait olduğu ve ihalenin yanlış olarak 
yapıldığı anlaşıldığı için eski muka
vele bozulmuş, Nafia Vekaleti tara
fından yeniden bir ilan yapılmıştır. 
Mayısın ikinci günü tekrar yıkma işi 
ihale edilecektir. Bu hesaba göre, 
cylule kadar yıkma işi devam ede -
cek ancak eylıllde inşaata başlana
bilecektir. 

Yankesicilik Suçlusu 
Polis dün müddeiumumiliğe Sab

ri isminde bir sabıkalı yankesici ver 
miştir. İddiaya göre, Sabri Eminö
nünde tramvaya binerken Natika is
minde bir kadının üç lirasile göğ
sündeki nazarlık nüshasını çal-
mıştır. Sultanahmet birinci ceza ha 
kimi Reşit davayı tetkik etmiştir. 

Suçlunun ikfunetgnha bağlanarak 
serbest bırakılmasına karar vermiş
tir. * Sultanahmct birinci ceza haki
mi, dün İsmail isminde bir şoför ya-

Polis dün, müddeiumumiliğe Hav- Konferans 
va, Cafer, Naciye, Satı isminde dört Paris, 11 (A.A.) - Anadolu Ajan-
dilencilik suçlusu vermiştir. Sultan- sının hususi muhabiri bildiriyor: 
ahmet sulh birinci ceza hakimi Re- Türk Dili Tarihi ve medeniyetine 
şlt, bunlarıp ayn ayrı muhakemele- dair Sorbon üniversitesinde verilmek 
rini yapmıştır. İlk defa sorguya çe- te olan konferanslar sona ermiştir. 
kilen Havva 50 yaşlarında temiz gi- Seçkin bir dinleyici kütlesi tarafm
yinmiş, altın dişli bir kadındır. İd- dan yakın bir alAka ile takip edil • 
diaya göre, İş Bankasının kapısında miş olan bu bir seri konferansın so
oturmuş, avuç açarken de cürmü nunculannı teşkil etmiş olan üç kon
meşhut halinde yakalanmıştır. Polis feranstan biri Dijon üniversitesi pro
üstünü aradığı zaman da cebinde tam fesörlerinden B. E. Şapü ve diğer iki-
39 kuruş bulmuştur. Suçlu, şöyle de- si de Brüksel Şark Enstitüsü profe
miştir: sörlerinden B. Vitek-terafından veril-

- Bay hakim, benim kılığıma, kı miştir. 

yafetime bakınız. Bana dilenciliği Dijon üniversitesi profesörlerin -
yakıştırır mısınız? Hem benim ce -
bim para dolu .. Neye dileneyim. Ben den B. E. Şapü'nün verdiği konfe -

ransın mevzuu "Türkiyenin volka -
cevizcilik yapar para kazanırım. nik mıntakalan,, idi. Profesör bu kon 

Haklın şahitleri dinlemiş, suçu sa 
bit görerek Havvayı bir hafta boğazı feransında cenupta Mardin, Diyar -

bakır, Şarkta Ararat, Şimalde Kara
tokluğuna belediye işlerinde çalışma 
ya mahkum etmiştir. Paralarını da deniz kıyılan, Garpte Adalar, Kula 
kendisine iade etmiştir. ve Orta Anadoluda Erciyaş mınta
~.......,.......,~~~~-""!'!'"'--~-!"!!!!!!! katarının sönmüş yanardağ bakiye -
mağı tevkif etmiştir. iddiaya göre Is 
mail, Şeker apartımanının önüne 
bir kamyon yanaştırmış ve 25 çeki 
odun çalmıştır. Satarken de cürmü 
meşhut halinde yakalanmıştır. * Kadıköy sulh ceza hti.kimliğine 
tayin edilen eski ağır ceza mahke
si azasından Muhlis Tünay dünden 
itibaren yeni vazifesine başlamıştır. 

leri üzerindeki tetkikleri anlatmış ve 
projeksiyonla bu yerlere ait manza
ra ve krokiler göstermiştir. 

B. Vitek'in konferansına gelince 
bunun da mevzuu "Ankara bozgu
nundan İstanbulun zaptına kadar" 
idi ve Osmanlı tarihinin 1402 den 
1453 e kadar olan kısmının tetkiki
ne hasredilmiş bulU:f!U)'Ordl!:_ 

Yalnız senin icin 
Fransızca sözlü filminde (TOSCA - l\IARTHA) ve (LAHABANE

RA ESPANYOL) şarkılarını taganni edecektir. 
Bu suvare için biletler şimdiden satılmaktadır. 

••••••••-.. Telefon: 41341 • 6t------.. Hemen yazıhnız •------•-.. 
BUDAPEŞTE sergi SEY AHATINE 

Gidecek kafilenin pasaportları yapılıyor. 

Merhum Doktor M~ 
Hüsnü ailesi 

Kadıköy ikinci Sulh Hu1cıl~ 
ı kimliğinden: 

Kadıköyünde Cevizlik Bal'~~ 
kağında 18 No: da mukim eırıe ıı 
bay Nurlnin vesayeti altınd~ 
nan Remzi kızı Nilüfere ait dl 
müddetinin 4 sene daha teC ııV 
19/3/ 938 tarihinde karar veri 

(6798) 
Hareket : 30 NiSAN • Dönüş : 1 O MAYIS 

İkinci mevki tren ve vapur, Yemek, Otel, Gezinti dahil 
AYRICA 2 GÜN BÜ KREŞTE latanbul Birinci Ticaret 

TL () D kemeainden : 
• 70 • -- Osmanlı Bankasının Ankar

0
., 

MÜRACAAT: NATTA Seyahat Acenteliği sinden Istanbul merkezine ~~ 
Beyoğlu - Telefon: 44914 almış oldukları 15/ 2/ 938 tarı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~95/2770No. ~~hlnl~a~ 

Kiralık Tuğla Harmanı 
Hayvan Borsasından : 

Haliç Sütlücesinde İmrehor köşkü caddesinde Zümre zade fabrikası 
karpsında eski 19 yeni 153 numaralı tuğla harmanı bir sene müddetle 
kiraya verileceğinden 27-4--938 tarihine müsadif çarşamba günü sa
at on buçukta yapılacak açık arttırmaya iştrak edeceklerin şartnameyi 
görmek ve muh~men kıymetin % 7,5 gu olan 45 lira teminat akçesini 
yatınrulk üzere Sütlücede Karaağaç Mezbahası karşısında İstanbul Hay
van Borsasına müracaat etmeleri. (2003) 

tevi çek başkasına ciro edı < 
zayi olduğundan iptaline ktır't# 
rilmesi Soryano ve Hananel t~ 
dan talep ve Hamili buıun°1, 
mübeyyin vesika ibraz edil~ğ 
makla Ticaret kanununun (S ııı 
maddesi mucibince ziyaı iddİ11 0 

mezkur çeki bulan tarnfındtt"ı 
kemeye ibrazı li.izumu ve ibf1 

mediği takdirde ( 45) günlil1' , 
detin hitamında iptaline kt\l'~ 
l~ceği iltın olunur. ( 
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TAN·"'· hedefi: Haberde, fikirde, lalr• 
.. ~e temiz. dUrU.ı, umlml olmak, 
ıc.rıtn IUet .. I olmıyı oalıımaktlr. 
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ABONE BEDELİ 

Türkiye F.cnebl 
ıtoo Kr, ı Sene 2800 ltr, 
'190 Kr, 8 A7 1500 ltr, 
400 Kr, 1 A7 800 Kr. 

Almanya, Avrupada 
1-legemonyasını Nasıl 

ıao Kr, ı A7 ıoo Kr, 
llllıetıerarası posta tmhadına dahil ol· 
::-ıı memleketler tem ıo, ıs. ı. 1.5 Ura 
~ A~e bedeli peffnd!r: Adre9 delll· 
ı_.. ek 2S kuruıtur. Cevap tçtn mektUıı 
.. ıo 1curu,ıu1r pu1 mvest ~dır. 

[c0ttuN MESELELERi 1 

Bu Yürüyüıl• 
lstanbul imar 
Edilemez 

Kurmak· 
istiyor ?. 

Yazan:-~~ 

GENERAL H. EMiR Yaan: M. ZEKERiYA 
Falih Rıfkı Atay'm "Ulus,, refi· 

kİaabde töyle bir yum çıktı: ~!!!ii!!i!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!l!!!!l!!!~!ii!!!!!l!!!llii!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!i!l!i!!!!!!i!l!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!l.!!!!!~iil!i!!!!!~i!!!!!!!!!!i!IJ 
"Beı buçuk av jaıılaıu AnJccmdla 

oturmU§tum. Bu ıef eT Istanbula ayak 
baıtığımda, gerçektn geri dönmek 
iııedim. Haraplık, çamur oe batak: 
Ankcırcıdan ımıra onun bu halini gö
riince, garp memleketlerinden gelen
leritı hayal ıukutlannı nekadar iyi 
°"1ıt1orum. 

. A Imanyaın Avusturyayı ilha-
kı, yapacağı işlerin yalnız 

bir tane olduğu, artık bir sır de -
ğildir; o, Versay muahedesini yır
tarak silkinip kalkındıktan sonra, 
A vrupanm her zAfının verdiği fır
sattan, istiffdeye koyulmuftur. Ha 
beş meselesinde. Fransa İtalyaya 
karşı Ingiltere ile yürümediğinden 

defa, fiiliyat ve hakikat sahasına 
çıkarmış ve bu meselenin etrafında 
zegin bir edebiyat doğurmuştu. O 
zamanki düşüncelere göre Orta Av 
rupanın temeldireğini, coğraft du
rum ve askeri kuvvetleri icabı, o 
vaktin merkezi iki büyük devlet, 
Almanya ile Avusturya ve Maca -
ristan teşkil edecek ve bunların et 
rafında, müstemlekeleri ile birlik
te Felemenk ve Danimarkadan, İs- • 
knadinavya memleketlerinden, İs
viçre, İtalya ve Balkanlardan ve 
Türkiye A vrupasından mürekkep 
büyük bir birlik kurulacaktı. 

lnıana yalnuı ıehre acımak değil, 
daha jazla - maziye de ait olsa - ken
eli"'~ 1cızma1c hini geliyor. Fakat, 
eOer Iatanbul tman bir planın ve bu 
Plcttacıtııtı c:Hıriplitıl altında muayyen 
t>e "'unta.zam hamelelerle değil de, 
1&er ıözü geçenitı, nüfuzu altındaki 
itleri ayn ayn zorlaması §eklitıi ala
CQI; olursa, ıehir, yıllar yılı bu kar-

aralan soğur soğumaz, Almanlar 
Ren bölgesini işgal ettiler. Bu se
fer de, İspanyadan gelen iyi haber 
ler ve Fransadaki elim kabine buh 
ram A vusturyanın ilhakı için mü
sait bir zaman olmuştu. Hülasa, 
Almanlar artık niyetlerini saklamı 
ya bile lüzum görmüyorlar, ve · ıte, 
propaganda nazırlan Dr. Göbels, 
apaşiklr söylüyor: "Artık dünya
yı yeniden tevzi etmiye, sıra gel
miştir ve bu sıra da Almanyanın 

müstemleke meselesi halloluna -
caktır, ilAh ... ,, 

.. S::llliW OttA AVRUPA 

9Gfalıktatı kurtulamaz. 
"E vvel4 bir garp meTkezi, bütün 

ttLfıeueıeleri Ue bir garp merkezi 
:ndcı görüldü!}ü üzere Takrim k1f-
1ce - Harbiye aran), IOftra bu mer
l d deniz oe kara medhallerine bağ
:!cı" "'unta.zam 11ollar w ftihayet, 
...,. Uo1 VClrtft 1Gbolatcm idbaretı kcıt'i 
~ Jcımatrolü, ldkitı basit mü

ha\ j\-ul\ t V l\.U: JU r uıu l(lı ;ı l~~UJ 
fia bir 1coftt7.oıt Bir fe!ller yapmak. 
!itan ve ıüratle yapmak ld.ıım! Her 

rltl fcıt1daaındma gayrı bu hu.nısta 
IGttedilecek parayı cümhuriyet me
dende İlletitım rekl4m tahsilatı dahi ad

debtı ·. ınz .• 
'it 

..!'uhakkak bir feyler yapmak, top. 
Ye ıUratle yapmak lbım. 

llalbuki EmlnönünUn açılması te
rhhUaG blle birkaç aydır intaç edi
deırıedl. Para, plan ve saire hazır ol

Qfq halde bu kadar kaplumbağa 
~rişG ile gidersek, İııtanbulun 
-uı iti uırlarca sflreb1Iir. 

Almanya, Avusturyayı kendine 
katmakla nüfusu 75 milyona çıkı· 
,JtN..,.fp!ui. rf!Sro~lmrakya ... X ela.iv!" n. 
milyon kadar Alınan varmış. Bun
dan başka, diğer millet1er cephesin 
den de, Orta Avrupada çizilen hu
dutlar devamlı bir bant teminine 
müsait değilmif. Bu sebeplerle .-.ı
manlar, Göbelsin dediği dünyayı 
yeniden tevzi işine Orta Avrupa • 
dan baflamak istiyorlar. Demek 
eski, Orta Avrupa, Alınan Tasan 
bütün hızile meydana çıkmış ve 
tatbikat sahasına bile atılmıştır. 
Onun için bugünkü siyasi ve as
keri meseleleri, birer Avusturya, 
Çekoslovakya veya Macaristan me 
selesi halinde münferit olarak, mü 
talea etmekte bir fayda yoktur; 
çünkü asıl mesele, bilyük ve en bü 
yük Almanya denilen cihangir -
1ik hülyasıdır ve işte bütün bun
dan bu Alman· büyük Tasannın te 
melini de Orta Avrupa meselesl 
tefkll etmektedir. 

811 ufak tecrübe; ıunu sösteri
)or ki. htaabalun iman lfi bua'fhıkü 
llhnıyet ve teıldJAtla kolay kolay 

.... nlanuyaeakta. htaabulun ima
lı llıadenıld bir devlet iti olarak ele 

~. Bunan tatbiki h111usun-
::. da devletçe ona ıare esuh ted- A lmanya f.stfyor ld, Orta Av-

ler 8'..k ve bu gayeyi en ıflr· rupa bölgesi onun hükmün 
ltle tahakkuk ettirecek bir tefkilit de bir birlik tefkil ettin; o bura
~ ptirmek icap -'-ektir. Sar- larda Rusyanın öncüsü {Plşdan) 
.._._ ~ bir Çekoslovakya, Fransanuı dc)s.. 

ek para ile u umanda çok tu bir Polonya veya bir Romanya 
:. leli netice almak için en kestir- ve nihayet yabancılardan imdat 

1ol budar. uman, kendi ırktqı bir Awsturya • 
~ tatbiki iti basit bir idare görmek lstemiyor ve bfitün bunla

ltl defildlr. Mafaual bir belediye n kendisine çeVrilmif birer hançer 
:: lehirellik meselesidir. İp o nret- ucu ve birer suikast teWdd ediyor 

Ye bu saviyeden ıöz önüne almak du. Bu yilsdendir ki, Almanya, Le
~ 0 1aa gire tedbir almak gerektir. hJ8tan ile olan ekalliyet ve Danzig 
..... Eminönü meydanının açıl- meselelerini ildncl hatta bıraka -
~ itinde oldulu gibi, bazı huka- " tak, evveli onunla uzlapnak ve 

Ye1a teknik m&nialar mütemadi- dostlqmak 1olunu tuttu ve mu
:- 'hu tepbbüstln JımnJ kesecek, vaffak oldu. Ondan aonra, bilhu
..:.-• kapayacak ve ıilratle yilriln· sa Habeı ifinde bndlne muhtaç 
-.., bae engel mi olacaktır?. olan İtalya ve Uzak Şarkta Japon

~ 
Dollımacllığın Kongresi 
il ~' (TAN) - Doku~cıl~~n 
~~ \'e standardize edilmesı ıçm 
,~Odasında bir kongre yapıldı. 
~rıgreye vülyetin dokumacılık 
~-:'fillerinden başka civar vilayet
~ dokumacılar ve Sümerbank 
~""'4llaslan davet edllmiştr. surner 
~bet kifilik bir heyet göndeı:rn~k 
~1le konereye iştirak etrnıştır. 
~ \'llAyet dokumacıları murah
~ &ehnlftir. Kongrenin birÇOk 
t.t. kararlar afacağı umuJnıakta-

ya ile üçlü bir ittifak yaparak siya
si dıf durumunu 1ajlamlqtırdı. Dl 
jer yandan kara ve hava ordusunu 
alablldijine kuvvetlendlrtyor ve 
Fransayı kUfkulandırmamak için, 
Hitler bu memlekette gözü ohna
dığını ve Frana ile hiçbir meaele
ıi olmadıjııu ilin ediyordu. Niha
yet, bu büyük devletin, uyanmak 
için Almanların Brenner'e inerek, 
oradan, onun Afrika Ue muvuala 
sını tehdit et&esini beklediğini gö
rüyoruz. 

