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BAŞMUHARR i R i: AHMET EMiN YALMAN 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eıer her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum bıralanaymız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN Mathansı 

Almanyaya Karşı Müşterek Cephe 
Roma Anlaşması İmzalandı iSPANYADA SON ASI TAARRUZU 

Yeni ltillifa Göre, ltalga B_ütün FrankistlerSahilBoyunda 
lhtilô.flı Meseleler Uzerınde • • 

lngilterege Kati Teminat Verdi da llerlemıye Başladılar 
Balkanlarda 
Örülen 
Yeni Ağlar 

Anlaşmanın Esasları General Miyaha, ispanya Mıntakası Kumandanhğına Tayin Edildi, 

Asiler Katalonya Sahillerini Denizden Ablukaya Çabşıyorlar 

-0--

Jlhmet Emin YALMAN 

ltalya, Libyedeki Kuvvetlerini, is
panyadaki Gönüllülerini Çekiyor, 
Deniz Anlaşmasına iştirak Ediyor 

Londra, 16 (Hususi) - General A
randa kumandasındaki asi kuvvetler, 
dün saat 15,45 te Tortoza cenubun-

da kain Vinaroz'u işgal etmek sure
tile Akdenize vasıl olmuşlardır. Ay
ni kuvvetler, daha sonra ileri hareket 

Nevyork, 16 (Hususi) - Avrupa, lerine devam ederek. Benicarlo ile Al 

İngilterenin İtalya ile anlaşmasın- canar'ı da hemen ayni zamanda işga
dan ve Fransanın da İtalyaya yak - le muvaffak olmuşlardır. Frankist B alkanlarda hergün yeni 

yeni iktıaadi ağlar kuru
lu:ror. Yeni ve miifterek bir ik
bıadi bünye yarabnak yolunda, 
&ra.aı kesilmiyen gayretler var. 
Bu çalıtmalarm gittikçe hızının 
8.rttığnu, sahumm genitlediğini 
gözle takip etmek mümkündür. 

laşma kararından sonra Streza cep-
hesinin iadesini beklemektedir. Stre
za cephesi, vaktile Almanyaya kar
şı kurulmuş ve Almanyanın Avrupa 
da hakim bir vaziyet almasına kar· 

kaynakların verdii{i haberlere göre, 
general Garia Valino kumandasın- r"" 

Gün g~miyor ki Balkan memle
lr:eUerinden birinde şu veya bu müŞ: 
terek iktısadi menfaat etrafında bir 
toplantı yapılmasın . .Bir defalık ko
ll~lardan yavaş yavaş devamlı 
\onıiteleı- dosuyor. Bir gün şu işte, 
Qıger bir gün falan işte tatbikata ge-. 
SUdiğini görüyoruz. 

t lln ~ ~ ...._,....\ı&t.1; .... " <A-W.. Ui.aA ~~Ol\ 

şı gelmek icin hazırlanmıştı. 
Romada imza meraaimi 

Roma, 16 (Hususi) - İngiltere -
İtalya anlaşması bu akşam Kigi sa
rayında merasimle imzalanmıştır. 
İmza merasiminde Lord Perth İn

giltereyi, Kont Ciano İtalyayı tem
sil etmiş, Mısırın Roma sefiri de Mı
sın alakadar eden vesikayı imzala
mıştır. 

Hııricive Nazın Kont Ciano bugjin 
ogleden sonra Mısır Elçisinı kabul e-
derek İtalyan - İngiliz anlaşması
nın bilhassa Mısın alakadar eden 
noktalan üzerinde uzun bir mülakat 

daki diğer Frankist yürüyüş kolla-
rı, dört saatten az bir zaman zarfın· 

da on beş kilometrelik bir mesafe ka 
tederek Lacema ve San - Rafael'i iş-

gal etmişler. saat 16 da. çok mühim 
bir dört yol ağzı olan Uldecan'a gir· 
mişlerdir. Ayni kaynaklara göre, hü
kumet kuvvetlerinin bu sahada gös-

' Devamı 10 uncudaJ 

Maarif 
Vekaletinin de sessizce devam eden çalıpna

~an sonra, ortalıkta çatılar yiik
~~Yor. Çatılar gittikçe şekil alıyor, 
"'lllaınlaruyor. Yeni bir Balkan bina
~n ana çizgilerini ufukta farketme-

ta bulunmuştur. ___,_ 

İngiliz - İtalyan anlaşmasının im ikinci Yazılı imt ihan 

Tebliği 

başlıyoruz. 

16 
Bu manzara, Balkan idealistlerine 

b~le ~üşünceler i~am ediyor: "Biz 
lJı. birınden ayn dort memleket deği
!\ Yem bir lsviçrenin dört Kanto-

~sı hakkında bu akşam aşağıdaki 
tebliğ neşrolunmuştur: Notları Hükümsüzdür 

Hariciye Nazın Kont Ciano ve İn- Ankara. ıs (A.A) -·K UltUr B•· 
kanlıOından: 

giltere büyük elçisi Lord Pört bu- BakanlıOımızda n okullara g8n · 

gUn saat 18,30 da Kigi sarayında İn- derllen ikinci yazılı 11nav aorula· 

UYuz." giliz - İtalyan anlaşmasını imzala- rından bir k11mının talebe tara· 
mışlardır. fı ndan '1aber alındıöı anıa,ıldıO ı n. 