Almanların Orta Avru~ (Mitte
leuropa) Tasarı yeni delildir; evve 
liyatı XIX cu amn bq1anna kadar 
uzanır. Büyük Harp bu Teaan ilk 

.. .... , .... B üyük Harpten mağlup çıkan 
bir Almanyada artık em • 

peryalist fikirler beslenemiyeceği 
için, Orta Avrupa fikri de muvak
kat bir zaman için uyumuştu. Fa
kat bugün, yalnız hula uyanmış ol 
makla kalmıyarak, herkesin bildi
ği gibi tatbikat sahasına bile geç
miştir. Hitler Almanyasınd• bir 
Orta Avru~a te~'kkülü için .nazari 

Umanlara göre, Orta Avrupa 

-~---~ "'r"'J ... "". ' "'"'84 .u.a.-

barile eskisinden farklı dei!lılir ve 
sınır cihetlertle de 8f81ı yukan 
birdir. Yeni Alıntn Orta Avrupa fl 
kirlerini temsil ettikleri için, Al -
manyada çıkan askeri Deutsch 
Wehr adlı vakitli askeri gazetede 
yazılanna tesadüf ettijimiz, ihtiyat 
Albay Franz Sivobodanın fikirleri
ni, misal olarak, ele alacatım. Bu 
zata göre, "Orta Avrupanı.n. mu
kadderatı biribirine bağlı milletle
rin yaşadıkları bu bölgenin,, sınır
lan - bilhassa müdafaa siyaseti ba 
kımından - Doğuda, FinlAndya kör 
fezinden, Dinlester üzerinden ge • 
çen ve Karadeniz Bofazına inen; 
Batıda, bizzat Fransız1ann yaptı· 
jı, yeni Çin Hddi, Magftıot müa
tahkem hatq boyunca, Alpı.t' me
tinden Akdenlze, Ceneve körfezi 
Batısında bir noktaya inen birer 

h'lttan ibaret olmalıdır. Bu tasav
vur Orta Avrupa birliit hudut
larının çizilitindeld muharrik fik
re dikkat ec:lilirse görülür ki, Al -
manların, fimdilik, Doğu ve Batı
da ~özleri voktur· cünkü bu cihet
.... ,. ~ ... ~u:ı \l'ıvar çeı.cıyurıllr Vlr!';f ııJ. \-.C 

~- Oıılann lıalebt istika
metleri fimal ve cenuptw:. çünkü 
Orta Avrupamn hudutlanm bu ci
hetlerde açık bıralmılflardır. 
Almanların ıimaldeld hedefie

rl şöylece hülAsa edilebilir: Kendi 
dillerine yakın diller konuşan ve 
Cermenlerin yakın akrabası addo-
lunan İskandinavya milletletjni e
le alarak veya kendilerine katarak 
hem Rusların bu cihetlere olan te
mayUllerinf 6nlemek ve hem de şi 
maiden Orta Avrupaya gelmesi me 
mul tehlttelere kup gelmek .. Ce
nup cihetine p1ince lfte Alm•nla
rm Mı1 cihanch'JJk lmltl bu cthet
tir ve bndl tabirlerince lünefe dol 
ru 16tilren 7ol bu tarattacbr. 

KANUN KARŞISINDA 
• •ı ............ ıımı!ill 

BABALIK DAVAS 1 
il 

Bundan evvelld mablenMle llfal tabjı oldataau veyllhut ta adeJni ik· 
edilip dtlnyaya bir de çocuk P- tidannı ispat edecek oluna, hakim, 
tiren kadının, erkek aleyhinde, b· yine .karine ilo J.altahla hfllane
rinelere dayanarak dava aç••· ba· demes. Dtln l>lr tekil: Erkek, ba
balıfl DUi) upat edeblleeeliDI yaz. balık davası eden bdmua ... bir 
m11tam. erkekle •tlnneltetl oldatmıu ispat 

Bugün de, erkefba, habaJılı hak - edene, bababk davan ıeddolunm. 
kında ıüphe oldaia takdirde karin• Mefhu etaeM htibktfa ... Bmel: 
ye ne ılbl vasiyetlerde itibar olma- ''Kadının bir erkekle mlnasebetl 
dıtını anlatmıya gayret ecleeeiim. clnsl1ede ltulmunqa •TIP telAkki et 

Evvel&, bu hususu hala tden Tiirk medlif veya münaebetl clmiyecle 
Kanunu Medenisinin "301" iael mad bulunmak için para kabal veya ta
d•inla ikinci kıunm• ıa.tıen ıerl- lep ettlll ve7ahat ahlüaısbk icap 
relim: etmlyecek tanda olsa bile, bafb bir 

"Müddeialeyhin babalıiı clddt erkek ile seviıtiiine, beraber ib
şüpheler uyandıracak hallerin vücu met ettifine, vellahd onuDla cimi 
dü takc:lirizıde karineye itibar yok- mlnueliette bulnm•ma ilıtlmall 
tur.,, taummu edecek ahvalin meveadi-
Kanunun ita dhnleslnden taku yeti 1altlt olduiu nrette, artık .b

mlna tatlar: Eler erkek, batka iti- rine nmn dikkate aJmmas,, diyor. 
ri11a1n hakiki baba olması pek mala- Bundan soma ld pamda, pbe 
temel oldufunu ispat edene, katlı- bldJlı uman, lffetaf•llkle aeluf ol 
nın mahkemede aB-terdill l>abahk duta 1a•it olan ananm artalJ baba
karinesi ile h&kim karar nremes. bk lavamua ıetllol11118Caiuu izab 
Bayle Mr hal olmayıp ta, etkelı: ite- edeeeflm. 
..._ber Wr e't'de yqadJlı b+tmla mi t.maD ır.maı a.Bja 
... bette 1ta111D1111,. mW •lr ..._ cı.tnbuı BarolUnda Avukat) 

kındaki düşüncelerini Albay Fram 
Slvoboda fÖyle topluyor: 

ı. Polonya ve Kumanya Orta 
Avrupanın prka karşı müdafaa dı 
an; 2. Balkan, Orta Avrupanın 

Cenup Doğusuna karşı kanadı; 3. 
ı.tatya, nem Orta Avrupanın cenı.ıp 
ceıWıı ve hem de Afrika .latMl
na ıeçmek lçbı kö~ ve a7J11 
umanda Akclenizde muhafız -... 
Jeti; 4. ıs. twı .• 

Yani Albay demek t.tl;yor, ki, 
Orta Avrupanın çeldrdellnl flm
dikf Almanya (A vuaturya dahil) ile 
beraber Çekoelovakya ve Macaris
tan tefldl edecek ve bu ıöbeiln 
etrafında bulunan küçük ve Orta 
devletlerle İtalya, birtakım teda
füf veya taarruzf vazlte ve mabat 
Jarla kalın ve kuvvetli bir kabuk 
vücuda getireceklerdir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, dün 
ya littikçe düzelecejine daha çok 
kanpcak ve korkulan en biiJilk 
harp nihayet bütün debfetile ola-

• caktır. Malılmdur ki, dünyadaki 
devl..,,tleri, inunlar llbl. ıD.mnun
larla gayrimemnunlar veya tatmin 
edilmiflerle edilmemlşler yani tot 
lar ve açlar diye ikiye bölüyorlar; 
birincilerin bugünkü gayftti eU.:
rincleldnl kaptırmamak, ildnClle
rin de, emelleri için hazırlanmak 
ve fırsat kollamaktır. Almanya, A
vusturya işinde iyi hazırlandı ve 
kolladıjı fU'llltı buldu. Doktor Gö 
bela "bu meselel9in ne zaman hal 
lolunacajı belli değildir; nasıl ki, 
A vusturyanın ne zaman ilhak olu
nacatı, Ren havza11nın ne zaman 
işgal edileceji belli değildi...,, di
yor ve bunlarla "biz gelecek e
mellerimizi de, Ren ve Avu.turya 
iflerinde olduju libt. harp etme
den ve kan dökmeden istihsal içln, 
yine fırsatlar ıözetecejiz,. demek 
istiyor, amma bakalım diler ta
raf hep kolu ballı mı duracak!. 
Haydi Çekoslova.\cya ve belki de 
Macaristan meseleleri, yine birer 
fırsatta, ve meseJA Japonyanuı Çin 
de zaferi beklenerek, Avrupada top 
ve tüfek patlamadan hallolunsun • 
lar; fakat Fransa, fimall Afrika 
milltemlekeleri için fimdiden, İn -
giltere ise Hint yolu için çoktan 
telaftadırlar. 

8 Gtün bu Orta Avrupa tf1n1n 
bir ucu, genel banf8 ve ni

hayet Türkiyeye clokunmaaydı, 
belld bu kadar .CSze delmndlo J'a. 
kat eald ve yeni Alman projelerin
de Akdenbıe, Karadenlze inmek ve 
Balkanl1ra el u.utmat var. Alman 
1ar Karadentzde herbvıl bJr 111 -
tekten 8Ö& etmiyorlar, &kaı Btlbn 

s 

G'ö/)t/ŞLEJ) 
Kültür Farkı ~'1.C..)t 

Yazan : SABiHA ZEKERIY A 
Din Amerikan Km Kollejlnde 

Kollej talebeleri Gogol'Un "Müfet 
tif,, isimli komedisini oynadılar. Bi 
defa ... r, bir mektep sahnesinde 
temsili, dekorlanmn hazırlanması 
gtlç bir eserdi. Buna rağmen dekor• 
lana tertibinde, sahnelerin tanzi. 
mlnde ''Narel maslahat" ldifesin 
hl~ uymamqlar. Bir mektep dahilin 
de yapılnıuı mümkün olanın azami 
dnl yapmqlar. Budu bqb, b 
8leri sahne79 ko)'UDeı)'a kadar, oka 
dar orpalze, kollektlf blr faallye 
ıtistermifler ki -.er, bir mektep 
... tisi temallcilittndu çıkmq, 
hlr Ti,.atl'09u artlatlerlnin oyna 
oyunla mukayese edilebilecek bir 
almq. 

• Ba mukayeseyi yaparken, bir 
rafa senelerce teerilbeal olan prol 
yonel bir pupu, bir tarafa aahne;r 
belki de ilk defa çıkan amatörle 
koyayorm. Biç ıUphealz ki m 
yeseyl ba ölçilleri muhafaza ed 
yapmak llzım. Eserin ~hea rol 
nfl oynıyan müfettifl, valiyi, bir G 
llp, bir Ertutnıl Muhsin ile m 
yeseye lmkln yoktur. Fakat 
ye bUtiln yabancılıklanna raim• 
eserin ruhunu anlıyan, hareketle 
vermlye çalışan çocuklann, ese 
onlara yakın bir kablllyetle kavra· 
dıldannı iddia edeblllrlz. Meseli 
linin kansı ve lan rolilntl yapan 
lar, hemen de kulunuz oyna 
denebilir. 

İkinci derecedeki rolleri temsil 
denler, eler Şehir Tiyatrosunun 
el derecedeki artistlerine kıy• 
Une, bunlar daha ileridedirler • 

Profesyonel ve amatör 61çUI 
muhafaza ederek yapacaflnııs m 
kayesede gerek birinci, gerek Udıı 
rolleri oynıyanlara, profesyonelle 
aahip oldaia senelerin teeril 
lUve edenek, dalıa tlatfin bir •• 
ye varabiliriz. 

Bu da kilittir farkıdır. Ertulrul 
Galibi, Şehir Tiyatrosunda sivrilt 
'kUltnr '\'C sanat kab\Uyetlerinl 
tef~, füat ..... 
.. ..... artlltlerla, .. 
bür....U.e.ere ..... ..... 
... ,.,. .......... blnuflana. 
da ldOttlr nobanMlır. Kollej ~ 
rln1n bir amatlr aıfatl7le b 
telenuh da, ktlltflr itlbari)'le 
lardan ytlkaek oltlflandır. FAerl 
myablbnek lçla enel& OllQD 

nu, minaıım, febefesinf, ıtslf 
........ anlamak lbım. Cehil, ban 
baldmadaa .......... 

devletlertnt, Türkiyesiz bir Bal -
kan olarak cenubu fal'klye! ı.. .. -
Orta A \'l'UpaJun bir kan -.& P 
kolu haHnde 1 .... 11 _____ • a~eya b 
haJl...1.ı b -~ uuyorlar; 

wwaa, Uf(lnk(1 hw:lutları içinde 
bant ve refah latlyen bir Balkan 
ittifakı ve bir Balkaıı birlltı 
ki, hAcH.eler onun her vakitten v;r, 
la kuvvetli ve bitifik olmasını az 
ettiriyor. Almantaruı İtal lca 
terek Akdeniz ask ya ile nı ~ 
lince bunu da ert liyaseıtne ge 
celk. aynea nıiitaıea ede-
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~ I-llKAY .E 
Sporcu Konuşmaları: 

Haftariın Spor 
Hadiseleri Ne 
Akisler Y apıy~r? 

Geçirdiğimiz yedi gün ..içindeki 
spor hadiseleri hayli yüklü idi. Muh 
telif semtlerin muhtelif sporcu küt
lelerini çeşit çeşit alôkadar eden me
selelerin akisl,erini kulağımıza çalan 
muhaverelerin notları halinde bura
ya topluyoruz: 

Kadıköy vapurunda biri ihtiyar
ca, diğeri orta yaşlı iki kişi gazetele
rini okuyorlar. Orta yaşlısı spor sü
tunlarına göz gezdirdikten sonra, 
ihtiyar ahpabı ile konuşmıya başla
dı: 

ça giriyorlar. Bu saatte maç olur 
mu? Zahir Galatasaray - Muhafızgü
cü maçını akşamdan sabaha almış
lar. Yazık oldu kaçırdık. Canım bu 
saatte de gezmiye gidilir miydi, ln
san eşe dosta karşı pazarlıklarını gi
yip, yüzünü gözünü düzeltip, saçla
rını bir daha tarayıp sokağa çıka
cak vakit bırakmıyacaklar. Demek 
bundan sonra maçlara gelemiycce
ğiz. 

GÜREŞ: 
----

Toptan Yek~n iş -----Mütekait bir mühendis imzasile = 
şu mektubu aldık: : 

"lstanbulun imarı ve giizelleştiril- : -mcsi için bugünkü belediye ve husu- : -si idare bütçeleri kafi değildir. Ra- : -kamlar gözümüzün önünde.. Halbu- : -ki yapılacak birc:ok iş var. Her sene, : 
istanbulun belediye ve vilayet büt- ; 
çcleri mecmuu zannedersem 12 mil : -yon liraya yakın bir yekun tutuyor. : 
Bu bütçeyi inceden inceye tetkik e- : 
dince şu göze çarpar: Bütçedeki tah- _ 
sisatm çok fazla dağıtılmış olması .. : -Bana şöyle bir fikir geliyor: her yıl E 
muayyen hir mevzu iizerinde dur - : -malı ve biitün ehemmiyeti o işe ver- 5 
meli.. Birtakım uf ak tefek fasılları -bütçeden kaldırmalı.. Zarar yok şi- : -kayet edilsin .. Zaten herkesi her za- : 
man memnun etmek imkanı var mı- : -dır?. Mesela hu sene İstanhulun sıh : -hat işlerine mi ehemmiyet veriyorsu : -nuz? .. O halde biitçenin mühim bir : 
kısmını bu mcsoıleye hasretmek.. Ba : -na öyle geliyor ki, her yıl şehrin bü E 

' . 

- Fenerbahçe yine maça gitme-
miş. Paralarını eksik vermek 
istemişler de ... 

Yaşlısı cevap verdi: 
- Verdikleri para kadar oyuncu 

götürselerdi. Hem münakaşa biter. 
hem de karşı takıma kolaylık olur
du. 

Tramvay ilerledikten sonra iki 
Rum çocuğunun sesli konuşmaların
dan, Galatasaray - Muhafızgücü ma
çının yine ayni saatte yapılacağını, 

o kalabalığın gayrifedere iki klübün 
karşılaşmasını seyre gelen taraftar 
yığını olduğunu öğrendiler. 

Hayretle biribirlerine bakıştıktan 
sonra sarı saçlısı: 

Tekrar laaliyet aahaaına geçen 
Türkiye ağır aıklet pehlivanla

rından Himmet pehlivan 

yük hir derdini ortadan kaldırmak, : 
mühim bir ihtiyacını karşılamak bu : 
suretle mümkün olur .. Amma, o se- E 
ne yol tamiratı, yol yapılması için E 
bütçeye metelik koymazsınız. Emin 5 
olu'l Jstanbulun çehresi değişmez. S 
Zaten halk yoldan şik8yetçidir. Kos : 
koca şehrin birkaç köşesine birkaç 
bin lira sarfederek yaptığınız yol ta 
miri veya bir köşede yüz bin lira 
sarfederek yaptığmız yeni bir yol, İs
tanbulu kışın çamurdan, yazın toz-

SİSLER ve DUMANLAR 
ARASINDA 

- Bu saatte spor yapanlara ve 
spor seyredenlere şaşarım. Dedi. Himmet Pehlivan 

r ekirdağlı ile 
- Yazan: E. Noun • Çeviren: B. Tol< -

- Canım verilen para kadar o
yuncu götürmek te mümkün değil
miş. Takım dokuzdan eksik çlkarsa, 
çıkmamış gibi addcdiliyormuş.. Kes
mek istedikleri para zahir Fenerbah 
çeyi böyle bir hale düşürecekti. 

•Jııııııııııııııııııııııı~ • 

• lstanbul semtindeki köftecilerden 
birinde, kalın gümüş köstekli iri kı
yım bir zat, karşısında cızbız yiyen 
tanımadiğile eski dost gibi konuşu
yor: 

- Bu sefer de duman attıracak
larmış. Ne dumanı mı? Avrupaya gü 
reşçiler gidiyorlar. Mersinli Ahmet 
te gelmiş. Takım tam takım ... Şampi 
yonluk muhakkak ..• 

Zoraki muhatap cevap veriyor: 
- Mersinli ~ te kim olu-

_., rn-ı..ı--ı-.ı.ı.- ~~ '----'--'l. 
mi? Agabeyinden ders almadı mı ki. 
Tekirdağlımız cihanı dört dolaştı. 0-
nüne çıkanları darmadağın etti. So
nunda hasım bulamadan döndü. O
nun kardeşine hiç güreş verirler mi? 

- Canım Mersinli Ahmet Tekir
dağlının kardeşi değildir. Takımla gi 
d iyor. Ametör takım. Yalnız kilosu 
biraz fazla imiş, sekiz kilo zayıflıya
cakmış ... 

- Oyle ise yandı o güreşçi kimse. 
Yahu bizim vaktimizde pehlivanlar 
boyuna et tutmıya savaşırlardı. Bun
lar neden zayıflıyorlar? .. 

Birinin dediğini öbürü, öbürünün 
nıcramını diğeri anlıyamadan daki
kalarca konuştular. Köfteleri soğu

du. Yeni, Slcak köfteler ısmarlıyarak 
sustular. Yekdiğerinden anlamadan 
işittiklerini baş'kalarına bilir gibi hi
kaye etmek üzere merhabalaşıp ay
rıldılar. 