Balkan memleketlerini binöir- Anlaşma bir protokol, bu protoko- dan, bu aınavıarda talebenin aldıOı . 
notların hUkUmaUz aayılmaaı ve il· 

,,_ lerine yakınlaştırmanın en la tnerbut sekiz mukavele ve dekle-""Gb nı f geçmenin birinci yazılı ile ka· 
b .... 1;n ":,asıtası, hiç şüphe yok ki, ik- rasyon ve teati olunan notalardan n H t notlarına istinat etttrtımeal 
~ nıunasebetleri artırmaktır. He- mürekkeptir. okullara tebllO edtımlftlr. Mesele· 

ı.;_ iıdeki kanaate göre işin en güç Bundan başka, şarkşi İtalyan Af- nl n mDaebblp!erl '1ıkkında yapıl· 
~... b Lo .J p th fD 10 d J mıkta olı n tıhklkat netleeal ayrı· 

}. .. :"'ı. u. dur. Çünkü Balkan memle- =======r"==er=============e=v=am=ı==u=ncu==a== ~ ca blldlrlleeektlr. 'erinin toprak mahsulleri biribi- T k ~~iiiiiiiiiii~~~~~~--~~ı 
~n benzer. Biribirlerinden alıp ve- Danimarkada ev ifler yapıldı Bu 'garı·sı· anın 
~ ecekleri mallar azdır. L 

~a~~k::::ı~şt~= ~:n~~ Nazilerin Gizli Suikast Dostane 
~ii· Fakat Balkan memleketlerinde Bir H Ql'ekef i 
::. ~·d:;:=.1' ~:.ıı:~;:!~~: Teşkilatı Meydana Çıktı 
ı,..~ var. Kimimiz kömür, pamuk, 
~-·"'llı, balık, portakal ve ôiğer mey-

~ ihraç edebiliyoruz. Ticaret alı§ Çekoslovakya Cümhurreisi, Ekalliyetler lcini 
dtt §leri için meydan ve imkan var- 'S 

~ 8?~ her Balkan memleketi sa- Katiyetle Halletmiye Hazırlandığını Söyledi 
d~~eşiyor. Harp sanayii de dahil ol- Kopenhag, 16 (A.A.) - Parlamen
boı.. halde bu sanayileşmede bir iş tonun tatilinden evvelki son celsesin· 
~~Ü hazırlamak, mamul birtakım de şimali Şleziving nasyonal sosya
bir· ıçtn az bir fiyat farkile de olsa list tahrikatçılarından Vestergarde 

lbi..ı~ . . ek ı· b. tay - ...... nızı tercih etın ame ı ır sıkı doldurulmuş bir tabanca ile nu-
~&ğ~ır. Bu fiyat farkı karşılıklı ola- tuk söylemekte olan ad liye nazın
d~t 1~in sıfıra iner. Bu sayede mah- nın üzerine iki defa ate§ etmişti.\ra
lt1111:illi istihlak için geniş gelen bir- kalanan mutaarnz gelecek sefer işin • 
i,,t»ıa fabrikalarımızda daha çok. m~l ciddi olacağını söylemiştir. Yapılan 
~ al ederiz, maliyet fiyatın• .. mdı- tahkikat neticesinde, devletin emni -
)'~ 

1
". İhracat için rekabetlere duşme- yeti aleyhinde bir su ikast teşkilatı 

~ı. u~Uın olmadan mahreçler bulu- mevcut olduğu anlaşılmıştır. 
Başlıca tahrikatçılardan dört kişi 

b yakalanmış, fakat evlerinde yapılan 
Q alkan ticaretini artırmalc için tahariyatta hiçbir şey çıkmamıştır. 

le h bu saniyede gözönünde şöy- Diğer bazı nasyonal sosyalistler hak-
diö.,8reketıer var: Balkan ihracat ve kında da takibatta bulunulacaktır. 

""r rn .. 
da .t\tinaUesseseleri delegeleri yakı~· Danimarka Almanları 
l'l~betı da toplanacaklar, ticaret mu- himaye ütiyorlar 
&!'ıyac ertni artıracak ameli yollar · li H 
lerar aklardır. Balkanlardaki millet- Kopenhag, 16 ~A;·A) -.Şı~.a. . e-
l ası fua 1 k t d rslev _ Şlesvıg den bıldırılıyor. 
eli r ara Balkan memle e - e ~ l"nutıaka . . . Dün akşam Naziler tarafından ter-

Jli e;euı tic•l"et ıştırak edeceklerdır. ı· edilen bir mitingde söz söyliyen 
Urlt _ odalarından başka ye- ı~ li Şlesvig Alman nasyonal -

Romen ve Romen - Yu- Ş»na (Devamı 10 uncuda) 
<Devamı 10 uncuda) / ' 
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Ankara, 16 (AA) - Anadolu A
jansının haber aldığına göre, Bul
garistandaki Türk mekteplerine ted
risatın mecburi olarak yeni Türk 
harflerile yapılması hakkında Bul
garistan İcra Vekilleri Heyetince it
tihaz edilmiş olrın karar bu dPfa Ma
arif nezaretinden bütün maarif müfet 
tişlerine kati olarak tamimen tebliğ 
edilmiştir. 

Bulgar hükl'ımetinin Tiirkiyeye 
karşı bu çok dostane jestinden An
kara hükümet mahafili ve bütün Tür 
kiye efkan umumiyesi çok miitehas
sis ve müteşekkir olmuştur. 