* Geçen pazar sabahı erkenden stad 
yomun önünü mahşer gibi kalabalık 
gören iki bayan fısıldaşıyorlar: 

- Bak! Bak! Ne oldu acaba bir 

Kumralı cevap verdi: 

Karşılaşacak 
• dan kurtaracak değildir. Yani hüla

Birkaç sene evvel bir Maçar ama- sa, kül halinde, toplu iş yapsak, di
tör takımına karşı hazırlık idmanla- yorum. Benim projemin hülasası bu 
rı sırasında büyük Mustafa ile id- dur, bilmem anlatabiliyor muyum?,, 
man ederkE:n kolunun üstüne düşe- ................................ -.--... ·--· 

- Bizim için öyle fakat bu saat
te gayrifedere dedikleri takımların 

maçlarına bukadar hevesli var. Ya 
bunları federe edip akşamları oynat 
salar ne olacak? Galatasaray - Fe
ner rekabeti solda sıfır kalacak de
mek! .. Esasen o rekabet kendiliğin
den solda sıfır kaldı ya. Güneş çıka
lıdanberi aradaki rekabet tohumunu 
kuruttu ... 

rek sait kemiği kırılan ve o zaman
lar uzun uzadıya dedikodusu yapı
lan Himmet pehlivan, dün matbaa-

OKUYUCU 

Jıf mıza gelerek kolunun çoktanberi pe-
Anadolu iskelelerini tutarak Bey kiştiğini ve hatta birkaç idman ya

kozda bağlıyacnk şirket vapurunda parak formuna girmekte olduğunu 

Mektupları 

...... ·-··· ............ 
yakasını kaldırmış, yorgunluktan göz söyledi. Kıymet ve kuvvetini bildi- Bir Tramvay Yolculuğu 
!erinin feri sönmüş, mağmum mağ- ğimiz Himmet pehlivanın bu sözle- Bir okuyucumuz ya1.ıyor: 
mum düşünen, eski ve zamanında · · . 1 A "Dün öğle üzeri Tepebaşından tramvaya 
~ok meşhur bir futbolcu hakkında rını sevınç e telakki ettik. Çoktanbe- bindim. Slrkeciye gelecektim. Bir Sirke
- ri başa güreşecek pehlivanların kıt- ci - Şişli arabasına b.lnmtştim. Fakat, bl-
ikı ki · ~~i,t21:~: ____ +\~fliı]lfflı~~ftj~rftOtmm"~rRlWJ'i~tr-\lıleıUt.._ıaaJ.1~ec~e~•-·-~ ~ _,____ 

dar olduğunu söyledi. Hayret etmfşUm, 
limpiyatlara filim gittiği vakitler tekrar meydana çıkmasile şüphesiz "Yahu, dedim. Ben bunak adam değilim .. 
tığ gibi bir gençti; fakat belli ki ih- bizim kadar sevinceklerdir. Okumam ynzmam da vnr. Arabanın Sir
tiyaç ve maişet derdi omuzlarına Vaktile milli takımımızın değerli keciye kadar gideceğini biliyorum. Çünkü, 
çökmüş. Vapurda şekerlemelerle uy- bir uzvu olarak çalışmakta iken yu- tabelflsında öyle okudum.,, Kondüktör, ba
kusunu idare ediyor. Ustü başı da k d tzd ~ k - k na: "Öyle yazar amma, bayım, siz ona bak 

arı a ya ıgımız azaya ugrıyara mayın, EmlnönOnden döner.,, dedi. 
pek yerinde değil. .. Sıkıntıda galiba.. faaliyet sahasından çekilmiye mec- Bu işe ş:ıştım, kllldım. Tramvay şirketi 

Dostu hemen mukabele etti: bur kalan Himmet şimdi 115 kilodur. halkı aldatıyor mu?. Mademki Slrkeclye 
- Yok canım bu. emektar dedi- Sıkı idmanla tam formunu bulduğu kadar gitmlyecek, ne diye Sirkeci tabela

ğin futbolcu mutlaka parasının he- zaman 105-107 kilo çekeceği tah- sı takıyorlar .. Bu hususta aıakadarlann 
sabını bilmiyen, bütçesini idare ede- min edilir. dlkkat nazarını çekmenizi ricn ederim.,, 

miyen biridir. Yoksa bunlara yüklü Birkaç zamandır ortada baş peh- .y. 
tekaüdiye veriyorlar sanırım. Çünkü Tifoya Karşı Tedbir 

livan kesadı olduğunu ve kolunun 
ben eski futbolculardan kaçını tanı- Bir okuyucumuz yazıyor: 
yorsam hepsinin işini tıkırtnda görü da artık tamamen iyileştiğini gördü- "Biz Nlşnntaşında oturuyoruz. Evde, ci-
yorum. Sinema artistleri gtbi şık gi- ğü için nisan sonlarında yapılacak varda bir iki tifo vaknsı olduğundan bah
yiniyorlar. Tığ gibi gençlikleri hala olan Tekirdağlı Hüseyin - Kara Ali sedlyorlar. Hattlı bir hasta da ölmüş. Da-

maçına kendisinin de alınmasını is- ha yaz gelmeden tifo tekrar mı başlıya-
iıstlerinde tütüyor. cak? .. İstnnbulda tifonun yine batın sayı-

Ukuklıyan futbolcunun haline a- temekte ve bu hususta hiçbir kayıt Iır bir hale geldiğini görmek bizleri çok 
cıyan, acı bir tebessümle vaziyetini ve şart koşmamaktadır. Hava müsa- korkutuyor. Acaba, Sıhhat müdürlüğü, yc
gafil arkadaşına anlattı: it olduğu takdirde 23 nisan bayra- ni mevsim için ne gibi tedbirler aldı? .. Yi

- Azizim emektar futbolcuların mında Taksim stadyomunda yapıla- ne, bu yaz da, mcy\'a ve sebze yemekten 
cağı söylenen Tekirdağlı Hüseyin _ mahrum mu kalacağız? .. Bu tifonun mem-

tekaüdiyesi yoktur. Halleri vakitleri baı ne ise, onu bulup yok etmeli .. Kökünii 
· d l ı Kara Ali müsabakasında alınacak ne yerın e o an ar, teknüdiyelerini ida- kurutmalı .. Al6kadarların dikkat göz.üne 

tt"kl · d d ğ"l h h ticeye göre Himmetin evvela galiple k re e ı erın en e ı , ayatın er oyarım.,. .. sahasında olduğu gibi, vaziyetlerini mi, yoksa mağlupla mı güreşeceği 
idare etmeyi bilenlerdir. Bunun ha- hakkında da hiçbir tercihi yoktur. 
yat bilgiçliği eksik ve talii güdük- Bu suretle profesyonel serbe~t 

CEV APLARJ:\llZ: 

vak'a mı var? Vak'a değilmiş, ma- müş .. güreş alemimize Himmetin karışma-
sı herhalde hayırli bir hadise teşkil 

Beyazıtta Demiröz apartımanı 13 numa
rada Ali Ertilrk: 

Bisiklet: 

Bu Seneki Bisiklet 

Yarışları Programı 
T. S. K.. Istanbul Bölgesi Bisiklet 

ı\janlığı tarafından tertip edilen 938 
bisiklet yarışlarının programı aşağı
ya çıkarılmıştır: 

1 - Dördüncü yarış 17.4.938 pa· 
zar günü saat 10 da Mecidiyeköy -
Trabya - Mecidiyeköy arasında 40 
kilometre olarak yapılacaktır. 

2 - Beşinci yarış 24.4.938 pazar 
günü saat 9,30 da Yeniköy ile Kefe
liköy arasında beş defa gidiş geliş 
olmak üzere 55 kilometre üzerinde 
yapılacaktır. 

3 - Altıncı yarış 1.5.938 pazar 
günü saat 9,30 da Yeniköy ile Kefe
liköy arasında 7 defa gidiş geliş ol
mak üzere 77 kilometre üzerinde ya
pılacaktır. 

4 - Yedinci yarış 8.5.938 pazar 
günü saat 9 dn Yeniköy ile Kefeli
köy arasında 9 defa gidiş geliş ol
mak üzere 99 kilometre üzerinde ya
pılacaktır. 

S - Sekizinci vans 15.5.938 pa-

Boks: 

Alman Boksörü 

Şimeling A tinada 
Meşhur Alman boksörü Şmelling, 

karısı sinema yıldızlarından Anny 
Ondro ile birlikte bir haftadanberi 
Ati nada bulunuyor. 

Alman boksörü Atina gazetecile
rine verdiği beyanatta yaptığı sıkı 
çalışmalardan ~k yorgun düştiiğü
nü ve bir müddet istirahat için Ati
naya geldiğini söylemiş ve haziran
da dünya şampiyonluğu için Joe Lu
is'le karşılaşacağı için mayıstan iti
baren tekrar çalışmalara başlıyaca
ğını ilave etmiştir. 

zar günü saat 9 c:ia Mecidiyeköy -
Hacı Osmatı tepesi (8 defa gidiş ge
liş, Trabya - Mecidiyeköy) Trabya -
Yeniköy - Kcfeliköy arasında ve 125 
kilometre üzerinde yapılacaktır. 

6 - Yarışlara tam ilan olunan 
saatlerde başlanacaktır. 

Yarışlara iştirak edecek olan ko
şucuların ;am vaktinde yarış yerin
de hazır bulunmaları lazımdır .. 

eder. 

Futbol: 

- Bahsettiğiniz yazılardan birincisi, bir 
ecnebi gazeteden nakledilmiş bir puvason 
darvildir. Digcrleri de, bundan pek fark!ı 
olmıyan, ciddi esas ve tetkiklerden uzak 
birtakım eğlendirici ve hafif yazılardır. 

Sizin de dikkat nazarınızı çckt.iği gibi, bu 
gibi ynzılnrd:ı daha fnzla mantJkt silsile ve 
hakikat aramak beyhudedir. Göıiiyorsunuz. 
ki, bunlar biribfrlcrinf çok zaman nakze
den havai ifadelerden ibarettir. 

First Viennaya 
Karşı Çıkacak 
1 t b 1 M h ı .. YENİ NEŞRiYAT s an u u te ıtı ---. ---

EMİNÖNÜ Halkevinln aydn bir çıkar-
Viyana profesyonel liginde oynı

yan First Vienna'nın futbol federas
yonu ile yaptığı bir angajmanla dört 
maç yapmak üzere Türkiyeye gele
ceğğini evvelce bildirmiştik. Içlerin
de Avusturya milli takımı oyuncula
rından bazılarını bulunduran bu e-
kip, ilk maçını cumartesi günü Istan
bul rnuhtelitile yapacak ve maçı mü
teakip o akşam Ankaraya hareket 
ed.eccktir. 

ikinci maç pazar günü Ankara 
muhtelitile olacak ve pazartesi günü 
Istanbula hareket edilecektir. Viya
nalılar üçüncü ve dördüncü maçları
nı şehrimizin gayrüedere klüplerinin 
en kuvvetlilerinden olan Pera ve Şiş 
li ile yapacaklardlJ'. 

Gelecek cumartesi saat dörtte Tak 

dığı (Yeni Türk) mecmuasının 64 üncü sa
yısı intişar etmiştir. Bu sayıda: Az.iz Oğa
nın <Resmi ruhsat ile yapılan hafriyat). 
Dr. Ragıp Öz.demin (Dillerde Ses Cephesi), 
H. Namık Orkunun (HJung nular), M. Ha 
Ut Bayrının (Türk Şairleri), Zahir Sıtkı 

Güvemlinin (Nedimde İztirap Unsurlnr), 
Sadi Yaver Atamanın (Ulusal türkü ve o
yunlraı), Hikmet Turhanın <İstanbul Bib
liyografyası) ve Gençlerin vazıları vardır. 

sjm stadında Pera ile karşılaşacak o
lan Viyanalılar, pazar günü sabahle
yin Şişli Be son maçlarını yapacak
lar ve o akşam memleketlerine müte 
veccihen şehrimizden hareket ede
ceklerdir. 

Viyanalılara karşı çıkacak Istan
bul muhtelit takımını Futbol Ajanlı
ğı bugün tesbit ederek ilan edecek
,tir. 

O gün sabahtenberi ortalıkta 
koyu bir sis vardı. Hiç 

durmadan toz gibi ince bir yağ· 
mur yağıyor, her taraf koyu bir 
sis tabakasına bürünüyordu. 

Akşama doğru sis ve duman 
gittikçe arttı.. llk önce tramvay 
telleri, sonra tramvay ve elektrik 
direkleri, daha sonra evler ve a
part ımanlar ·görünmemiye başla

dı .. Nihayet öyle bir an geldi ki 
bir metre ilerisini görmek bile 
güçleşti.. 

1 
Jorj, takriben yarını saattenbe-

ri köşebaşında, ~ir saçağın altın
da duruyordu .. Ayak sesleri duy
dukça zaman zaman başını uzatı
yor, gözlerile sisleri delmiye çalı
....-~..,. aw.u. -~r :'Y9 

ce yine eski vaziyetini alıyordu .. 
Jorj nişanlısı Molli'yi bekliyor

dn. Molli işinden eve dönerken da
ima buradan geçerdi.. 

Jorj ile Molli dün akşam kav
ga etmişlerdi.. Genç kız dün ak
şam gayet kat" bir sesle, artık ken 
disini görmek istemediğini, bu gö
rüşmelerinin son olduğunu söyle
mişti.. Fakat Jorj buna rağmen 

Molli'yi bekliyordu .. 
Birdenbire bir ayak sesi du-

yuldu .. Jorj yine sisleri delmiye 
çalışarak gelene bakmıya başl:ıdı .. 
Sislerin arasından ince bir kadın 
silueti belirdi .. Jorj biraz daha dik 
kat edince bunun Empcrmebl giy
miş Molli olduğunu tanıdı .. 

Genç kıza doğru atıldı: 
- Molli! .. diye seslendi.. 
Molli bir tek söz söylemeksizin 

delikanlının yanından geçti. Jorj 
yalvarmıya başladı: 

- Molli niçin benimle konuş
muyorsun?. Biz seninle nişanlı de
ğil miyiz?. Yakında evlenmiyecek 
miyizı. 

Genç kız durakladı. Bir anlık 
bir tereddütten sonra: 

- Hayır, dedi, dün akşamki 
hadiseden sonra artık evlenmenıl
ze imkfın kalmamıştır .. Beni dün 
akşam bir saatten fazla yağmur al 
tında beklettin!. Bu vaziyetten son
ra ben senin ciddiyetine nasıl ina
nırım? .. 

Molli bu sözleri söyledikten 
sonra, nasıl birdenbire peyda ol
diyse, yine öyle birdenbire sisler 
ve dumanlar arasında kaybo!du ... 
Genç kızın dün akşamki hadiseyi 
unutmadığı, hatta unutmıya da ta
raftar olmadığı aşikardı. 

Jorj ne yapması lazım gele
ceğini düşünerek ayni yer 

de hareketsiz kaldı. Nihayet vra
da durmaktan hiçbir fayda çıkmı
yacağına karar verdiği için yolu
na devam etmek üzere birkaç a
dım attı .. Fakat tam köşeyi dö
nerken birisile burun buruna gel
di: 

- Molli!. dıye haykırdı. 

Genç kız: 

- Jorj, gene sen misin•!. diye 
cevap verdi.. Ne cesaretle benı ta
kip ediyorsun?. 

Şaşıran Jorj: 

•111111111111u1111111 

- Ben sizi takip etmiyord 
dedi. 

- Beni takip etmiyorsun 
burada ne işin var?. 

- Ben takriben bir saatten 
ri buraadyım .. 

- Peki, şu halde ben 
yim?. 

- Demin olduğunuz yerd 
.fferhalde siz, sisten ötürü e · · 
farketmiyerek yanından geç 
olacaksınız!. Sokağı kıvırınca b · 
ıarure yine buraya çıktınız!. M 
saade ederseniz evinize kadar s· 
~eçireyim .. Fakat söyliyecekle 
mi dinlemek ve tekrar parmağ 
za yüzüğü geçirmek şartile ... 

- Ben yalnız gitmeyi ter 
ederim. -Allahaı.smarladık.. 
duman onu yenıaen yutmuşt11 .. 

S is azalmıyor, hatta deni. 
bilir ki, artıyordu. B 

kaç adım ilerisini görmek katiy 
kabil değildi. Jorj yine Molli'yi d 
şnmeye başladı.. Acaba genç 
tek başına evini bulabilecek mi 

di?. Buradan ayrılmak istedi. 
kt yine vazgeçti. Belki Molli yi 
evini bulamaz ve buradan geç 
di.. . 

Birkaç dakika daha geçti .. 
Sisler ve dumanlar arasınd 

üçüncü defadır ayni siluet gö ·· 
dü .. Molli yine delikanlı ile b 
buruna geldi.. 

Jorj yumuşak ve yalvaran 
sesle: 

- Bonsuvar Molli, dedi. 
Genç kız: 
- Eyvah, diye haykırdı, yine 

vimi bulamadım .. Ne fena sis v 
Bu gidişle ben evimi hiç bula 
yacağım .. Bana yardım etmez 

• • ? 
sınız .. 

- Tçklif ettiğim şartlan ka 
ederseniz yardıma bazının .. 

- Ya kabul etmiyecek olu 
- O takdirde sabaha kadar 

kakları dolaşm&ya 

nuz!. 
Genç kız kabul edilen şartı 

bul etmekten başka yapılacak 
şeyi olmıyan bir insan halile: 

- Peki, dedi, kabul ediyor 

A radan ynrım saat geçmiş 
masına rağmen haliı 

vardı.. Molli ile Jorj altıncı d 
dır ki bir daire teşkil eden s 
ğı devrctmışler ve ayni nok 
gelmişlerdi.. 

Jorj, dün aksamki geç k,.nlıŞ 
sebeplerini uzun uzun Molli'ye 
lattı .. Delikanlı patronile maa 
artırılmnsı işini konuşmuş. si 
kendisi daha yüksek bir manc; 
cnktı. Bu para ıle iki kic;10ııı 

çinmesi pek ülfı mümkündu . 
Genç kız nnlatılanlnrı J1'l 

buldu .. Yüzüğü tekrar parrnıı 
taktı .. 

Jori da derin bir nefr~ aınr 
- Şu sisın bana yaptığı ı 

ömrüm oldukça unutmıyacıı 

Sis olmasaydı, anlaşmamıza ı 

olmıyacaktı .. 
(Devam1 9 1rrırı 
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Hindistan Yazıları: 

Işığı Altında Ay 
Agra 

s ıra Agra abidelerine geldL 
Onlan misafirlere ay ışı

~da göstermek adet olduğu için 
ırkaç gün bekledik ve bir sabah 

erken otomobille beni Agraya 
götürdüier. 

Yolda birkaç köyden geçtik, bir
çok köylü kafilesine rastgelelik. 
En çok kadınlarile alakadar ol
dunı. Hepsinin yüzleri açık, ayak
ları çıplak. Arkalannda renkli 
~erden yapılmış, belden büzgü
lu etekler, üstünde sıkı düğmeli 
l'elekler, başlarının arkasına atıl
~§ uzun örtüler. Hepsinde birçok 
hılezik var. Sallana sallana yürü
!orlar. Hintli kadın, ister köylü, 
ıster prenses olsun, kendine mah-
8Us bir edası var. Köy evleri ça· 
~Urdan yapılmış pis kulübelerden 
1haret, hepsinin damı saman, heps· . 
ının ortasında gübre yığınlan, ça 
~U~lan kurumuş, yahut balçık 
ı:;ıne gelmiş meydanlar. Erkek-

kadınlardan daha sıhhatsiz gö
l'Ünüyor. Ekserisi kapı önlerindt 
tahta bir kerevetin üstüne uzan
lllış uyuyorlar. Benizleri sapsarı. 
~iki de hepsi sıtmalı. Kadınlann 

aha kuvvetli görünmesi belki en 
:ilarnlannın sağ kalmasından o
• Cak. Yolda Nuh yılından kalma 
~~idat su dolaplan gördüm. Bu 

0 Ylerin hepsi insana "evvel za
lllan içinde .. .,, havası hissettiriyor. 

a 
d" ~ ı>rr-matiancaeilA iii-<lik:'-oı
ır:~iu Yerde sayan ve ölüme mah
~nı §arkın en bariz nümunesi. Ba 

geldi ki, başkalık anyan garp 
:Uharririni bu manzara memnun 
~ e bile, bunların ortadan kalk
. asından bir tek şarklı mütees
:: olrnaz. Mütevazi bile olsa, in

nca bir hayatın şartlarını haiz 
:hnıYan bu sefalet yuvalan neka
~ ~a~uk ortadan kalkarsa o ka

ıyı. 

Burada Hintlilerin temizlik rne
~esinde vaziyetlerini söylemek 
~ .~dır. Meskenleri nekadar es
l Ustleri nekadar parça parça o
lırsa olsun halk tabakasının vü-
CUtıe.n temı'zdır· Hi d M .. l'' ~ . n u ve usu-
d • hepsi vücudünü ve arkasın-
~ e~abı -pek temiz suda ol
flk bile- yine yıkar. Bir Hintli 
rtı. ara kalabalığında, Avrupa sine
tasında duyduğunuz ter, ayak ko 
!!~Unu hiç almazsınız. Fakir Hint 
~er~ yalnız yere tükürmek, eliy
)' 

8Urtıkürmek gibi şarkın başka 
"E!tlerinde de olan çirkin adetleri 
hıta.tdır. Gerçi köylerde lağımsız
ll' tan ınütevellit bir koku vardır, 

&kat kirnsenin vücudü kokmaz. 
~ Setalet sahnesinden ihtişam ve 
,/aha birdenbire geçiliyor. Hin
t&ıstanın birçok kasabalarında or
ltt sınıf halk pek az. İktısadi ba-

l'l'ldan çok fıkara ile nisbetsiz 
;nginler var. Arka sokak ve di
ı.ı Bnyolu.... orta sokak hemen yok 
Q•bi 

t\ grada ter:ıkki taraf tan ta
~ . nınmış bir doktorun evine 
l.. ~fır olduk. Bayan, ilk açılan 
•Y!tıs} ·• ld 
" Urnan kadını imiş. Herha e 
J8lııı ç- k-
her Şzh~gra için olacak. uMn .. u 
ı·· e ırde bana "ilk açılan us-
~a~ kadını., diye başka bir s~
,... ~osterdiler. Fakat ev sahiplerı-
"•lzı " l . . -
diiıt J a nız yemek vakıtlerı gor-
l"i ' ÇÜnkü vaktimiz hep abidele-

~E!Ztnekıe geçti. 
1tırd7Şan:ı yemeği kalabalıktı. L_fı: 
Lo »ınclistamn Umumi Valısı 
rti l"d Wellington'un oğlu ile geli-

ne t 
carı ernas etti. O civarda bir Ra-
geı 1~ lllalikanesinde kaplan avına 
h.tt flltşlerdi. AsJıın, kaplan vesair 
tıa •. ıcı rtıahlukattan yedi tane ca-

var "'· btr b. • \4rrnuşlar. Yanımda oturan 
Qltıtli: 

Abideleri 

Hint ,aheıeri: 'Agra'nın görünÜfU 

[-Ya;;~~~~ 
1-1 lirl ~ E=rlir ~ 
~--~~ """"'~""~ 

- "Bu Racalann, sun'i birer 
cengelistanı vardır. Böyle asil misa 
firler geldikçe bu hayvanlara af
yon verir sonra ortaya sürerler. 
Bu suretle hiçbir tehlikeye düş
meden misafirler aslan ve kaplan 
vuvurur.,, Dedi. 

Bu hakikat mi, yoksa şaka m) 

ld. size burada zarif bir Bahar ge ı, • • 
kostüm modclı ven~·oruz. 

bilmiyorum. Fakat buna en çok 
İngiliz misafirler güldü. 

Agra (arkeoloji) şubesinin ba
şında Ensari isminde genç bir mü
tehassıs vardı. Hayli eser sahibi, 
tanınmış bir adam. Bizi o gezdir-

, ----
şakirtlerinden biri tarafından ya
pıldığını söyledi. Hamdullah Sup
hi duysa nekadar memnun olur
du. Taçmahalin kendisini evveli 
büyük sarayın terasından gördük. 
Güneş vurmuştu. Uzaktan üstüste 
atılmış, hemen uçacak bir sabun 
köpüğü yığınına benziyordu. 

T açrnahale kendi başına bir 
ehemmiyeti olan camiden 

giriliyor. Binaya giden iki yol ara
sında, iki tarafı servi dikili, meş
hur havuz var. Bundan sonra biri
birini takip eden mermer teraslar 
dan çıkılarak asıl binaya vanlı

yor. Ben, bu teraslardan birinde 
oturdum. Taçmahali uzun uzun 
seyrettim. Evvela müphem beyaz 
bir küme gibi göründü. Sonra yan
dan çıkan ay yükseldikçe bina ay
dınlandı. Kubbesinin ve cephesi
nin yavaş yavaş tatlı bir ışıkla şe
kil alması adama çarpıntı verecek 
kadar güzel. 

Kapısı açıktı. Türbenin içinde 
tavandan sarkan bir lamba yam
yordu. Yalınayak bir türbedar 
içinde dolapyordu. Dünyada er
kek aşkının en büyük timsali ola
rak bu binayı zikrederler. Çünkü 
bir Müslüman hükümdar bunu ka
nsı için yaptırmıştı. İkisi de bu me 
zarda yatıyorlar. Ayni zamanda 
bu dünyadaki yedi harikadan biri
dir. 

Ay yükseldi. Bina, mavilik için
de, altın bir ışıkla örtüldü. Bu gü
zellik bana sükun verdi. O kadar 
ki, bütün hususi teessürleri ve tah
lili bir tarafa bıraktım. Tam ma
nasiy le bir "temaşa,, olan bu mu
cize abide, ırki, milli her mülaha
zaya meydan okuyordu. Mimarı, 

ister lstanbuldan, ister Floransa
dan gelsin, yaptıran saiki ister aşk, 
ister şöhret olsun... Bu bina bir 
Hint eseriydi. Bunu olduğu yer
den başka bir memlekette tahay
yül etmek imkanı yoktu. Ona ba
karken tarihin devirden devire a
kışını insan görüyordu. 

Tarih devirleri üstüste konul
muş birer tabaka, gelecek zaman 
geçmişin temeli üstünde duruyor. 
Taçmahal Ti.irk - .Mogol rejimi
nin şahikası, iyi ve kötü Hindista
na bıraktıi?ı mirasın en nefis im
zası. 

7 

Bir Haftahk Dünya Hadiseleri 

Eski Fransız Başvetm B. Flandin Yıpranan büyükler arasında masum bir İspanyol çocutL 

Madride civar istasyonlardan birisinde tren g{irllltiilerlne nlmen tq ftsttlnde uyuyan yorgunlar.: 
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Tayyare Piyangosunda Kazananlar 

200,000 Liralık Büyük 
Ikramıye Bugüne Kaldı 

aına 11111 11241 SHOI 
llOIO nll8 33088 33081 
ama aaeae 331'78 14341 
SS140 IN18 358'75 35880 
85928 3ee&a 38718 36828 
ama 87381 anaa ana 
1'192'1 '198'1 l'llTI --18888 38882 38984 ama 
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leto•arm• Köpril l•ıaatl ...... 
Nafıa Vekiletinden : 

7000 7DM .. •a 
mı nu 1111 1201 
tat .. m4 10030 

101n ıuu ıO'IM ıım 

11111 11128 11111 11880 
uaa 1na ıtoıo 1403' 
l4'A 14588 lll01 11883 
ı.. 1Me 11290 111818 
ıta 1Nl1 19980 20319 
212'75 21288 21325 21364 
21834 21895 22229 22813 
23057 23102 23218 23298 
23337 23447 23507 24344 
M-. HM& 26850 2&6'11 
wsı1 ...., .. 28861 
~ 1'1114 2.'lla 28428 
.at •ıs ... '19135 

·-- .. 11 •ıM 

1184 21461 26960 26998 
83'16 27221 2'1508 2'1608 

10086 28CM8 21110 18141 
1H71 18117 *11 mea 11281 
11435 1t111 .., tDol4 aoıoe 
14195 .., IOMt ..., ... 
11114 ..-a ... acma 11'181 
11MO ama 112111 aıeoo ııa~ 
I039G 111123 - 12193 Ul80 
21516 32505 32678 32764 32970 
22902 33141 33170 33182 33285 
23318 33457 33470 34803 3S162 
24482 35259 35692 35879 36235 
.., ... 11111 11711 88711 
,... n111 .-. anoa a.,. 
28'80 IT895 37919 38251' 11131 
28221 38998 89178 39273 -
80230 18'7152 39M4 

27095 18150 
27659 18783 
21115 19188 
m.t3 11810 
•tT 20128 
IOC02 208'79 .. 20888 .,. 21818 
mıı 22001 
33126 22549 
33346 22795 
36177 22935 
3631 1 23017 
17112 23311 
n• 23MT 

1 24011 18'14 
o 24810 3811 , 

M821 

1832'1 18328 ıüM 
18869 18893 18992 
18* 11538 19888 
IOOM 300'7I I0111 
20DI IOUl 2CM81 
20893 .,. 208'7 
21111 21141 21419 
21818 21• 21800 
22071 21117 22184 
22560 22582 22628 
22809 22878 22891 
22937 22999 23011 
23166 23211 23111 
23'07 23'18 DI09 
23831 11891 uao 
24181 24343 24411 
HSl'1 2'708 M'131 
21113 31120 aın 

--- - ----- ----------- --- -- -

-·-u,e bir tasa bıraktl. .... ...n.tnl at* llSJJmılt arıyordum. Az sonra beni adımla çağırdıklarım duy· 
ollalardı, tehlike o Udu bOıik dellJdL YaplMü dum. Sel, bir lfçtnin Ud Milis kız askere ikinci bir bar 
it Adece ellerinden llWılanm almak o1mdu. Bir to- dak stıt vermek için ısrar ettlli yerden pUyordu. Hep 
pun nuı1 patlatıt1e11>nı ötrmaaek bJr buçuk wWt ıd birden yanıma gedller. Şehirdeki harpleri bilenler 
bir tecrübeye balhdır. gibi, Madrtd lehcestle konuşuyorlardı. Sanatkarlar, 

tkinci defasında bunu kullanırken hedefi buİJmA ifÇiler, sendikalistlerin birleştirdiği adamlar, ma .. a 
ateflemeyi artık insiyaki öirenJr. · aucılan, banka memurları, hepli askerlerden daha 

'O...mde ~ 'bir koltuk buldum. Şa- tuvvetle blrtepniflerdl. Hlll "Yakacak gençlik at.,. 
f8Jk ddlace ~ dellfecell ";Omidile men- ı.t bol,, ıençler, cmnızlanndald tüfeklerre d6nlp 
dlm. 'Ot .. ı 1111UIDUfUlll. U,..,,..Jlun uman ıGn dol· duruyorlardı. 
--. Tllav Gmlcle dGftibn· Ormanlar dlrektCSf(l, Ben bunlan mu1ıte1if fırsatlarla tanmufbm. Fakat 
hlc 1111P ....... JÖd llPD"t pıertnln altmı mor hiç dellşmemtşler. Mibıakafalan, hınlan, emelleri, 
haDralar fl'tlnatt. buta ballle yanıma aeJdL tamamlle egotzmden uzaktı. Ferdin halda, mtıp-

- B1s bir otomobil baJdut, dedl. rek hakkın içine o kadar kanpmştı ki, pyelertnin te-
Kmll p mmmunda, 'bir A&ttm ev...ı ..,...,,. mizlllf o kadar büyüktn ki, küttüıil, tam olmıyan, .. 

ftracakJanm 18Vbıerek anlatıyordu. km sistematik bir pldlde inkişaf etmeyen bu adaJiı. 
- Otıamobil kimtndlrT Dedim. larm bu tekilde dil§ünmesi yalnız İspanya için delil, 
Bir 191m 16Jlediler •mma. IOkütaa haDan da belld bütün dünya için mühim btr htdl88dlr. Bunu, 

1'huna,. "Hurra,. ..ı.bdn ku1akJ9ı JırtaD aQrQltü- tfuetlerbıde, tavırlannda ıörmek, 8ÖZ1erinde flit. ...... •••wdtm DaiRı Çlktun. h•bnm MlUI u- mek b(lyilk btr mvkti. İtÇ1 bir arkadapmla, öteden 
..... ~11 lkdlm. Balar lıGcum Jata1an. beriden IUal1er llOrduk. Hiç küme "proleter diktato-
JDIJil ---· W llılmJoaı.a Jlk1wmtı lJd (lç namı,, d(lfftnmlyordu. Hattl 8IUU'Şilt1-' bll9, bu da-. ~ ~ ......_ _,...tn lçmcı. awk Go btn Jrtbhlr "wbelt kommGıılzm,, emellerinl unutmuı-
&if •IJtm vuch. Ben 18Datm,mn& clBndlm, arka 1udı. 
dqlanmı baldum: 8a ladeee btr ejderhayı öldürmek için açılan bir 

- Beni 'beklemeJfnlz. Ben banda hJeıMlı• lmptL fmanm hayvana brp göeterdlll abOIAmel, 
Usakta atef ..ı.ıt dnam ..,_da, füat lıaflf. mime brp adaleti müdafaa idt 

lemtfti. Ben tekrar dlfan çıktım, aüerJerln aramı • lmımlar, mimarlar, maden ltçilerl, memurlar, h\i. 
da Mlıort -.. M'alarmda r-~ 1*1111 cum btaJarlle yaııyana duruyorlardı. Genç bir çocuk, _ 

bJr ....- miveuil, llvil tabunm önODde duran lllt 
mOIAzlml llu'et ~: 

- Bu iMiam 193' büinci~ babamı d6"r; 
ken kolunu brmıfb. DedL 

- Şlmdl ten onun pnmda dövilpnlye m1 ... 
JWIUDT 

HaJIW&le :r&zilm• baktı: 
- J:leı' hepimiz böyle btr dekfbda phal tnttJmmıo 

lanmızı almı1a kalkanak, lflm1z bltmiftir. 
İki miUI kız 1an1m1ge 19lcU. Bunlar da bir maft 

"mono,, (1) pymlfler, bellerlne sinctr bir kemer tat• 
DUflardı. Sleerradaıı getirc:Ukleri tue lilt gülQmlnl 
taworlardı. Dostlarıma, içlerinde yer1nl alab'lleeell!D 
bir buta veya yarah olup olmadılmı eordum. Arkr 
daflarım aittiler, biraz IODI'& san y(lali basta ol• 
dulu belli üçüncü bir .Mllia Ubrlle döndfller. BU 
aenç tüfelfnl, matarasını bana verdl ve dedi ki: 

- Ben bunları babama bile teslim etmezdim. Fa· 
kat baDa size verileceltnl IÖylediler, onun için ıe
tlrdlm. Bunlan, emin ellere tıeallm ettiğime kanillO 
de onun için veriyorum. 

Kendi mensup oldulu pııptan mesut olan adanı& 
~ listeye benim tsmlml geçirmesini ve keıı
dı.tne ta1n verilnaellnl Jatlyecetıni söyledl. 

- Ben burada tanidıldarunın yanında kalacak, 
1IJUID11• çahpcallJD. 

'Oç sOn iç gece eli tüfellni bırakmamıştı. 
Maclrldcleld Montana · barakalannda dövüşmÜli 
A1ca1a de Henares'in zaptında bulunmuştu. BeO 
bunları dUJUDc& 119Vindlm. TMett açtun, dolu oldO" 
tunu lkdüm, ihtiyat olarak daha altı kuqun k01" 
dum. Btr arkdafa meeul kmnandan1n kim olduJun11 
IOl'dum. Parmaklarlle, yanında muavlnlerlle do~ 
....... ima boylu, ean1ı bir miralayı g&terdller. )lr, 
1lalarden Q.ç dördü telefon lltasyonuna girdiler. 

(Dncımı """, 

(1) - lıçilerfn glydikz.,i battan geçm. WMIW ~ 
lektW, t~~ ünJlon 4ıalan ht&u Alerler. 
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iHRACAT: 

1 ..._ _E _K_O_N_O_M_I 1 
•••••••••••••••••••••••••••• 

GÜNLÜK 
PiYASA 

DIŞ TiCARET: 

1 

Onlar Bizi Oldürüyorlar 
Biz Kendimize Kıyıyoruz,, 

Tütün ihracatı 
iyi Bir Şekilde 
lnkışaf Ediyor 

Türk tütünlerinin geçen seneki 
ihracat hareketleri memnuniyet ve
rici bir vaziyette devam etmtştir. Ge 
çen senenin mahsullerinden pek az 
stok kalmıftır. 193&-1937 senesi tü
tünlerinin satışlan yekf.ınu 43 milyon 
900 bin lira kadardır. Tütünlerimi
zin bqlıca alıcılan. Almanya, Ame-

Çanakkale mıntakasının nohutla
nndan on iki bin kiloluk bir parti 
çuvallı olarak kalburlanmıt kilosu 
fop 7,30 kuruştan, Karadenlzden ıe
tirilmif ve piyasamızda stok bulunan 
iç tombul fmdıklanndan bir parti ki 
losu H kuruştan ihracat için satıl
mıştır. 

* Üç gün evvel piyasamıza ptiril
mil olan taze beyaz peynirlerin kilo. 
su 31,07 - 35,12 kuruş aruında ve 
kaşer peynirlerinin kilosu 55 kuruş
tan verilmiştir. 