Bu hissiyatı Hariciye Vf'kaleti Ve
kili Şükrü Saracoğlu. bugün, Bulgar 
sefirine ifade ederek dost Bulgaris
tanın Türkiyeye karşı gösterdi.l{i his
siyabn bütün kıymetinin burada his
sedilmiş olduğunu bildirmiş ve hü
kumetine bu hissiyatı iblağ etmesi 
ricasında bulunmuştur. 

---~-----Bugünkü Hindistan 
YAZAN: HALiDE EDiP 
Değerli yazıcı Halide Edibin Hin

distan yazılannı her hafta Pazar. Sa
h ve Perşembe günleri muntazaman 
T AN'cla okuyacaksınız. Bugünkü ya
nsı yedinci sayfamızdadır. 

/· 
Bombardımandan kaçarak Madritte yeraltına ıığınan 

bir kadın ve çocuk g-rupu 

Garip Bir Aşk Hikayesi 

Kendisini Y aralıyarak 
Sokağa Serilen Kadın 
Adliyede Tevkif Edildi 

Dün müddeiumumilik, derin bir 
aşkla sevdiği gence iftira eden Fıt
.uat isminde bir kadını tevkif ettir· 
miştir. Karışık bir aşk macerasının 
kahramanı olan bu kadın, ayrılan 

sevgilisine tekrar kavuşmak için, o
nun tarafından yaralandığını iddia 
etmiş, eline bir kama alarak sokak· 
ta boylu bpyunca uzanmıştır. Hatta 
bu rolü o kadar muvaffakiyetle yap
mıştır ki, hakiki bir yaralama vaka
sı karşısında bulunduklannı zanne
den memurlar kendisini derhal sıhhi 
imdat arabasile hastahaneye lrnldırt
mışlardır. 

Bu garip hikayenin bütün tafsi
latını veriyoruz: 

Selanikli Fıtnat, duldur. En bü
yüğü 9 ve en küçüğü dört yaşında 
olmak üzere beş çocuk anasıdır 35 
yaşlarındadır. Küçük Ayasofya civa
rında Mehmet Paşa yokuşunda kira 
ile bir evde oturuyor. Çalışarak ken
disinin ve çocuklarının hayatını ka
zanıyor. Çalıştığı yerlerde Rıfkı ıs
minde 24 yaşlarında yakışıklı bir 
genç tanımış ve onu evine almıştır. 
Bunlar bir buçuk ay evveline kadar 
metres hayatı yaşamışlardır. Rıfki, 

son zamanlarda başka bir kadınla 
birleşmiştir. Fakat, Fıtnat. her gün 
onun yolunu beklemiş, kazandığı pa
raları avuç avuç bu gencin ayağına 

(Devamı 1 O uncudaJ 

Dünkü Futbol Ka~ş•laşması 

Viyana Takımı, lstanbul 
Muhtelitini 3 - 1 Yendi 

Firat Viyana • l atanbul muhteliti m~ından b"r •· .... 
ı gorunuf 

[Yazısı altıncı aayf amızdadır] 
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Bursalı Mustafa Rolünü 
iyi Oynuyorum 

\ıfÜTEFERRlK : 

Türk kuşu 
Kamplarına 
Gidecek Talebe 

MAARİFI'E: 

Pariste Türk 
Dilinden imtihan 
Verilebilecek 

'AKADEMİDE: 

Profesör Levy 
Dün Bir Resim 
Sergisi Açtı 

Subayların 

Evlenme Çağları 
için Bir Kanun 

Ankara, 16 (Tan muhabirinden) 
- Milli l\födafaa Vekaleti, subay· 
ların evlenme çağları hnkkmda 
yeni bir kanun projesi hazırlamı~· 
tır. Şimdiye kadar 25 yaşını biti· 
ren subay ve askeri memurların 
evlenmelerine miisaade edilmek· 
te, daha kiiçiik yaştakilere bu 
müsaade verilmemekte idi. 

Arkadaşım Ahmet Beyle bana 
Alekonun kapısını açan kız, 

evvelce elde ettiğimiz Araksi idi. 
Bu şeytan kız, sessiz bir iki a

dım ile geriledi Etrafını gözledi. 
Sonra döndü, bize sokuldu ve fısıl 
dadı: 

- Paket, gramofon etajerinin üs
tünde ... 

Bir rüzgar hızı ile döndü, birin
ci kata çıkan merdivenlerde kay
boldu. İki dakika sonra evin ikinci 
katında, oldukça muntazam bir sa
londa Aleko ile karşı karşıya idik. 
Ahmet Bey, Alekoyu bana şöyle ta 
nıttı: 

- Mösyö Aleko .. İngilizlerin ya 
nında büyük bir memurdur. Türk 
leri çok sever. Merhametli bir zat 
tır. Kardeşinizi kurtarmak için bu 
gün bana söz verdiğini size müjde 
lediğim zat işte budur. 

Sonra beni Alckoya takdim et
ti: 

- Arkadaşım Bursalı Mustafa, 
Bursada Kapalıçarşıda helvacı ... 

Takdimden sonra birı"birlmizin el 
lerini sıktık. Karşılıklı kanepelere 
oturduk. Aleko biraz sarhoş idi. 
Çıktığı salona bitişik odadan kadın 
ve erkek sesleri geliyordu. Aleko 
kanapeye uzanmış ellerini uğuştu
rarak beni dikkatle dinliyordu. 
Gözlerini bana dikmiş, bütün ha
reketlerimi dikkatle tetkik ve ta
kip ediyordu. 

Ben bu oyunda Bursalı Mus-
tafa rolünü temsil ediyor

dum. Bir taşralının bütün safiyet 
ve çekingenliğini takınmıştım. A
rasıra tereddütlü gözlerimi salonun 
muhtelif eşyaları üzerinde gezdi
rerek yanayakıla anlatıyordum: 

- Kardeşim Hasan cahil, ne bll
sin? Ne de olsa fstanbulun acemisi. 
Bursadan getirdiği birkaç parça 
malı satmak için Üsküdara geçmiş. 
İskele başındaki kayıkçılar kahve
sinde oturup hemşerilerle konuşur
ken İtalyan polisleri gelip üzerini 
aramışlar. Bir altı patlar bulmuş
lar. O gün bugün on gündür mah
pus. Ne olursa senden olur çorba
cım. Ne edersen et. Kardeşimi kur 
tar. Bana teslim et. Sana tatlı ca· 
nım helfıl olsun. 

Aleko gülüyordu. Ahmet Bey be 
ni teselli ve teskine çalışıyordu. 

Mösyö Alckonun herhalde kardeşi
mi kurtaracağını temin ediyordu. 
Artık, gündüz Aleko ile Ahmet B. 
arasında Alckoya verilmesi karar
laştırılan iki yüz liranın verilmesi 
•ırası gelmişti. Koynumda, Bulga
ristanda yapılmış sahte elli liralık 
!ardan dört tanesi hazırdı. Yeleği
min iç cebindeki eski bir para cüz 
danından itina ile ufak ve san bir 
muşamba paket çıkardım. bunu 
çözdüm. İçindeki dort ellilik bank
notu Alekoya uzatarak: 

- Al çorbacım, dedim. Varım 
yoğum şu iki yüz kayme. Ananı?\ 
aksütü gibi dünyada ahrette de he 
ltıl olsun sana.. Keşke olsaydı da 
daha fazlasını verseydim... Aman 
beni kardeşime kavuştur, gözünü 
seveyim, ayaklarının turabı ola
yım, çorbacım. 

R ofümü çok iyi ve pek ciddi 
oynamıştım. Hele uzattığım 

dört ellilik, Alekonun bütün tered
düt ve şüphelerini silip süpürmüş
tü. Banknottan, bakmıya lüzum 
görmeden cüzdanına yerleştirdi. 

Yavaş yavaş ayağa kalktı. Ve şey 
tani bir tebessümle bana: 

- Sen merak etme Mustafa E
fendi dedi. Yann ilk işim seni kar 
deşine kavuşturmak olacaktır. 

Biz de ister istemez ayağa kalk
tık. Her ikimiz de Alekonun ar
tık mülakata nihayet vermesini bek 
liyorduk. Biribirimize: "şimdi ne 
yapacağız?" yollu bakışlar fırlatı
yorduk. 

Vaziyet çok müşkül ve tehlikeli 
idi. O anda Alekodan ayrılmak bü 
tün planlanmızı altüst edecekti Te 
şebbüslerimiz suya düşecekti. 

Derhal çevik bir hareketle Ale
koya sokuldum. Tuttuğum ellerini 
sıkarak, hüzünlü bir eda ve gam
lı bir sada ile: 

- Aman çorbacım, dedim. Gali
ba yanlış anladım. Hele şu sözü
nü bir daha tekrarla: Şimdi vücu
düme inme inecek. Beni kardeŞime 
kavuşturmazsan İtalyanların elin
de hali nice olur?. Kardeşimi ba
na kavuşturmam istiyorum. Şaka-

Türkkuşu Genel Direktörlüğü 

yeni kararları dün lstanbul şubesine 
bildirmiştir. Bu yıl Türkkuşuna ya
zılmış olan liselerin 10, 11 inci sınıf 
talebele-ile yüksek tahsile devam e
den talebeler bir temmuzda Inönü 
kampında hazır bulunacaklardır. Bu 
yıl yazılmış olan 9 uncu sınıf talebe 
leri, fazla müracaattan dolayı gele
cek sene alınacaklardır. 

Geçen sene C brövesi kazanmış 
olan eski talebelerden lise 10, 11 in
ci sınıbnda okuyanlarla yüksek tahsi 
le devam edenler bu yıl lnönü kam
pına değil, Ankarada Motörlü Tay
yare kampına götürüleceklerdir. C 
brövesi alıp halen lisenin 9 uncu sı
nıfında bulunanlar lnönü kampına 
götürülecek ve ayrı bir kursta Türk 
kuşu şubelerinde muallimlik yapa
bilecek derecede yetiştirileceklerdir. 
Bunların içinde temayüz edenler ve 
istiyenler Türkkuşuna öğretmen 

namzedi olarak alınacaktır. 
Geçen sene C brövesi almış olup 

ta, bu yıl gerek motörlü kampa ge
rek Inönü kampına gidecek talebe
ler bu sene tekrar sıhhi muayeneye 
tabi tutulacaklardır. * Balkanlarda her-sene tertip o
lunan Otomobil Rally'sine iştirak et
mek üzere, Türkiye Turing klübüne 
teklif yapılmıştır. Bu Rally Yunan 
Turing klübü tarafından tertip olun
maktadır. 