Dört Gün Sonra 
Yumurtaların 
kontrolu başlıyor 

Nisanın on altıncı gününden iti
baren yumurta ihracının murakabe 
ve kontrolüne baflanacaktır. Nizam
namenin hükümlerine göre, her ihraç 
iskelesinde ihracatçı ile ihracat mü
rakipleri arasında çıkacak ihtilifları 
halletmek iç~ birer hakem heyeti 
bulunacaktır. Bu heyet, Ticaret bor-

Bu ...n-_ 
-· "~ hiçbir suçu, günihı ol-
0044Ylll 1rn.1 __ 
Yere~ -...rce lnsaıım beyhude 
dir' B lkınıt ... Bu, akıllı işi mi
..._.:~ U kadar inaanm hayatına, 
·~delil midir? .. 

Ş aınn. bu menfur Adetin za
"lka l'arlaruu göstermek için bir 

daha anlatıyordu: 
-Bundan, yetmif sene kadar ev 

:; (Çu}ı) köyünde geçmlf olan 
L." '9aka71 belki iptmipinimir. Bu 
q1Ülı delibnıııanndan biri, kö-
>'ilıı dilber kızlarından birine 8pk 
olın'llf. Gidip kızı babasından iste:!: ... Babası, bu talebi reddetmiş ... 
~ müteessir olan genç aşık, 
4-bai <kuıcal) ını (1) çekmiş. Kı
- babasına müthlt bir darbe indir 

~= klzuı babuı da çevik 
derhal tabancasına sa-

bir kurpmda delikanlıyı ye 
~- SiWı ...me kOf&D ka· 

ve köylüler yerde, kanlar i
ntan genç Ue ihtiyarı aörün

l_ iki tarafın •d•ml•n, blrlbirıe.. 
~ Gzerine ablmıfl•r. Orada bo
JL..... botaza bir mücadele baf1am11-
...,. dakika zarfında, ortada cansız 
~tam yirmi bet ceset kalmıı .• 
~kadarla bitae, ne ise._ Fakat 
°"da bir kan davuı çılmııt Bu da 
tıılr o günden bugüne bdar bir 
u &uçsuz adamların bapnı yemlf. 
~mlal: 

~Tam bundan, 180 sene enet.. 
" Ue IDlııtakasuıda, çobanlar tama 
~ .... · ldtan atarlarken, tçJerlndea 
:-qa, lfe=ita vuruJllp almilf. Bu ço 
\a..--;-• .~ JD;Oht,D bir vakaya 
~ erk .. i,ı==;i: v --- ı..:- '·-ı..n .. '-ti e~ kadınlarile ve 
tıı---· ~ IJd,e ay
.. ._....._ Mütlılt bir bo-

baf11m11 Bu mücadele, ee
~ devam eden korkunç bir hal 
~ Pek az bir vakit içinde, o 
~ kabileden, ancak bet altı ... 

lal kalmıı-
~ bu feci hMllelerl naklet

IODra, tözlerine §Öylece de-
ecli7ordu: : 
aız, iki dütman aramıda 1>u
oruz. Bunun biri, Çarın Ka -

· diieri de, bizzat kenctımtı.. 
, bizi öldürüyorlar .. Biz de, 

~~lhnı91 öldilrüyoruz. Bir Kaza-
kuıfUDu ve JUıut kılıcı ile ö
bir ad•mla; bu IDefUJD bn güt 
ldet1ne kurban ilden avalh
Vuuıda ne fark var. Bu men 

lclet ,.az6nden, 88bepsiz yere 
oluyoruz. DOyamızı ve ahreti
berbat ediyoruz. Her gün bet 

.... L.- • -ybederek, milletimize, 
kazaklanndan daha fazla fe 

h....:- bulunuyoruz. 
~rdu. 

tiılıll•tn, (tmam Gazi Mobam-
llı de bütiln pyeleri, Od nok 
tGpJanıyontu. Blrinclai, içkiyi, 

bldırank bu yüzden 181-
~ llauhtemel olan tuunuzlukla
'-' ~rln, kavgalaruı, 
'G ile neticelenen hAdJlelerin önü 
.. ~ .. İkincisi de, kan davala
aı...~en beyhude yere nüfus 
~emekle beraber; bu men -
~ Yiizi1nden blrlblrile dargın 
leh-~lerl_ ve kabileleri biriblrl
~~ .. Bütün DaJistan ve 
~ halkını, tek bir gaye et 

>-.. - toplamak,_ 
~ <Mürit) Jer tarildnln fim
'-t de, baflıca bu wılara ilti 

etJnekte idL 

~BAŞLIYOR 
J 11ıanı, Gazi Moh9mmed, yal 
~. iliz vaazlarla kalmadı. 1829 
~ itibaren, artık bütün 
1-s-.e, laza ve cihat beyanname

... ~ IÖndermlye de b•fladı. 
•~·daha hi1' bu mil 
~ m.Anmum anlamıS ~ Bunlar, Gazi Moham 

~ ~ vetieyaıınameleri 
~ ~Jar: 
......... mQcadeleJer. Car-

Kalitaqalı bir miicaltit tipi 

lığın husumetini artırmaktan baş
ka hiçbir işe yaramıyacak. 

Diyorlardı. 
Gazi Mohammed, has müşaviri 

(Şamil) ile müzakereden sonra, §U 

karan verdi: 
- Evveli, içimizdeki muhalefet 

•tefini aöııdµrelim. Ondan sonra, 
büyük düpnan ile mücadeleye gi
rifelim. 

Bu karar, tam 1830" - 124' yılı
nın bqında tatbik edildi. 

Gazi Mohammed; ip, en mühim 
muhalifJerinden birlDe hOcum ile 

şı taraftarlık gösteren Kadıyı milli 
mücadelenin lüzumuna ikna etmek 
istedi. Fakat bu inatçı Kadı, ken-, 
disine söylenen sözlerin hiçbirini 
kabul etmedi. Burada da halka bir 
ibret nümunesi göstermek l&zım -
geldi. Kadı, halk huzurunda yere 
yatınldı. Mükemmel bir meydan 

· dayağı atıldı. (İngiliz muharriri, 
Con Bediinin kitabında. Kadı'nın 

kurşunla öldürüldüğü yazılıdır) O 
köyden de rehineler alındı ... Artık 
muhitte, bellibaşh muhalefet un -
ıuru, kalmamıştı. 

Gazi Mohammed, (Glmri) ye çok 
memnun avdet etmişti. Köyde bu
lunan naibi ve hu müpvlri (Şa-
mil) de ayni memnuniyet içinde 
idi. 

Fakat, Gazi Mohammedin Gimrl 
ye avdeti ii7.erinden iki üç gün ge
çer geçmez, fena blr haber geldL 
(Gagel) Avulu halkı Müritler tari
ki ve milli mücadele aleyhine bir 
isyan çıkarmak teşebbüsüne glrif
mişlerdi. 

Gazi Mohammed, buraya da bir 
yıldınm süratile yetişti. Kendisini 
siWıla karşılıyan Avul halkına na 
ıihat vermek istedi; dinletemedi. 
O uman, müsademeyi kabul etti ... 
İşte, (Müritler harbi) denilen o u
zun ve kanlı savquı batlangıcını 
bu tefldl etmif.. İlk siWı sesleri 
de burada lfitilmifti. 

(l>ncama """') 

batl•dı. .. (Şamil) l, (Glmrl) de ye- U> DalıNnhlann ku1landıkları J>lr 

rine (Naip) bıraktı. Kendisi, yam- ~)ır:'8btm, elimizdeki ecnebi mehaz-
na yüz otuz dört (mürit) aldı. An- ı · d ıkann. fn 
-·~• , ............... _ .. , , _ , -· -·-·• .. v...au. ıSRI'<ı tJ't~rguam1vfeıınfıYif<yJliın1t 
Orada, kendisine muhalefet eden tadır. TQrkçe mehazlerlmbde hNı, ~ 
(Salt) isminde lliJiı, fakat muta- 7Ullarla Jlne muhtelif tekillerde ~ 
usıp bir adem vardı. Gazi Mobam lmfbr ... t.bnıe'deld bu 1bt1W1ar )'Gzlbı-
medbı maksadı, bu ad·-· •akala- dm, ..._ WeddiltJer içinde kab7muL 

- " Bdd ele, kQeO.k hatalara dOf07oru*. 
yıp, halk huzurunda onunla mü • HerbanP bir hatanua karflauıda - ~ 
bahasede bulunmak; ve ona dolru ve Arlh imza ne - büıl ikaz ve lrwat eden 

yolu kabul ettirmiye çahpnakta. brUel'lmlu ~ ~lerblıkl 
Fakat (Salt) denilen bu alim, ça ~izin beza

11
,! t_ ka-

* Yüz seksen bin kiloluk Adapuan
nın bir parti san mısın çuvalh ollll'llk 
fop 5,05 - !1,15 kuruş arasında ve 
Bandırmanın yuvarlak taneli l8M mı 

sırlanndan 45 bln kiloluk blr parti 
5,10 kuruştan müşterisine verllmJştir. 

* Av derilerinin satıılan canlanmı

ya başlamıştır. Yine bir miktar por
suk derisi çiftl 330 - 350 kurut ara
sında ve tavean derilerinin tanetl de 
18,10 kuruştan alıcı bulmUJtur. 

1 rlka Birlepk hüktimetlerile Avrupa
da muhtelif memleketler ve Mısırdır. 
Son günlerde Türk tütün piyasasın
da canlı hareketler görülmektedir. 
Amerikalılar hesabına büyük parti
lerde mal alınmaktadır. Ancak mü
bayaa edilen miktar ve cinsler hak
kında malumat almamamıştır. Ame
rikan sigara fabrikalarının ötedenbe
ri satın almakta olduklan Uiak Şark 
tütünlerinden vavzgeçerek Şark tü
tünü adile tanınmış Türk, Yunan, 

n1 d 
••••••••••••••••••••••••• , •• 

Bulgar tütü erin en Atın almıya ------=----=-=--
~ vermeleri piyasalanmwn en 
mühim habcfrlerindendir. Almanya- ODADA: 

Belgrad Ticaret 

Odasının Bir isteği 

nın da piyasalanmıza karp seyirci 
vaziyetten vazgeçerek birtakım mü
tevusit mepı!eketlerin yardımı ile 
alınıt olduju tütünleri bundan böy
le doğrudan doğruya piyasalarımız-
dan almıya başladığı bildiriliyor. Belgrad Ticaret odasından Odamı-

Yapak Satıılan za gönde~en bir mektupta yurdu-
Yapak stoklarından her gün bir muzdaki Ticaret evleri için hususi 

miktar satılığa çıkarılmakta olduğun mahiyette icar hükümlerile muka
dan dün piyasada bir miktar daha velelerin feshi hususunda mehel mev 
iyi fiyatlarla verilmiştir. Derili Trak cut olup olmadığı sorulmuştur. Oda
ya mallarmdan 1463 kiloluk bir par- ca liwmgelen cevap verilecektir. 
ti kilosu 67 kuruştan, 2961 kiloluk 
ikinci bir parti ayni cins yapak 65 r 
kuruştan, parça yapaklardan 160 k~ B Q R S A 
lo 54 ten, 2000 kilo kirli yün kilosu 
55 kunıftan, 7000 kilo Trakya kuzu 11-4-938 

sası komiseri ile iktisat Vekiletinden 
tayin olunacak bir iza ve Ticaret 
OdaQ)ı:rdan seçilecek bir izadan ku
rulacaktır. Oda idare heyeti bugün 
toplanarak bir Aza ile bir de yedek 
iza seçecek ve seçimi telgrafla Ve
kilete bildirecektir. 

Amerika ile Ticaretlmb 
Birlefik Amerika ile yapılacak o

lan yeni ticaret anlafması görüpne
lerinin bu ayın içinde bltlrllecejl ha 
ber veriliyor. Yeni anl•pna müake
relerinln flmdiden piyasalarımıza 
faydalı tesirleri görülmiye başl•m11-
tır. Bilham tütün, kuru meyva, bar 
sak, halı tüccarları müzakerelerin 
bitmesln.l beklemektedirler. Yem an 
laşmanuı Ud memleket ticareti baı 
kunmdan çok kıymetli olacaktır. A
merika ile ticaretimiz balanda net
rolunan bir istatlstje göre, 1935 ee
neslnde itbalit bin Türk lirası hesa
bile 6182, 936 da 8993; 1937de1'7295 
liradır. ihracat ı.e: 935 de 9653; 938 
da 13419; ve 1937 senesinde 19,203 
liradır ld üç sene içinde ithal1t ve 
ihracatta mütevazin bir yüklehne 
olduğu görülmektedir. 

l•clr Malls•lihwla 
Londra Ticaret' Odasının Izmirdell 

almış olduğu bir raporda, kontrol 
altında bir talep olarak kabul oluna 
bllecek ahvalin yardımına rajman yaapğısı kilosu 66 dan, Sivasın kirli 

yünlerinden 6014 kiloluk bir parti 52 
ve 888 kiloluk iklnd bir parti kilosu 
50 kuruftan Batılmıftır. 

Ç E & 1.. S B 1937 mevalmlnde, lzmir lncirlerl ii-

Takas Ko•lıycrn• Toplandı 
Karşılıklı ihracat hakkında neş-

rolunan son kararna!l)eye ek olarak 
aıaKan ma&amıara bll' de talimatna-
me gönderibniftir. Bu yeni ihracat 
~ tatbiki içlD dün ak
pm aç vakit taba komiqonunda 
bir toplantı yapdmı,ıır. Bu,o.ıı de 
1ldnci bir .toplantı yapılarak karar
name hükümlerine göre tatbikat sa
hasında takip oJnaacü usuller etra
fında görilf(llecek, esasa alt noktalar 
tesblt edUecüılr. 

New - ;,ork 
MiJAno 
Cenevre 
Atin 
Cenevre 

Sot.1a 
Amat411t'. 

Aaı. Ka1181119 aerlndeld talebin bir bre daha JD8V 

2u211 11.1111 cuttan JObek bir DOlttqa vardJla 
0.791120 UHO ve istikbal baklnndaJd tahmtnJerln 

15.0348 15.05 
ueoo UOl4 önümüzdeki mevsimler için daha 

i7 o:mı 8'1 1263 yüksek bir vasati fiyat seviyesi gös-
3.4480 3.4512 • terdijini biliirmeldeclir. Geçm .. 
a.~ a.n ne ı.,tlten • ...... .......,. 
U27T lAllT kil f1tm1t ft U18 .. 1.7IO ._ .. 

DllM ~ bllll ................. ... 
U.HfO 
1.1705 
4:\910 
3.9821 

11.?NO 
1,1'111 
4.ltM 
1.9818 

buk davramnıı; derhal atına ath- 11ln lldı MWa 7azahdır. 
yarak;-evvelAÇeçenistana,IOllr& r--------------------------------------....;-------------------------da (Rus Kazak battı) na - kaçmıttı. 

PNs 
Vl7ana 
Madrit 
Berlln 
Varwova 
Budapefte 
BOJaoee 
Belcrat 
Yokohama 

ı =bn 

ıouuı 
11.M'll 
1.1see 
1.oe10 

12'1.71 
il.IS 

ıounı 
M.1'71 
1.7381 
l.Olll ., .. 

ra Alman7a ._,.. (1138 da 8'40), 
l'rama 1.as, c1~ da ı.395), ı--. 
dinavya ~ 715 (1t38 da 1.571), .... 
ff AmerJb 1.'21 (183t cfa 1.Je), 
kanada 050 (19M da lUS) tan,11-
Dllflanhr. Geçen ....,,1n teni ola
nan mahmlO mecmuu I0,080 tan o
~P 1138 da 24.llO tondu. 

G azl Mohammed, omm kaçtı
~duyunca cam llkılch. 

Köy h•lkJnı topladı. Onlarm göztl 
önünde s.tdln evini arattı. Evin 
bodrumund•ki prap küplerinl f'lllll1 
dana çıkarttı: 

- Tann, prabı haram kıbmt -
tar. Sizin; Alim ve haca diye bap
mma taptıtmız adamın ,.ptılı 

fa ip balan. 
Diye~ 
O umana kadar Hoca SaJcnn te 

mı altında kalan ve Gazi Mobam
medln prensiplerine muhalefette 

·bulunan A vu1 balla, derhal bafla
nnı önlerine elcfiler. Sükdta mec-
bur kalarak, hocalarını miidafaa 
edemediler. 

Her lnkılApçı gibi, Gazi Mobam 
med de halka bir ibret deni ver
mek lJtedl. Müritlerine, fU ima em 
rl verdi: 

- Şerif kisvesi altında, hanmi 
Dıtiyar eden fU uhtekAr hocanm 
evini yıkınız. Onu ıslaha Amil ola
mıyan kitaplanm da yakınız. 

Bu emir, derhal tatbik ecllldL Ga 
zi Moh•mmed, ballu camiye toph
yarak uzun bir vaaz verdi Umde • 
lerini onlara kabul ett1rdL Fakat 
bu kallule birdeftbire itimat ede • 
medi. Kendileri, tam bir saWı ese-
ri göeterinciye kadar 79mnda kal
mak için içlerinden birkaç kifiyi 
rehine) olarak latedl. Aldılı bu 
rebineleri, dotruca (Gfmrl) '19t Şa 
milin yama pıclerdL 

1 mam Gazi Mohammed, bu 
ilk lcrutını böylece muvaf 

fakıyetle tatbik eder etmez; dJier 
muh•Hflerl de ilUta Ffltl. Birkaç 
köy daha bastı. Onlaıdan da rehi
neler aldı. (:Mililta) (3) köyüne ait
ti. Orada, kendisine muhalefet e
den; ve aeıktan açıja Çarbla kar-

LOkMAN-= 
ftWt'e~~IM N; 

Ylta111lnli Yemekler 
VeMeklerl•IM• vlbıMlll it•••- .. 

zumuıtu bll•I>'• artlk kalMldı. llllzl.I 
lan blldlklerl ,.ylerclen netloe ııkarmalc 
ta ifrata bll• tldeNlc hayatta en 111lhl11t 
,.>' vitamin )'emek oldulu•u •Myor • 
lar, bu kadar llorlyo ııtmok .. fula 
olur. Vltamlnlor lnuna lllzumlud•• a· 
m• )'lllnıa vitamini• do llayat lrabll ol• 
mu. Onlar cllı lla)'•ta uot flbl, )'ili ti· 
bl, ,.kor tlbl, MHlonlor tlbl ıazumlu 

dur. llU o kadar. Vlta111lnlorln oblkllll 
lnuna haetalık VONllll gibi ltokllorlll 
oblkllll do ıuıatalık verir. DDnyad• hlf 
bir fO)'do ifrat d .. ru olma. llqat ..... 
l'lndo do-

Vltamlnlorden valctllo burada usun •· 
adı)'• baheetmlftlm. Bu )'OMek ......... 
do o"ların da •raaını kaybotMotaek D• 
zero, hanıı yomoklordo hanıı vitamin. 
lor bulvn ... lını hatırlatmak s.tlyorum. 