* Almanyada yaptırılan gemile
rimizin ilki ve Müdanya hattında ça
lışacak olan Trak vapuru bugün Kiel 
den hareket edecek ve Mayısın ilk 
haftasında lyimanımıza gelecektir. * Kapıcılar Esnaf cemiyetinin 
yapacağı toplantı ekseriyet olmadı

ğından geri kalmıştır. 
yı bırak ta doğru konuş. * Avcılar ve atıcılar birliğirun 

Saf tavırlarım, sözlerttn Aleko- kongresi, cıuu eK:scrıyt::ı vıuıcuugu .. ı ..... 

nun pek hoşuna gitmi§tj.. Gülmek nisanın otuzuna bırakılmıştır. Kon
ten katılıyordu. Ahmet Bey de greden sonra birlik büyük bir sürek 

vaziyeti kuvvetlendirmek için gü- avı tertip edecektir. Bu kış muhte
lüyor. Hem de şöyle diyordu: lif sürek avlarında birçok zararlı hay 

- Aman Mösyö Aleko, Bursalı van avlanmıştır. Birliğin daha geniş 
Mustafa pek şen ve çok tuhaf sözlü himayesi için avcılığın teşkilatlandı
bir adamdır. Hele onu rakı sofra- nlması hükumetin de yardımı lü-

sında bir görsen bayılırsın. zumlu görülmektedir. 

Paristeki siyasal bilgiler okulunda 
okuyan Türk talebesi mektep idare
sine müracaat ederek, dünya üzerin
de 70 milyon insan tarafından ko
nuşulan türkçenin, "imtihan mevzuu 
canlı dil" lerden biri olarak progra
ma alınmasını istemişlerdir. 

Mektep idaresi Türk talebelerinin 
bu talebini kabul etmiştir. Bundan 
sonra siyans politik adını taşıyan bu 
mektepte "türkçe" den imtihan ve
ren Fransız talebelerine. başka bir 
yabancı dil bilmelerine lüzum olmak 
sızın diploma verilecektir. 

Fransız siyasal bilgiler okulunda 
türkçenin mecburi diller arasına 
korunası mühim bir hadise teşkil et
mektedir. Bu mektebin siyasi ve ma
li şubelerini takip eden Fransız ta
lebeleri için imtihan vermek üzere 
seçilmesi mecburi olan diller şun -
lardır: İngilizce, almanca, ispanyol
ca, italyanca, rusça ve arapça .. Şim
di ilave olarak türkçemiz de mecburi 
dersler arasına alınmıştır. 

Bu mühim hadise hakkında ken -
disini gören bir muharririmize İstan
bul hukuk fakültesi amme hukuku 
ordinaryüs Fransız profesörü -:Kro
za §unlan söylemiştir: 

- Paris sosyal bilgiler okulu dün 
yaca maruf bir mekteptir ve Türk

lerden orasını bitirmiş bir çok pro

fesörler ve büyük idare adamlarınız 
vardır. HaJa da orada, nazarı dikkati 

celbeden kalabalık ve kıymetli Türk 

gençleri, okumaktadır. Türkçenin o

rada mecburi dil olarak kabul edil

miş olması, Türk inkılabının ve yeni 

Türkiyenin dünyada bıraktığı büyük 

sempati ve alakaya canlı bir işaret
tir. 

Tahsile giden talebemiz. 
Dün, liselerimizin bu seneki mezun 

larından mürekkep otuz kişilik bir 

talebe grupu muhtelif yüksek tahsil 

mekteplerine gitmek üzere Almanya 

ya hareket etmişlerdir. Bunlar; Mal 

Dün, Güzel Sanatlar Akademisin
de, profesör Leopold - Levy'nin e
se.r lerinden mürekkep bir sergi açıl
mıştır. 

Bu münasebetle Akademide, bir 
toplantı yapılmış ve profesör Levy 
modern resmin esaslarından ve tek
niğinden bahseden bir konferans 
vermiştir. 

Toplantıyı Akademi müdürü Bur
han Toprak açmış ve ezcümle şun
ları söylemiştir: 

- Geçen ders ıenesi sonunda 
vadettiğimiz ressam Leopold-Levy'
nin sergisini nihayet tahakkuk et
tirebildik. 49 tablo ile 40 parça de
sen ve gravürden terekküp eden bu 
sergiyi meydana getirmek zor, uzun 
ve yorucu bir işti. Çünkü bu eserle
rin mühim bir kısmı hususi kollek
siyonlara satılmış eserlerdi. Sahiple
rinden bunları Türklyeye getirmek 
üzere altı aylık bir zaman için al
mak kolay değildi. Profesörün de 
hüsnüniyeti ve gayreti sayesinde bu
na muvaffak olduk. Burada bilmü
nasebe Akademide bir gravür ve 
litografya atölyesinin tesis edildtği
ni ve bunu profesöre borçlu olduğu
muzu kaydetmeliyim. 

Profesörün bize verdiği en kıy

metli şey tedrisatımızda yaptığı in
kılaptır. Yani modern resmi Akademi 
ye sokmasıdır. Bu sanat tarihinde 
bir hadisedir . ., 

Burhan Toprağın sözlerinden son

ra profesör I.kopold - ı.e~. ~ami

rni bir müsahabe yaparak resme baş-; 

ladığı sıralarda Fransada hüküm sü
ren sanat cereyanlarına ve bir ham

le yapmak istiyen modern sanatın 
karşılaştığı güçlüklere işaret etmiş 

ve kuvvetlerini P.Jl&Ah hakikatlerden 
aldıklarını söylediği bir yeni sanat-
karlar grupunun en tehlikeli ve en 
kestirme ifade şekillerini tercih et

tiklerini anlatmıştır. 