A vltamlnlltln okolldlfl hleana ırk h• 
talıkları tot(rlr, Mlk1'9plu INlotalılcla,. 

kaPfl mukavemeti kırar, goouklar bllyD
yomalor. • oblk olu,.. olnlrlor llM -
rllldo lltlhap olul', llufm ,...,.,, lftah
emhk t•llP. Bu vltamlftln fOllttorl de 
vartlır. Onların u ller blrbıln otmlldl· 
tı tarıı tarlı , • ....._.ıklar vef'lr. c ek• 
elk oıu ........... Wc .... lt ........... . 
'''· D vitamini ekalk olunu fOOuklar 
tc.nc lttıetaltlıu. tutalurtar. • vitamini 
•lcıllk .... ı .... ..-1cı ... •lttt• ......... 
~ .:hamlnlaln otmlkllll ..... ..,. u.ta• 
ıtfiu eobop olur. H vltafDlnhıln elallkll• 
il ... dlklllmolllM ooltop elılulu •111· 
ltt'o IC vitamini oıc.tk olunee bneıalık .. 
llr, kan ..,, ... , .. ve ta••k aıuı... 

Vlta11tlll laakımtfldH 111 ...... olaalar 
nobatlard... tol•n ııdalarım• eld41iunu 
d• blllNlnt.: 

in bqta havytta bUIUftallfar; A, .. G; 
eevanda 8, C: do........., A, 1.. C. K; IA• 
llanacla A. 8, O. Kı ..... ,..kta A, .. • H 
glurtllı A, ......... A, .. il; .. ...,.. 
... il; ,..., •• , A, .......... . 

•'Pd• A, .. lıllrnabahartla A, •· C(, hin 
dlltld• C, Marulda vo y ... I •latada A. 
a, c, •: piri...-., kabukl• olmak .. rtll• 
a v1tamı11ı. 

v ........... MVlado, f111dılcta, badem 
do A vo • v1ta.ı,......ndon bol bol, ,.... 
takald• vo llln0ttt1ı yine onlardan oP•Y· 
oe. ~fa ... .,... 1Mk u vardıt'. 8 ve 
C vltamlnlffl .... ..,., armutta. ıc.y .. ıda, 
tllokto. ıc.e.11ecle, D.Omdo bulunurlar. 
Yalnız lnolrfe hurma flmdlllk vitamin* gibi .... , .. , ....... 

•uttlayın tanoJorlndo A vo • vitamin· 
l•rl vaNlır. Kepokll ekmekte A u. a 
bufdaydaklnden Y•Pı yarıya olmak Uzo 
" lk,..ndolt de bulunur. l'akat beyu 
fra"'ellda ancak blru B vltamlal ka· 
lir. 

a.bzortr vo yemlıler vltamlndon nn· 
glndlrler dlyo hayvanlardan golon gıda· 
larımızt •• b08bltln vltamlnolz unmak 
dolru olma. 

Bir k•N oGtt. A. B, C, D. P vitamin· 
lorlnln hopelndon a da olu yine bulu· 
11ur. T.,.y .. ı A vo D vltamlnlerln .. on 
•nılnfll'. l'Ula ol•Nk H vitaminini do 
Wrfr. ftoynl,... ille it vltamlftclea u 
gole bul•ftUP, 

Yumurtanıtt alônda vitamin yolcu da 
•rıaıntla ilk dlrt vltamladon vardır. 

kal'llClller vltamlndon pk zengindir: 
A, 8, c, D, •• H, K. ltlorln lop tarafla· 
rıncta •1119)'M A, 8 ve bina da C vlta· 
mlnlerl vardır. •1t.re1cte da C vitamini 
buıu,..,111111o 

Bizim yolurtta ilk iki vlta•lnle D vl
tatnlnl vardır. 

••ltklarcla A. ltılrldyodo C vitamini bu 
••nu .. _ •u vltatftln lllıteelnf okumak • yuma· 
• bdat' • 11klfttll1 eldulu mlltal•nıa 
bon do lftll'ak ......... ffakat bugUraler-
4fe ta)')'ll,. pi~ llltelet'lnl okumı· 
~ alflblınar itli\ bu ıı.eoyı )'Ulllt)'a 
~ ..... 

Mcüova 

PA&ALA& 

Alll 
~ 

Dolar 

f 
Ural 
IWcllra rr. 
Dnbml 
lmcre ..... 
l.wı t n.tlt 
&roa Çell 
Mark 

ı. Zloti 

Penaa 
"-
Dinar 
Kroe lnec 

il.mi 

llat. 

( Hildyeden .. ı..t ) 
Sisler ve DulllCllllar 

Aras111cla 
(Safı 6 meeclo) 

Jorj bu esnada genç iman kıya
fetine dikkat etti.. Genç kızın tıs
tünde empermeabl yerine ldirklti 

bir manto vardı. Jorj bu flkrbıi 
kıza da söyledi: 

- Sevgilim, dedi, bugün Mm 

ilk gördilJQm aman üzerinde em
permeabl var lfbi gelmifti bua! .. 
Mejer een mantolu imlpln! .. Şu 

lialn kuvvetine bak. 

MoW ıflldi: 
- Burada sfshı hiç bir kabaha

ti yok, dedi. Benim üzerimde ha
kikaten empermeabl vardı. Birin

ci defasında eve lfttljlm aman 
dellftirdim.. Fakat mutlaka seni 

görmek tstedijlm için yine ...,. 

~- Evimi bulamamıı CU>i ya
oarak mahsus önünden aeçtim.. 

Dl•ya Yapa• Tlc•Nfl 
IaminUlml ilymda dGfen tı,u

lar JapaDJa, Avrupa Yorfa)rlla ...,. 
kabetl brflllDda ln11DeD yOhelmtf
Ur. 8oD ......... J'aponyadan ta
JepJer pek mabdattu. lla1I ....,ıa 
ilk mdmda, '8Çen llDllnln a,m -
mma nitWle, A~ Jalh 
,an ihncatmcla 4.878.345 JqWs B
rası kıymetinde 175.998 w,. nok
sanlık &6rillm6ft&r. lltcUtere l9Çe 
lleMDln 589.522 IM11UJDa mukabil 
"83.133 balya almlfbr. BelçJkemn 
satın aJdıtı 7ftn 7enl ticaret anıa,. 
muma ratmen "50 anlmıfbr. A· 
merib tfralındq 143.028 balyaya 
mukabil 9,340 w,. abnmıfbr. 
J~ DOl'IDalden Mıa -

•lı olan alıp tlCU'I m6eacle1enln 
lütamlle bir terakl ~ 
J'rwa. Almanya, Itaıya ft Çek. 
vakya daha 8erbwt abmf1ardır. Müs
tahsiller mallaruu Prl çekerek va 
mflrtaruu mühim 9Ul'ette ualbnıfl• 
dır. Fakat bu hareketin flyatlan yQk 
aeltmedf'1 aerl çekilen ~ wL 

yasaya tesire devam ettikleri me,.f.: 
na çıkmaktadır. 

BORSALARDA : 

Zahlrelorsasma 
Diill Gelen Mallar 
Dün Ziraat Bankasının Yomutak 

buldaylanndan 7--8 çavdarlı oht
Nk - bin kilo bdar 5,28 kuruttan 
tatılmlftır. Sert buldaylarından ... 
80 bin kilo plyuaya ~ 

5 20 kunıftan ftl'flmi§tfr. • 
•'NW!dan aethilen 200 bin ki 

loluk bir parti Y\Ulıu k a 

5-6 çavdarlı olarak 5~0 ku buğday 
ı--3 çavdarlı Polatlı b ruştan. 
15 bin kilo 1.17,5 aar:::y.lanndan 
sun, Urfa butdayJannciau ve Sam. 
lo 5,0I - 1,10 lnırattan. 37 bin kl-

JdJo • •..ı• lmruetan ~bin. 
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oma Gorii smeleri Bitti 
(B A Ş M A K A L E D E N M A. B A. T) 

Genişliyen 
Almanya -Avusturya Birliği Amasya 

Sel FeiA 
ir 
in• , 

lngiltere,Habeş işinin Tasfiyesi 
için M. Cemıyetinin lçtimaa 
Davetini Ceiıevreye Bildirdi 

Ufuk 
(BC1§1 I incide) 

Biz herşeyi sizin için yapacağız. Size 
de bahşişinizi vereceğiz.,, 

Biz de buna inanırdık. Yabancılar 

B. Hitler Avusturyada 
Almanyadan Daha 

Fazla Rey Aldı 

Uğradı .'. _ıM 
(Başı 1 ın&""" 

gittikçe kabarmaktadır. Maddi 
rın ne kadar olduğu henüz kaU 
belli değilse de mühim bir Y 
baliğ olduğu anlaşılmaktadır. 

(Başı 1 incide) 
İngiltere ile İtalya müzakelcrini 

idare eden İtalya hariciye nazın Kont 
Ciano ile İngiliz sefiri Lord Perth, 
dün resmi konuşmalarını bitirmi -
}erdir. Bundan sonra konuşmalar gay 
rircsmi surette devnm edecek '\'C di
ğer taraftan anlaşma metninin ya
zılmasına başlanacaktır. Times'e gö
re, metnin hafta sonuna kadar ha
zırlanması muhtemeldir. Anlaşma iki 
hükumet arasındaki münasebetlere 
ait umumi zeyllcrden mürekkep ola
cnk ve iki hükfimet te notalar teati 
cdeceklcrd ir. 

Romadan gelen bir habere göre, 
Ingiltere, Milletler Cemiyetinde Ha-
beş meselesinin tanınmasını temin e
decek, anlaşma paktı tamamlanma
dan anlaşma hakkında resmi beya
nat neşrolunmıyacaktır. 

Ayni membadan gelen haberlere 
göre: 

1 - İngiltere ile İtalya Akdeniz
deki hayati menfaatlerini yeniden 
takrir ve teyit edecek ve Akdenizde 
yapa~aklan tahkimat hakkında biri
birine malumat vereceklerdir. 

2 - İki taraf ta Süveyş Kanalının 
her zaman, her çeşit gemi için tam 
serbesti içinde kullanılmasını kabul 

lderek 1888 tarihli Süveyş anlaş

masını teyit etmektedirler. İtalyanın 
Aden üzerindeki İngiliz himayesini 
tanıyacağı da ilave olunuyor. 

3 - İtalya, Filistindeki İngiliz ida 
resini bozmıya teşebbüs etmiyecek
tir. 

4 - Anlaşmanın tatbikine geçil
dikten sonra ltalya Libyadaki kuv
vetlerini çekecektir. 

5 - İspanyadaki İtalyan gönüllü
lerinin geri çekilmesi hakkında ne 
karar verildiği henüz belli değildir. 
Fakat, söylendiğine göre iki memle
ket te siyaset ve toprak bakımından 
İspanyanın statükosuna riayeti taah
hüt edecektir. 

Anadolu Ainrun Pnrtdr>n nlnım c:u 
haberi ilave ediyor: 

"Maten gazetesi İngiltere ltalya an 

laşmasının esaslannı kaydettikten 
sonra diyor ki: 

"İspanya hakkında başka bir ka-

yıt yoktur. Halbuki bizim bildiğimi-
ze göre, daha düne kadar İspanyada- daha rahat ekmeğimizi alabilsinler 
ki gönüllülerin geri çekilmesi için İn diye biribirimizlc çarpışırdık, uğra- . (Başı 1 inciye) 1 Deyli Herald, diyor ki: · 
giltere tarafından koşulan şart üzere şmlık. tesis edilmiş olan ufak bir büroda rey "Hakimi mutlak,, olan Hitler, bize 
müzakere cereyan ediyordu. İtalyan- Şimdi doğru yolu hepimiz birden vermiştir. Hitler refakatinde doktor Kayseri hatırlatıyor. Almanya neka
lar böyle bir şartın mevcudiyetini k~şfettik. Hepimiz, ma~iyi tamir et- Göbbels, ~ikası, Alman polis müdü- dar fazla değişirse okadar eskisine 
şimdi tekzip ediyorlar.,, ?1ı!e azm~en g~ç, dınç, çalışkan, rü Heinrich Himmler ve Führerin ya benziyor.,, 

İngiltere Harbiye Nazın bu hafta ıstıd~tlı milleti~. Başkuının ek- veri olduğu halde büroya gelmiştir. ~Niyus Kronikl gazetesinden: 
sonunda Maltaya gidecek ve orada- meğınde, terakkısınde, umranında Hitler büroya girer ve çıkarken "Hitler tarafından intihabatın ari-
ki askeri tahkimatı vesaireyi tetkik gözümüz yoktur. Fakat bizim çalış- şiddetle alkışlanmıştır. fesinde söylenilmiş olan nutuk, sade-
~ecektir. mamızın mahsulünü başka memle- Göring ile Von Papen nazırlara tah ce Hitlcr propagandasının Almanya

ketlerin menfaati namına elimizden sis edilen büroda rey vermişlerdir. nın yeni eyaletinde ne derece mües
almak istiyenlere, istiklalimize ŞU Von Papen halka: "Avusturyada sir olduğunu göstermekte bulunan 
veya bu şekilde göz dikenlere hiç ta- yaptığım işlerden memnun musu- plebisit erkamından daha manalıdır. 
hammülümüz yoktur. nuz?,, diye sormuş ve şiddetle alkış- Führer, bu nutkunda Cenabı Hak na-

Hariciye müsteşarı B. Butler, A
vam Kamarasında bir suale verdiği 
cevapta, İtalyanın halen bütün Ha
beşistan üzerinde fiili bir kontrol ic
ra eylemekte olduğunu bildirmiştir. Buraya birtakım meseleler konuş- lanmıştır. mına idarei hükılmet iddiasında ol-

B. Chemberlain'nin beyanah 

Londra, 11 (A.A) - Başvekil B. 

mak için toplandık. Konuştukları- Adliye Nazın bir emirname neşre- duğunu beyan eylemişti. 
mızdan neler çıkacak? Bunun hiç derek Almanya ile Avusturyanın hu- Cenabı Hak tarafından mülhem ol-
ehemmiyeti yok. Mühim olan bera- kukan birleştiğini ilan etmiştir. duğu itikadında bulunan diktatör, 

Chamberlain, bugün öğleden sonra A 
vam Kamarasında Habeşistanın ha
len mevcut vaziyetin netayici mese
lesinin Milletler Cemiyeti konseyi
nin önümüzdeki içtimaı ruznamesine 

ithal edilmesi hakkında B. Avenola 
İngiltere hükumeti tarafından bir 
mektup gönderilmiş bulunduğunu 

bildirmiş ve bu mektup metninin res 
mi raporda neşredileceğini ilave ey
lemiştir. 

berce konuşmamız, beraberce düşün- Ve bundan böyle yalnız Alman hu- şeniyetlerle temasını kaybetmekte
memizdir. Görüş ve menfaat birliği- kuku namına icrayı adalet eden Al- dir. 
mizi şuurlu surette duyuyoruz, kıy- man mahkemeleri bulunduğunu an- Muhtelif asırlarda sulhün en teh-
metini biliyoruz. !atmıştır. likeli bozucuları böyle bir ruhi halet 
Damarlarımızda müşterek bir kuv- Bütün Alman gazeteleri plebisit besliyen insanlar olmuştur. 

Vetin dolaştığını duymak, harici taz- neticelerinden memnuniyetlerini ilan Franıız gazetelerine göre 
yiklere mukavemet için en mükem- etmekte, ve Alman milletinin itti- Bütün Fransız gazeteleri, plebisit-
mel settir. Bu sayededir ki kendimizi fakla "evet,, reyini vermiş olmasının le hukukileşen Avusturya ilhakı kar-
10, 15 milyonluk bir milletin değil, derin manasını buyük harflerle teba- şısında endişelerini saklıyamamakta 
altmış milyonluk bir kütlenin bir rüz ettirmektedirler. ve Almanyanın tehdidi altındaki di
parçası mevkiinde görebiliyoruz. Bu Korrespondı]nS Diplomatik gazete- ğer bütün milletlere kendi kuvvetle

Bu beyanat, birçok protestolarla görüş, her türlü istikbal endişelerini si, dünkü plebisitte alınan neticele- rini artırmalarını, ve birleşmelerini 
ve muhalefetin daha sarih malümat dağıtıyor. İçimize emniyet veriyor. rin, Alman birliğinin bir şahikası ol- tavsiye etmektedirler. 
taleplerile karşılanmıştır. Liberal İşimizle, gücümüzle uğraşmıya de- duğunu ve bu birliğe meşru bir ma- Pöti Parisiyen diyor ki: "Bugün 
mebuslardan Sir Pörci Karris "Baş- vam etmek için lazım gelen istikrara hiyet verdiğini yazmaktadır. artık, henüz hür Avrupanın, selame-
vekil, İngiliz hükumetinin Habeşis- sahip kalabiliyoruz.,, Montag'da, Almanyanın artık te- ti mevzuu bahistir . ., 
tan ilhakının tanınması hakkında ilk cavüz edilemez bir kuvvet haline 
teşebbüsü yapacağını söylemek isti- B u sözleri söyliyen komşum, geldi~ini kaydetmektedir. 