Bundan sonra davetliler sergiyi 
gezmişlerdir. 

Sergide teşhir edilen yağlı boya 

Aleko ha·1a· gu"lüyor, çırpınıyor, * Bükreşte bir Alman lisesine men 1 . met ere peyzaJ ve portreleri, bilhas-

tablolar umumiyetle modern resmin 
şaheserleri telakki olunabilecek kıy-

tepe lisesinden Nuri, Orhan, Ömer, 

Etem, Talat, Ali Sinan, Salabattin, 

İsmail, Samet, Ahmet, Tahsin, Va -

hit, Mahmut, Burhan: Kuleli liscsin-tepiniyordu. Bu esnada bitişik oda- sup 40 kişilik bir talebe grupu pro- sa bu tarzın tekniği ve esasları hak-

Yeni hazırlanan kanun proje· 
sine göre. subay ve askeri memur· 
ların evlenmelerinde bu yaş kaydı 
kaldırılmaktadır. Yeni projeye 
göre, teğmen rütbesinde en az iki 
sene kalmış subaylar evlenebile
ceklerdir. 

Para Değiıtirme Giıeleri 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden) -

hiilcUmet, memleketimize gelecek ya 
bancılann sarfedecekleri paralan ko 
laylıkla değiştirebilmeleri için, şim
dilik İstanbul ve İzmir yolcu salon
larında birer para değiştirme gişesi 
açmaya karar vermiştir. Gişeler Cüm 
huıi)ret Merkez Bankası veya bu ban 
kanın tevkil edeceği diğer bankalar 
tarafından açılacaktır. 

Tedavüle Çıkardan 
Banknotlar 

Ankara, 16 (A.A.) - Aldığımız 

malumata göre Tiirkiye Cümhuriye
ti Merkez Bankasında 15 ikincitcş -
rin 1937 tarihinden beri tedricen te
taviile çıkarılmaya başlanan yeni 
harfli banknotlardan 15 nisan 1938 
tarihine kadar Beş Liralıklardan 

22.999.895, Elli Liralıklardan 3 mil
yon 650.000, Yüz Liralıklardan ı 1 
milyon 98.000. Ccman 37.747.895 Ji
~a tedavüle çıkarılmış ve mukabilin· 
de eski harfli banknotlardan ayni 
miktar yeni 37:'n7:89a Jira tedavül • 
den kaldırılmı;,tır. 

Yeni Y ti Bütçesi 
nnKara, ıo \ .L a.u ıuuuauu. u•ucnı -

Büyük Mill~t lr'leolisi bütçe e:qcümeni 
936 mali senesi bütçesi üzerinde tet· 
kiklerine başlamıştır. Yakında bu tet· 
kikler bitirilecektir. 

Moskov-ı Ele; imiz Ankarada 
Ankarııı. ı 6 <Tan muhabirinden) -

Moskova btiyük elçimiz Hüseyin Ra· 
gıp mt!zunen Ankaraya geldi. 

----0-

ALANY 1 Y"- \ : 

nın yarı açılan kapı aralığından bir fesbrlerile birlikte ~ehrimize gelmi~ den Ali, Mehmet, Sabri. Sami, İz--s " kında çok güzel ve etraflı bir fikir 
kaç kadın ve erkek başı uzandı. lerdir. Talebeler ~üzeleri ziya- zet, Tevfik; Bursa lisesinden Muzaf- Bir Bataklık Kurutuluyor 

B. k ·r verebilecek gravür ve desenleri ihti-
ır aç çı t göz salondaki man- ret etmişlerdir. Senjorj lisesinde mi- fer, Şinasi; Deniz lisesinden Cemil, Alanya, (TAN) - Oba bataklığının 

zaraya takıl k Id Alek d f" b 1 A' l b l · b va etmektedir. Bunların arasında ıp a ı. onun e- sa ır u unan ıman ta e e en u- Fikret, Galip, Fuat, Seyfi, Nurettin; kurutulması için ilçebaylık bir komi· 
vam eden kahkahalan bu başların gün memleketlerine döneceklerdir. fen ve sanattan Nijat ve Abdurrah - profesörün 1927 de yaptığı karısının te teşkil etmiş ve filen de işe başla· 
sahiplerinde herhalde bir merak mandır. portresi. 1928 de yatpığı Aix'de ken- nılmıştır. 
hissi uyandırmış olacak ki kapı ya B lk M hh 1 di bahçesi ve 1935 te yaptığı "Çam-- a an Ura as arl Talebelerimiz Almanyada fabrika- Küçükgöl sularının bir kısmı deni-
vaş yavaş ardına kadar açıldı. Oyu- lıkta yol,, peyzajları ile en son eserle ze akıtılmakta, bir kısmı da kurutul· 
nun yeni açılan perdesinde ikinci G•ıtt•ı lar, deniz, hava, harita, fen ve sanat ri olan Istanbula ve Boğaziçine ait 
derecede rol alacak olan karşı ta- şubelerinde tahsil edeceklerdir. · maktadır. Kurutulan yerlerden sahip 