O d •şt• hangi Balkan memleketinden in ·ı· t l • ·· y r,, emı ır. gı ız gaze e erıne gore 
B. Chamberlain, verdiği cevapta, geliyordu? Bunun hiç ehemmiyeti İngiliz gazeteleri, plebisit netice-

mektup metninin neşri keyfiyetinin yok. Gören, düşünen her Balkanlı; leri hakkında çok muhtelif mütalea-
bcklenilmesini istemiştir. dünya hadiselerini ayni şekilde gö- larla doludur. 

rüyor, birliğin kıymetini ve zevkini T · t il Fransa • ltalya yakrnlım aymıs, ng terede, Almanya ile, 
e• ayni derecede duyuyor. Avusturyanın birleşmesi hakkmda 

Paris, 11 (A.A) - Sabık Başvekil Balkanlı kardeşlerle olan tema<;- um4mi bir his beslenmemi~ olduğu-
B. Flandin, Entransijan gazetesinde lar, insana şu kanaati veriyor: Bal- nu ve bu birleşmenin İngiliz - Al
neşrettiği bir makalede Fransa ile 1- kanlılık genç, dinç kuvvetlerle dolu man birleşmesine karşı ufak bir ma
talya arasında çok çabuk bir surette bir kaynaktır. Dünya, bu kaynaktan nia teşkil cdemiyeceğini yazmakta
normal münasebetlerin tesisi lüzumu birçok sürprizler bekliyebilir. Fakat dır. 
ÜZP..rlrıı'la ~c•o ....... l .. mat..t...;ı;.., bunların hensi tntlilı bnrış ideallerine Devli "Telestraf ~l'lP. l'livor 

Mebusan Meclisi Hariciye Encüme ... ,, 5uu, uı;,O'ıl.uA ı...- 1 uay-ı..ı.ıı DUL pıU""' .n.-tr~ .... uı-;yı:ııııü'I'm i«!i.ı.a;r ruı .11.l&ı 1 

ni Reisi olan ve Roma Büyük Elçili- ler olacaktır. karşısındaki hattı hareketlerini gös-
ğine namzet gibi gösterilen B. Mist- Ahmet Emin YALMAN terecek bir alet olmak hususunda ple 
ler de gazetecilere, verdiği beyanat- bisit, içinden civası alınmış olan bir 

P '~ .. barometre kadar manasızdır . . 
ta, ayni tarzda fikrini bildirmiştir. ro J esolJ . 

• Çekoslovak gazeteleri ise, plebisi-
ti mevzuu bahsederken bilhassa Çek 
ekalliyetinin Anşelus lehinde rey ver 
miş olduğunu ynzmnkta ve plebisit 
sırasında Çekoslovakyada bu müna
sebetle tahrikat yapılmamış olduğu
na ve asayişin katiyen bozulmadığı
na dair Çek matbuat bürosunun bir 
tebliğini neşretmektedirler. 

Nazilik aleyhinde nümayişler 
Buenos - Aires, 11 (A.A) - Birkaç 

yüz talebe dün Nazilik aleyhinde bir 

R~MYl~cfıMurı~l! RPfahtıH!r~ 
oturan Alman ve Avusturyalıların 

rey vermesini protesto etmişlerdir. 

Birkaç yaralı vardır. Birkaç kişi de 
tevkif edilmiştir. 

Akıehir Çayı Ta_ştl 
Akşehir, 11 (TAN) - Sulta11 

larındaki karların erimesi ve 
murlar hasebile Akşehir çayı ıs; 
ovaya yayılmış, mezru tarlalşr 
altında bırakmıştır. kazma ve~ 
lerini nlarnk şe koyulmuşlar. 
toplu br şekilde akmasını temi 
tarlalarını kurtarmak için çalı; 
başlamışlardır. 

Hafiki Su Bastı 
Sivas, 11 (TAN) - Karlaf'l11 

mesi ve son günlerdeki devaınll 
murlar yüzünden Hafik ırmağı 
mış, Hafiğin Çay mahallesi sııl~ 
tında kalmıştır. Hadise geceıeyi'. 
duğu için sabahleyin o malı' 
oturanlar müşkülatla evlerindtD 
karılmışlardır. Ertesi gün suJ.B1' 
radan çekilmiye başlamıştır. :ıı 
Gevre ve Gözdüra köyleri de fd 
tında kalmıştır. 

Arapkirde Kar YağıY 
Arapkir, 11 (TAN) - Birkaç 

dür buraya kanunlarda bile 
memlş şekilde kar yağmıştır. 
yüzünden köylerden gelen biı-ço! 
cular, yurtlarına dönememişle 

Burada ve köylerde hayv 
yiyecekleri azalmış, ot, saman 
ranı başlamıştır. Her tarafta ..ı 
da kıtlaşmıştır. 80-90 yaşındV' 
tiyarlar, şimdiye kadar nisandB 
le kış olduğunu hatırlıyama 
nı söylüyorlar. 

Meyva ağaçlnrının ve ba 
soğuktan zarar görmesi ihtınıali 
dişe uyandırıyor. 

Muıta Bir Kadın Doll 
Suşehri, 11 (TAN) - Geçet' 

ta burada şiddetli bir kar f 
olmuştur. Bu esnada, Refabi 
Suşehrinn Agvams nahiyesine 
mekte olan bir kadın, Çoba 
kenarında donmak suretile öırıı 

Urfada Kurtuhı 
Bayramı Şenlikl 

Pittard'ın Bizim 
Konferansı 

Mısırda Siyasi tezahürat 

Urfa, 11 (Hususi) - KurtuJııŞ 
ramı bugün büyük tezahüratla 
landı ve Atatürk anıtının temel 
töreni çok kalabalık bir halk J<il 
nin huzurile yapıldı. Şehir ba 
şa bayraklarla donatılmıştı. t 

Merasimde, Urfa Saylavı FıJ1 
ilbay Kazım 18 sene evvel t1 

tım ki herkes haklı ... Arapların yurt- kurtuluşunda gösterilen bü~iil' 
!arına sahip kalmak istemekte ve da- ramanlıkları hürmetle andılar. 

Yüzümüzden Linç Tehlikesi 
Geç:ren Adam 

(BC!§ı 1 incide) 

Kahire elçisi Sör Miles Sampson da 
bulunmuştur. 

Türkiyenin Kahire elçisi bu akşam 
Hariciye Vekilimiz şerefine büyük 
bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafeti bü
yük bir resmi kabul takip etmiştir. 

Doktor Aras, yarın saat 11 de par
lamentonun içtima devresinin Ma
jeste Kral tarafından açılışı merasi
minde hazır bulunacaktır. 

İskenderiye Elen kolonisi birliği, 
Hariciye Vekilimizi avdetinde, kolo
ninin bir ziyafetine davet etmişler -
dir. 

Mısır Hariciye Vezirinin 
ziya/etteki aözl~ri 

Mısır Hariciye Veziri tarafından 
Zafaran sarayında dün gece verilen 
ziyafette nutuklar söylenmiştir. Mı

sır'Hariciye Veziri Abdülfettah Yah
ya Paşa nutkunda demiştir ki: 

"Türkiyenin dış işlerini büyük bir 
kudretle idare eden zata büyük se
vinç içinde merhaba diyorum. 

Mısırın Milletler Cemiyetine gir
diği zaman başkanlık ettiğiniz umu
mi heyetteki sözlerinizi hatırlıyarak 
sürurum artıyor. Cenevrcdeki sözle
riniz kadar hiçbir şey bizi orada o ka 
dar memnun etmemişti. Bize orada 
çok yardım ettiniz Onun için ecne
bi bir misafir gibi değil, fakat bir 
dost bir kardeş gibi merhaba diyo
ruz. 

Rabıtalarımız çok kuvvetlidir. Ta
rih bizleri uzun müddet beraber vü
rütmiış, mukadderatımızı birieŞiir
miştir. Müstakil Mısır bu maziyi hiç 
unutmıyacak, aramızdaki ezeli ra-

vu Türkiyenin siz aziz vekilini tek
rar selamlıyorum. 

Rüştü Aras'ın cevabı 
Hariciye Vekilimiz, bu nutka ver

diği cevapta, gösterilen hüsnü kabule 
teşekkürlerini bildirmiş ve şöyle de
miştir: 

"-Tarihi mefahirle dolu eski me 
deniyete sahip olan Mısır milletinin 
son seneler zarfında siyasi sahada ta
hakkuk ettirdiği fevkaladeliklerin 
samimi hayranıyım. Bizi biribirimi -
ze bağlıyan müşterek hatıralarımız 
olan bu güzel memlekete beni getire 
cck mesut fırsatı sevinç ve sabırsız
lıkla beklemekte idim. 

Memleket ve milletlerimizin6müna 
sebatı, şüphesiz ki, eskidenberi husu
siyet arzetmekten hali kalmamış ve 
zamanın tevlit ettiği bazı arızalar 

bu dostluk ve camimiyeti bozamamış 
tır. 

Bugün bir ecnebi ziyaretçi sıfati
le değil, fakat Türkiyenin asil Mısır 
milletine kardeş selamını, saadet ve 
selamet temennilerini getiren bir de
lege sıfatile dost toprakta bulundu
ğumdan derin sevinç içindeyim.,, 

Bundan sonra Hariciye Vekilimiz, 
teati edilecek muahcdenin ehemmi
yetini, iki milletin Akdenizde sulhün 
temimine matuf iş birliğindeki fay
dalan tebarüz ettirmiş ve Mısırın a-
ziz h

0

ükümdarının, muhterem devlet 
adamlarının takip etmekte oldukla
rı muvaffakıyetli siyaseti adım adım 

takip ettğimizi söylemiş ve kadehini 
Majeste Kralın adına ve sıhhatine, 
asil Mısır milletinin selamet ve sa
adetine kaldırmıştır. 

bıtaların, yalnız ruhi, manevi dini 
değil, ayni aile hayatının rabıtalan
dır. 

Siyasi Toplantı Yasağı 
Prag, 11 (Hususi) - Çekoslo\•akya 

hükümeti Paskalya tatili esnasında 
Teati edilecek munhedenin kar- kabine erkanının hükumet merkczin

deşliğimizi takviye edeceğinden mes- den ayrılmamalarına karar vermiş-
ruruz. tir. 

Akdenizde sulhün idaınesine çalı- Siyasi toplantılar yasağı bir Mayı-
şan Sark ailesinin kıvmetli büvük uz- sa kadar uzatılmıstır. 

Profesör Pittard, dün Üniversite 
konferans salonunda üçüncü konfe
ransını vermiştir. Profesör, bu kon
feransında ezcümle demiştir ki: 

"- Arkeoloji ıstılahlarından orin 
yasiyen, solütreen ve magdaleniyen 
devirleri, yukarı paleolitik'i temsil 
eder. Uzun zamanlar, orinyasien dev
ri iyi tarif edilmiş değildi. Bu devre 
ismini veren, kaya altındaki ufak 
bir sığınak idi. Cilalı taş devrinin bu 
zamanı, bilhassa bu zamana ait ola
rak tesadüf edilen ve bu devrin fi. 
zik tipini yeniden meydana getirmi
ye medar olan insan iskeletlerinin 

mebzuliyeti sebeblle, geniş mikyasta 
aydınlanmıştır. Beşeriyet, ne zaman 
ne de mekan itibariyle bu kadar yük 
sek boylu bir ırk tanımamıştır. Bu 
ırkın adı, kromanyon ırkı olup Dor
donya'da bir kayanın altındaki bir 
sığınağın isminden ·alınmıştır. Bu 
ırkı tavsif edeceğiz. 

Orinyasiyen devrinin maddi me
deniyeti, evvelki medeniyetlerden 
büsbütün başka bir şekil'1e kendisi
ni gösterir. Çakmak aletlerde iri mus 
teryen dişler yerine ekesirya uzun 
ve dar ve ince işlenmiş namlular 
tekniği kaim olur. Namluların u

cunda törpüler ve karon denilen hu
susi tipte törpüler meydana çıkar. 

Bu hususi tipteki törpüler, bu dev
rin pek karakteristik alatındandır. 

Orinyasiyen'ler kemiği Ren geyiği

nin çatallı boynuzlarını pek ziyade 

işlemişlerdir. Bunlar, bir mizrak ucu 
imal etmişlerdir ki bir orinyasiyen 
mevziini derhal tanımağa müsaittir. 
Orinyasiyenler, heykelttaşlık ve hak 
kfıklik sanatını icat etmişledir, fakat 
bu sanat size müteaddit nümuneleri
ni göstereceğim. Magdaleniyen devri 
sanntile kıyas kabul etmyiecek dere
cede daha az güzeldir.,. 

Profesör, bundan sonra Orinyasi
yen, Slutrccn devirlerinin hususiyet 
}erini anlatmış ve konferansına alkış 
lar arasında nihayet vermiştir. 

(Başı l incıdeJ 

nutmadı. Vakit vakit bizi ziyarete 
1 

vetsiz misafirleri hoş görmemekte sonra Genel Müfettiş Abidin 
ge di. Gördüğü farkları yazdı. • ..ıı1 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümü hakları var. Davaları meşru bir da- halkın coşkun alkışları arasınuP 
vesilesile Ankaraya geldiği zaman vadır. Buna karşı Yahudilere birta- ı_u_· _aç_t_ı. ________ _ 

Atatürkle yaptığı bir mülakat dün- kım şeyler vaat edilmiştir. Bu taah
yanın her yerinde alaka uyandırdı. hütler üzerine Filistine giderek ça-

Dr. Ellis Filistinde iki ay kaldık- lışmışlar ve iyi neticeler almışlar
tan sonra Toros ekspresile evvela dır. Şikayetçi olmakta haklıdırlar. 
Ankaraya, sonra İstanbula uğramış- İngilizler Filistine sımsıkı sanl

tır. Filistinde programından fazla mak mecburiyetindedirler. Bir defa 
kalmaya mecbur olduğu için mem- Musul petrol boru hattı Filisine akı

leketimizdeki ikametini kısa kesme- yor. Sonra Filistinde potas ve diğer 
ye mecbur olmuştur. Yarın şehrimiz- madenler var. Üçüncü olarak ta Fi-

den aynlıyor. listin Mısırın, Süveyşin ve Hindista-

Dr. Ellia'in anlattıkları 
1 

nın miidafaası için H'izımdır. 
Dr. Ellis dün kendisile görüşen Bütün bu haklılar arasıpda çıkar 

bir muharririmize şunları anlatmış- yolu nasıl bulmalı? Şimdi tutulan 
tır: yol, herkes için çıkmaz bir yoldur. 

"Türkiyeden uzak kaldığım za- Herke~in hayatı tehlikededir. Gele
manlarda dürüst ve açık harici siya- cek bombanın veya kurşunun nere
setiniıi hayranlıkla takip ettim. Ben- de atılacağını kimse bilmez. Bu asa

ce bu asır içinde barışa en büyük biz- yişsizlik içinde iktısadi hayat dur
metlerde bulunan insan, Atatürktür. muştur. Seyyahlar ayaklarını kes
Türkiye Atatürkün rehberliği saye- mişlerdir. 

sinde maziyi tam bir tasfiyeye uğ- Diğer taraftan Filistin, Yahudi da
ratmış, herkesle dost olmuş, bütün vası için esaslı bir hal çaresi değil
taahhütlerini tutmuş, macera siya- dir. Dünyada yurt arıyan 16 milyon 
setinden uzak kalmış, Balkanlarda Yahudi vardır. Halbuki bugün Filis
hakiki bir sulh ve birlik kurulması- tinde bulunan bir avuç Yahudi bile 
na hizmet etmiştir. Dün dünyanın geçinemiyor. Ancak yüzde yirmisi 
harp cereyanları Türkiyeden kaynar- arazi sahibidir. Yüzde seksen onların 
ken, bugün Türkiyenin banş için en 
saf kaynak haline gelmesi, hayretle 
karşılanacak bir tarihi hadisedir. 

Türklyede her zorluğu kolay ve 
berrak bir hale getiren bir ruh var. 
Buraya gelmeden evvel Filistinde 
bunun tamamile aksini gördüm. Ha
rici siyaset hakkında uzun seneler
denberi yazı yazan bir gazeteci sıfa
tile çok çetin meseleler gördüm. Fa
kat her meselenin ümitli bir köşesi 
vardı. Hiçbir çıkar yolu olmıyan ve 
halline imkan görülmiyen bir mesele 
varsa o da Filistin iş1dir. 

Filistinde herkesi dinledim. Bak-

sırtından geçinmeye çalışıyor. 

Bu istikrarsızlığın bir neticesi de 

Arap milli cereyanını hoşnutsuzluk

lar içinde inkişaf ettirmektir ki dün-

yanın (\tikran bakımından fena bir 

inkişaf tarzıdır. 

Türkiyeye tekrar geldiğime mem

nunum. Burada her taraftan fışkı

ran hayat karşısında yalnız bir te-

essür duyuyorum O da Amerikada 

Türkiyede olup biteni günü gününe 

takip etmek imkanını bulmamamız-

dır.,. 

lıStanbtıl Asliye Birinci 
Mahkemesinden: 

Davacı Mosko Dimitri 
vekili avukat Ali Dosdoğru 
dan Bandırmada sığır yolu ca~ 
de 36 No. lu evde mukim E~ 
durmaz aleyhine açmış olduğ'J 
cak davasının yapılmakta olııtl 
hakcmesinde: 

M. aleyhe gönderilen esaS 
arzuhali davetiyenin bilfı teb~J 
aleyhin Adnlnr ve Kumkapı . 
rinde balıkçılık ettiği şerh ve 
bilfı tebliğ iade edilmiş oldU 
M. aleyhin ikametgahı ha 
meçhul olmnsı anlaşılmış o 
dava arzuhaline karşı 15 gün 
da cevap vermesi ve tayin edi 

1 
an 13/5/938 Cuma günü saat . 
mahkemeye gemesi hakkında 1 

tebligat icrasına karar veriJpıiŞ 
ğundan tebliğ mnkamına kaiJ11 o 
üzere ilan olunur. (61 

·6 
lstanbiıl Asliye Malıkemcs' 

Hukuk Dairesinden: 
Makbule tarafından EyilP 

tarağa çeşmesi Fil köprüsü lt 
da gazinocu l\forikanın 55 ntl 
evinde iken hrılen ikametgiıll1 

hul bulunnn Ahmet oğlu Mclı11 

leyhine ikame olunan ihtar dil\ 

dn tahkikatın munyyen bUW 

9/4/938 tarihinde ilanen tebli1 
men müddaleyh mahkemede 
bulunmadığından hakkında 
kararı verilerek beş gün içifl 
beş gün müddetle ilanen telı 
karar verilmiş ve bır nustı 
mahkeme divanhanesine wJilC 8 miş ve mahkemede 31/5/9~ 
saat 9,30 a talik edilmiş oldtl 1 
liğ yerine geçmek üzere iJfırı ~ 

16 
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Cok tesirli K E S K i N KAŞ E L E R 1 üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir .• !~+;:!:'!. SALİH NECATİ 
- - -

:· ~ hıh~s.arl~r Umum Müdürlüğü ilcinları · 
. . ~' :• 

7000 
2000 
2500 

271000 
295000 

ssoo 
6500 

Adet Bobin 20,5 m/ m 
,, ,, 20,5 " 

" 
" 

" 

,. 
,, 
,, 

20,5 " 
26,5 " 
28 " 
29 ,., 

Sigara kağıdı Beyaz 
,, 

,., " 
" " 
" ,., ,, 

Pembe 
Leylaki 
Beyaz 

" ., 
,, ,, 31 ,. " ,, tt 

400 31 ,, ., ., Lüks I ,, ,, .,, ' . . kA 
~ - Yukarda cins ve miktarları yazılı 589900 adet 'Bobın,, sıgara a-
gıdı §artnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
k~ - Pazarlık 14. ıv. 938 truihine r?stlıy~ perşembe ~nü saat 14 te 

ataşta levazım ve mübayaat şubesındekı alım komısyonunda ya -
Pılacaktır. 