H 
peyzajları ile ikı portresi göze çarp- siz olanlan köylüye dağıtılacaktır. 

raf artistleri de sahneye girdiler. Balkan Antantı Ekonomi ve Mat- ukuk F akülte.i. imtihanları maktadır. 
Bunlar üç kadın ile iki erkekti. buat Konseylerine iştirak eden dost Hukuk Fakültesinde profesör lpekböcekçili9i Mektebi 

Erkeklerden biri Başçavuş (Vods) devletler murahhaslarından son ka- ve talebelerin huzurunda her sınıft;ı eylul devresi imtihanına kalacaklar- Alanya, (TAN) - Halkımızın dört-
diğeri de gazete muharriri (Karnik) file dün memleketlerine avdet etmiş- yazılı yoklama içiri kura çekilmiş ve dır. te üçü ipekçilikle meşgul olmakta i-

idi. Aleko yarım yamalak İngiliz Icrdir. birinci sınıfa esasiye hukuku. ikinci * Karagümrükte yeni yapılacak se de. görülen terakki pratik çalışma· 
cesilc ne için güldüğünü başça'\'U· Balkan murahhnslan istasyonda sınıfa ceza hukuku. üçüncu ve son ilkokulun temel atma merasimi yarın larla elde olunmuştur. Antalya vali· 
şa anlatırken Ahmet Bey ile arsız- Türk meslektaşları ve konsey Türk sınıfa da hukuk felsefesi dersleri çık yapılacaktır. liğinden gelen bir telgrafta, Alanya-
lığı ele aldık, işret masasının ku- murahhas heyeti azası tarafından çok 

1 

mıştır. Talebeler 28 mayısta yukar- * Muallimlerin birikmiş kıdem da ipekböcekçiliği mektebi açılacaJl 
rulu bulunduğu odaya geçiverdik. samimi bir şekilde uğurlanmıştır. deki derslerden yazılı olarak yokla· zamlarının verilmesine dünden itiba- bildirilmiştir. Bina temin olunmuş, 
Aleko hala gülüyor ve anlatıyor- Misafirlerimiz, memleketimizden ay- ma edilecekler ve ~ayet elenirler<:e ren başlanılmıştır. ilkmektep mezunlarından talebe kay· 
du. Aldığı dört ellilikten elbette rılırken, gordükleri nezaket ve iyi diğer derslerden sözlü olarak inıti- * Hazırandan itibaren azlık ve ya dına baslanılmıstır. 
hiç bahsetmiyordu. kabulden dolayı son derece müteşek- hana devam edeceklerdir. Elemede bancı okullarının teftiş kadroları ge-1 ~ 

.----------r_v_e_v_am:--ı _v_a_r ı __ k_ı_·r_k_a_1d_ık_ıa_nn_ı_s_o_y_ıe_m_i_ş1_e_rd_i_r. ___ k_a_za_n_a_m_ı_y_an_ı_a_r _d_o_kr_u_c1a_n_d_o_ğ_r_u_ya_n_i_ş1_e_ti_ıe_c_ek_ti_·r_. ________ 
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TA KVI M ve HA y A 
• AKADEMiDE AÇILAN SERGi : 

Profesör L~vy'nln açbfı sergiden bir tablo, profesör Uvy ve Akademi Mildilrtl Birhan Toprak. 

17 Nisan 1938 
PAZAR 

4 Oncil ay 
Anıbf· i957 
Sefer: 17 

GUn: 30 

GUneş: 5.19 - Öğle: 
İkindi: 15,58 - Aksam: 
Yatsı: 20.28 - tm~1\k: 

Kasım: 160 
Rumr· 135• 

Nisan: 4 
12.13 
ıa.51 

3.29 

YURTTA HAVA VAZİYETi 
Yurdun Doğu Anadolu bölgesinde hP\'

11 

bulutlu. Cenubun Doğu kısmında ve Katli~ 
deniz kıyılannda çok buluUu ve me\'Z1 

yalııılı. diğer yerlerde kapalı ve ya~sll 
ııeçmiş, rüzgArlar Trakya, Kocaeli ve ycıı
radenlzin Garp kıyılarında Şimali. El(e<I" 
Garbt, dllter yerlerde Ccnııbt lstikarnl'ttt'°' 
Traltvn. M'nrmarnda k11vvl'llicc esrnıstll' 

Dün fstanbulda hava kapalı. yağısh i~: 
fazla rüzgArlı geçmiş. rüzg1\r saniyede 9 
l 1 metre hızla esmlıtlr. Saat 14 te b9ro; 
metre 757,3 m!Umetre Jdl. Hararet en cO 
10,2 ve en az 7 ,6 santigrat olarak tıı1dr" 
dllmlstlr. 
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lngiltere • ltalya 

Anlaşması TUNUS: 
• 

Yazan: Ömer Rıza DOCRUL 

jn~Itere - İtalya anlaşması Partinin Bütün 
dun akşam imzalanmıştır. Bu fl • 

satırları yazdığımız dakikaya kadar Şe erı 
anıa"ın 

-s anın resmi metni neşrolunma- k f Ed•td• 
~ıştı. :Siz. de esasen o nokta ile ala- T ev i ı ı 
madar olacak değiliz. Çünkü anlaş- Paris, 16 (A.A.) - Tunus milli-
anın tesiri daha mühim bir nokta · ikl.l kavuşmak 

TAN 

B. Daladye, Londraya 
Resmen Davet Edildi 
Erkanıharbiyeler Arasında da 

Yeni T emaslaı Yapılacak 

Yeni Zırhlılar 
inşası için 
Tahsisat Verildi 

3 

Bir Nevi Vakti 

Kerahat mi? 
[Yazan: 8. FELEK] 

Memur da bizim gibi insandır. 