Itt - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabil~ 
rv - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gu 

venıne Paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (1301) 

C. H. P. Seyhan llyönkurul Baıkanhğından: 
'4--4-1938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat (15) te kapalı zarfla 

ve eksiltme yolu ile ihalesi ilan edildiği halde isteklisi çıkmıyan Adana 
Parti ve Halkevi binası inşaatının pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

1 - 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 Perşembe günü saat (15) de A-

dana Parti binasında teşekkül edecek Komisyon odasında pazarlıkla ya
Pılacaktır. . 

4 - Eksiltme Şartnamesi ve buna bağlı müteferri evrak (1) lira bedel 
?nukabilinde İstanbul, Ankara, Adana Nafia Müdürlüklerinden alınabilir. 

a) Pazarlığa girmek için isteklilerin (7124) Yedi bin yüz yirmi dört lira 

?nuvakkat teminat vermeleri ve Yetmiş beş bin liralık iş yaptığına dair 

evrak göstermesi lazımdır. 

b) İsteklilerin 21--4-1938 Perşembe günü saat (15) de Adanada C. H. 

l>. Binasındaki Komisyona müracaatlan ilan olunur. (1913) 

.~tt ......................................... .. 

~BAŞKURT 
· Çatal, Bıçak, Kaşık Fabrikası 

Balkanlann birincisi ve Avrupan•n Z ncisl· 
dir. ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK aldığınızda mu
hakkak BAŞKURT markasını arayınız. Paıılan· 
maz, sararmaz ve kınlmaz. A vnıpa mallarından 
daha yüksek ve daha ucuzdur. 

Toqtan Satıs Yeri : 
ı a takaıe caddesi No. 51 

Mide Ekf lllk 
Şitkinlik ve yan
malarını giderir. 
Yalnız MAZON 
MEYVA TUZU 

Hakikaten mOesslrdir. Çilnkü son derece 
teksif edilmiş bir tozdur. l\lide ve barsak· 
ları alıştırmaz. 

İştehanızı ve sıhhatinizi düzeltir. 
Mazon isim ve Horoz markasına dikkat. 

Taklitlerini isim müşabihlerini reddediniz. 

••-Sayın Bayanlar, Baylar ' 
Ağıza ferahlık, nefese hoş bir koku, ruha inşi
rah veren, konuşurken etrafa satçığınız latif 
ve cazip rayiha ile karşınızda bulunanlan tes
hir ile kendinizi sevdiren hakild 

SEN-SEN 
nam Amerikan mamultıb kullanınız. Susama
yı giderir İÇKİ KOKUSUNU HİÇ BELLİ 
ETMEZ, ~gara, sarımsak, soğan kokularile 
TABİATEN AGIZ KOKUSUNA MÜPI'ELA 
OLANLARIN saçtıkları nahoş ve müz'iç ko-
kulan tall)8lllen izale eder. 

Her vakit SEN - SEN kullanınız, yanınızda 
bulundurunuz. V ARLI(HNIZ ve GÜZELLİ

lçin elzemdir. Eczanelerde, lAvantacılarda, aktarlarda bu
............ lunur. 75 parçayı havi zarfı 8 kuruştur. 

SUT MAKINAtARI 

İzmitte günün hadisesi mevzuu 
ve sözü olan 

KÖRFEZ 
GAZETESi 

23 Nisan Milli Hakimiyet Bayra
mı günü intişar edecektir. 

İdaresi: İzmit Adliye karşısı 
Telef on: İzmit: 128 

- iHTiRA ILANI --. 
"Demir süngerinin lup'lar ha-

line tahvili için usul,, hakkında 
alınmış olan 18/ 11/1936 günlü 
ve 2198 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fiile konmak üzere 
aherc devril ferağ veya icar e
dileceğinden talip olanların- Ga
lata'da, lktısat hanında Robert 
Fcrri'ye müracaatları ilan olu
nur. 

KEnPETEN 6iSi 
SiKE-. 
ATAllL 

MÜCEVHER SATIŞI 
Emniyet San.dığı Müdürlüğünden : 

Dosya No. Hesap No. Borçlunun ismi Rehnin cinsi Teşhir No. Sandık rnuhnmminle· 
lerince konan kıymet 

937/79 

,, 

,, 

109 

138 

" ,, 
,, 

" 147 

28 

" 108 

" 141 
163 

.. 
139 

142 
152 
194 
196 

.. 
56921 

,, 

" 

" 

" 

" 60074 

63474 

,, 

" ,, 
,, 

64265 

" 47948 

" 59981 

" 63990 
65883 

,, 
63612 

" 64134 
64990 
69533 
69733 

Melek 

,, 
,, 
,, 

,, 

,, 
Mahmut 

Siranuş 

" 

Bir Roza iğne. .. ,, 
" 

" .. tt 

Bir çift roza küpe. 
Bir pırlantalı yüzük. 
Bir zümrüt yüzük. 

Bir altın saat ild köstek. 
Bir altın saat. 

" " ,, 
Bir roza pantantif 

Bir pırlantalı yüzük. 
,, 

27/1 
27/2 
27/3 
27/4 
27/5 
27/6 
27/7 
27/8 
27/9 
28 
29/1 
29/2 

Lira 
50 
60 
10 
40 
20 

500 

60 
50 

5 
28 
20 
20 

,, Bir roza yüzük. 29/3 8 

" " " " 29/4 5 
,. " " ,. 29/5 5 
,. Bir roza madalyon. 29/6 5 
,, Bir roza iğne. 29/7 5 
,, Bir altın köstek. 29/8 27 
,, Bir altın kordon. 29/9 28 

,, On sekiz gümüı kaşık; 29/lf 12 
Rahime Bir pırlanta yüzük. 30/1 4 

,, Bir roza yüzük. 30/2 6 
Adviye İki altın yüzük. 31/1 2 

,. İki gümüş çanta; 31/2 8 
Saide Bir pırlantalı ağraf (iğne) 32/1 5 

,, Bir roza ve bir altın yüzil.L 32/2 5 
Hatice Bir çift roza küpe. 33 30 
Hasan Bir çift roza küpe. 34/l 15 

,, Bir roza pantantil. 34/2 10 
Mucip Bir çift roza kilpe. 35/1 60 

,. Bir altın saat maa köstek. 35/2 50 
Yaşar Uç yüz yirmi gıram gümü~ 36 6 
Müfit Bir altın saat. 37 ıs 

Teodos Bir elmaslı kol saatl. ·38 20 
Fitnat Bir roza hurda dal iğne; 39/1 ?O 

,, Bir roza bilezik. 39/2 100 ,, ,, 
216 71032 Süreyya Bir roza yüzük. 45/1 12 

,, ,, " " " " 45/2 2 
,. ,, ,. Beş yüz gram gümQş; 35/3 !O 

218 71127 Nadire Bir pırlantalı hurda kravat iğnesi: 48/l 8 
,. ,, .. Bir pırlantalı yüzük 46/2 3 

" ,, " .. " .. '6/3 3 
246 72858 Mesat Bir altın saat maa kaplama köstek 49 j 4e 
250 73207 Nadire Bir roza bilezik. 50 ' 11 
193 6952.q Suat Rü~ü Bir ı>ırlftnıfilı ime. 51/1. 200 

,. ,, ,, Bir çift pırlantalı küpe. 61/2 200 
,, ,, .. Bir çift roza küpe 51/1 ao 
,. ,. ,, Bir altın saat. 81/4 ıo 

,, ,, ,, Bir altın uat maa k~ 81/5 '19 
231 72178 Salt On adet rozah düjme. U/1 120 

,. ,, ,, Bir pırlantalı yüzük. 62/2 60 
,, ,. ,, Bir altın çanta. 82/3 30 

Yukarıda isimleri yazılan borçlular Sandığa olan borçlannı borç aenedl mucibince Merrieintf oldukJann. 
dan dolayı 3202 No. lu kanun hükmüne göre her biri hakkında başlıyan takip huebile rehinleri ayn ayn 
satışa çıkarılmıştır. Rehinlerin ne olduğu ve hesap ve takip dosya ve rehin te§hir numaralan her borçlu· 
nun ismi hizasında gösterilmiştir. Rehinler 1 Mayıs 938 tarihine kadar Cağaloğlunda Sandık binası içbıde
ki camekanda teşhir edildiğinden istiyen görebilir. Rehinlerin açık artırması Mayu ayımıı dördüncü çar
şamba günü saat 14 ten itibaren Sandık tarafından İstanbul Belediyesi mezat dairesinde (Sandal bedes
teni) yapılacaktır. Her borçlu ve rehin hakkında ayn ilan mahiyetinde olmak ve borçlular ile alıcıların 
satışından haberleri temin edebilmek üzere ilan olunur. (2002) 

NAS 1 R 
i LA C 1 

DOKTOR JEMSİN 
AMERIKADA UZUN TET

KIKA T NETİCESi OLARAK 
BULDUCU BiR FORMOL
DOR. KANZU K NASIR iLA
CI en eski nasırları bile kö
künden çrka.nr. Ciddi ve f&Y&
nı itimat bir nuır ilacıdır. 

1NGILIZ KANZUK 

ECZANESİ 

BEY~U - ISTANBUL 

'I 
KURU SİSTEM Yeni Ko;~~u; Şirketi 

...~' v.<>Hro~ KURU SiSTEMLE 
nan >-•pılan KELEBEKmarka 

KONTR ·PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kabarma ve 
aalre &lbl hiçbir hıza caıtermez. 

-0--

Kontr-Pl&klar bu pbi &rızala-
r& kartı aaranti ile 1atılır. 

KIZIL, KAYIN, KARAA~AÇ'dan mamul 
Kontr - plaklar atok olarak her zaman mevcuddur. 

Satıı Yerleri : 
latanbulda: ROŞTO MURAT O~LU, Mahmudp&fa Kürkçü 

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

Ankarada VEHBi KOÇ Ticarethanesi. 
lzmirde KARL HORNFELD. Dünyanın en büyük fabrıkaaı 

1 mamulatındandrr. ~~-------------------------------------------------
MİELE Ekremözlerin imal kudreti ••••••••••••••••••••••••••• 

İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRi IŞMAN. ,, 

YÜZDE YÜZDÜR. ŞABAN MAHMUD KöKNER. 
MİELE Ekremözlerin otomatik 

yağlama tertibatı vardır. ~EKTA 
Samsunda : GöÇMEN OOLU KARDEŞLER. 

MIELE Ekremözlerin bütün aksa
mı paslanmaz nevindendir. 

Umumi a&tıf yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarz d H 
• l ae ~ No. 3 YEN KONTR ·PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 -

MİELE Ekremözleri bilumum Zi-
raat mektepleri kabul ve Konya Icra Hcikimliğinden: 
tavsiye etmektedirler. P A T 1 Konyada Asaf eczahanesi sahibi 

MlELE Ekremözleri en asri ve Asaf H d "'l k nk d 
ha Iç ve·dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihabla.. ay ar 0 6 unun ° or ato 

diğer markalardan da rında, cerahatlenmiı fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavi- teklifinin 7141935 tarihinde kabulü-
ucuzdur. d sinde daima muvaffakıyetle şifayi temin eder. ne karar verildiği ve 12/4/938 tari-

S 1 Poker tra$ bıcaklan deposun 3 h" d ber lm k ·· k eli 
..... a.tı~s~d~c~p~n:st~ı:~T~a~h~t:ak:a~l:e.İl5~1~N~o~. ~t~t ~-----------.... ••••••••••••mi•llllİİlllİll••••••••• ın en mute o a uzere en -

sine iki aylık mehil ver'ld"ğ' 
k d 

1 ı ı ve kon-
or ato muamelesini ifa et ek 

K m uze-
re onya avukatlarından Al" H 
dar Eralp'ın komiser ta in ı . ny~ 
yeni icra ve ·n: Y cdıldıı;ı 

ı as kanununun 288 . dd . ın-
cı ma esı mucibince ı·ı A un olunur. 



, ______________ ,. 
A~llayat,......,pcuk .. lar_.n 

salomnm! Y avrulannmn tnicleslni allur 
cuburla tlolclurlnay1111Zf Tabi. sat .._ti 
HASAN 

• p1e•aldar •,m,or. Çok iftihab " leverek hüyUrler. la _, 
aa,lil anı.m mnaini w, 11dw çok •• bloriai J'iikıeMiıı. 8it-
111t eocak doktorları -.. tefaaclet eder. A.~cla cim- clip
la'r'arla aııaıfdnk IMrlllciliii bzanı llf6ır. Bu llMtat ~ 
e..,_maliktabilpclia,.U HASAN OZLO UN
LARIDIR. 
Plıl111t Y•laf, Mercmei, ••iday, Jniük. Pafatft~ 

11r, Tlrll. -IJ• .. iadem. Çavdar ihi Unlanaı 
..-ıannım Yecllrlllla. 

25 ince siganı 
20 Kalın aigara 

• 

KURUŞ 

En Korkunç Düıman 
En Mükemmel Silah 

Solak- lllgmlılı tehlikesine brp kendinizi G1UPtN 
katelerile koruyunuz. 

I SOOUK ALGINLIGI: Bq, dif, bel GRIPIN üşütmeden mfltevellit hu-
1 ktrlak atnJanna 11ebep olur. GRlPIN tahkJera mini olur. 
I b-ı- .ır....1-- dindirir SOGUK SOGlJK ALGINLIGI: ltırıkhk, 
. u un aaa--· · nef81izlik tevlit eder. l ALGINLIGI: Nezle Grip ve bir çok G a 1 p t N : Kınklılı geçirir. 

tehlikeli ııa,t&lıklar ctolw'Ur netenlzi iade eder. 

1 Deniz Levazım Satlnalma KoMiıyon• 116alan 

12. 4 - 938 

MODERN TURKIYE MECMUASl'nın 
7 nci ayıaı çok zenain münderecatla 

• BUGÜN ÇIKTI 
~imcla Büyük önderimizin en IOD reaimleri bulunan 

mecmuada CELAL ERGUN'un büyüle dibiye bir hitabı, 
tepi.de cea uaalünü ihya edelim mi, politika, ökaüriiklercl• 
ıdmunalr, Sümer Medeniyetinin IODU, yemeklerimizi ~d pi
tirelim, kızlanmızın katilleri, tarihte Çanakkale, ıinema rabi
feü, içimizde cuua Yar, avcılık, f11tbol hastalıiı, hikaye, eaç

lanmıza naad bakmalıyız, Hriaantoa ve !Kuklalar? roman iJi. 
veai, aenç iatidatlar aütunu vesaire.. •• 

Papye lmfeye tab'edilen bu nüabayı herhalde almız'I 

Kudretli bir hançere, uzun bir nefes ve tatlı ve müeuir bir leabı 
bütün incelik ve kabiliyetlerini tebarüz ettirmek için 

Bestekar SADEDDiN KAYNAK 
tarafmclan be.telenen 

17440 No 
hal Sana lağltyan 
Ghlerl•ln Rengidir. 
1 .. 1.. Olı• S.al Bir 
Glil Glltı Koklar Saranm 
ŞarkıLvını Necati Tokyay, Kllr
net Şükrü, Kanunt Ahmet, Udi 
Yorp ve Haran Tahatn'in refaka
tile muvaffakıyetle pJaia okuyan 

artistimlz. 

Bayan Hamiyet ın 
Bu plağı COLUMBf A 
flnuaa, Nftl tieler haJb tak• 
tlim eder. Btltfla pamof• ve 

plak satacılanD0n anyum. M. M. V. Deniz Merkez Satınalma komiayonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 5511 lira 20 kurut olan 12 Roda Katnuılı, .. -----------------· 
26 Roda Çelik tel halatın pazarlıkla mün•bsuı 21 NilUı 938 tarihine 
mGsadif perf81Dbe günü saat 14 de vek8let binasında mütefekkil komis
yonumuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnapıesini görmek istiyenlerln her gün ve münakasaya gir
mek iteyenlerJn de mezkftr g(1n ve saatte 413 lira 34 kuruşluk ilk temi- .. .._.. ..... 
natlan ve kanuni belpleriyle k~ m~ (1987) ~r...l~ı.Aılı.-ılı ... -..Aı 

TiRYAKİ 
iÇiYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor .Acaba neden? 

Çünki ~ 
e Tiryaki sigarası on· 
larm uzun zamandan
beri bekledikleri si2a· 
radar. 

• Tiry6ı•~armanı 
er zaman aynı olduğu 

gıbi içimi ~ neflşeti 
dehiç ~şmez; 

Her zaman 

AVNi HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

• TiRYAK/DE 

BULABiLiRSiNiZ! 

IU AlfA 

YAVRUNUN GECE 
•eoc:rı1 .. ~ ilbefen : 

Bayan HAM 1 YET Yüce Se 
.. _" Yaft'U111 ..,.. .tmımmt .-.ı wa'adrarlan ittirtıkedecektir. Telefon ı 4033I 

TeddWncle, altm Ja.emi buhman harilandinbmt VENOS ..... 
raaı, herkeei hayran brrakqor. 
Çünldlı Hilbtin cuibeaine, kendi ....._. casiluııüU •• ,_ V& 
NOS PUDRASI, Jiiacle pyılmıyor Ye~· 11111 .... 
terİJOI'· Cildi ıerain tutuyor. 

luglne •aclar mllyonfarca 1ıı1ı -
ıeltepılz yere ltei•••lı clejllcllr. 

.................................................... 
$ans Kaynat•: AL TIN GI 

Her ................. ,... .. 
tertlltla • DC1 ,.1r111t1·• mltterek 
aW*'-ı: 

8709 No. Biletle 

25.000 Lira a.,_ MGnet 
.......,.rw,.nlumıtlerllalAL- ~ 11.a.k Boea ee1atlm-
TDI GifBDBN ......... .. Jfo. U 

ispat Edene 1 O O O Lira Yerllr. 