Duyguları; inCialleri, sevinç ve ke
deri, hatta yerine göre (kapris) leri, 
yani titizlikleri vardır. ı .. akin bunlar 
hiçbir zaman halkın ve çalıştığı mü
essesenin menfaat '\'e vakarına do
kunmamahdır, değil mi? 

Bir arkadaşım anlatıyor: 

teşkil eder A 
1 

Akd . d k" yetperverlerinin ıst ~ e . k 
teht"k . . n aşmanın enız e ı e yeni bir kanunuesası temın etme 
,.,

0 

1 elerı bertarnf edeceği söyleni- ~ ·n gı"ric:tikleri mücadele, bu dilek-
.,, r. Bu tchl'k 1 . .. h. . ıcı ... d " nı . ı e erın en mu ımmı leri temsil eden "Düsturu ce ıt,, par 
İn u~ asala~? tehdit edendir. Bu yolda 1 tisinin hükumet kararile feshine s~ 
n gkıltercyı en çok endişeye düşüren bep olduktan sonra, zabıta, partinın 

Paris, 16 (Hususi) - Fransa Baş
vekili B. Daladyenin 27 nisanda Lon 
draya giderek Mister Chamberlain 
ve sair İngiliz ricali ile görüşeceği 

niden faaliyete geçildiği takdirde 
Milli Müdafaaya lazım olan teslihat 
işinin bozulacağını söylemiş ve ame-: 
leye teklif ettiği şartlan kabul ettir

miştir. 

Vaşington, 16 (A.A.) - Ayan mec 
lisinin deniz encümeni parlamento
mm kabul ettiği deniz tahsisatına ait 
kanun layihasını tasdik etmiştir. La
yihada, bahriye nezareti arzu ettiği 
takdirde 45 bjn tonluk üç zırhlı inşa
sı için bir Jllilyar 121 milyon dolar
dan bir milyar 153 milyon dolara ka 
dar tahsisat verilmesi derpiş edilmek 
tedir. 

Günlerden cumartesi. Bir tahsil 
şubesine gidip bina vergisi verecek. 
Cumartesileri daireler saat bire ka
dar açıktır. Arkadaş, on ikiyi yirmi 
geçe oraya gidiyor, para yatıracağı.
nı söylüyor. Tahsil müzekkeresi ke· 
sip eline veriyorlar: 

0 ~ is "k t ' sahi!J . panyanın Avrupa ve Af~ı a bütün şubelerini kapatmış ve par ı 
... er1nde, İspanya adalarında Ital- şeflerini tevkif etmiştir. 
.ınnınden· ·· 1 · ·· d t ' · · 1 h s·k a , j . ız us erı vucu e ge ırmesı Partiye ait hına arın ep ı ap -
\e ng l' "S h · si . . ı ız ınuvasalasını tehdit etme- tılmış, askeri kuvvetler us,, şe rın 
.. ıdı. Bu tehlikeyi bertaraf etmek de halkın önünden geçmiş ve Ma
ıçın. İtalyanın İspanyadan kamilen na~tri şehrinin başlıca kapısına Fran 
Çe~Jnı · · · · d h r esı ıcap edıyordu. Bunun ne sız bnyrağını çekmış, a a son a ay-
~lll'~tle temin edilmiş olduğu henüz ni kuvvetler Mehdiye şehrinde her· 
elJı değildir. kesin önünde belediyeye Fransız bay 

Anlaşmanın Avrupada da tesirleri rağını dikmiştir. 
olacağı şüphe götürmez. Nitekim Süs mahkemesi, 21 kişiye muhte-
p •şt' 47 k .. 
ransanın da İngiltere gibi İtalya ile lif hapis cezaları vermı ır. ışı 

anlaşmak ist;mesi bunu gösteriyor. daha mah~cmeye sev.kolunmuştur. 
'Esasen İngiliz _ itah'an anlaşma- Parti şeflerınden Ayası ~a~una ve 

sı, Fransa ı"Je İt 1 • d k' bır· ,;Milliyetçi Tunus,, gazetesının eski 
a ya arasın a ı • d kuf 

fok ihtilaf noktalarını halletmiş bu- müdürü Mehmet Buşara a mev -
Unrnaktadır. Bu üzden Fransa ile lar arasındadır. . . 
İtalya 

1 
Y Mevkuf milliyetçılerın sayısı 200 

ı-
1 

an aşmasının daha kolay başa- . p . h"'ku eti "Düs-
ı ması u 1 iı bulmuştur. arıs u m • 

mu uyor. . . 1 h" d alınan n turu cedit partısı a ey ın e 
b ~ anlaşmalar karşısında Roma - tedb" 1 le" Tunusa karc:ı yapılacak 
oerlın 'h . . . . . ır er ~ 
İt 

1 
nu verının vazıyetıne gelıncc h it ecnebi müdahalesini menet 

a Yan • . • . er çeş s· . ın en snlahıyettar muharrırı k gayesini istihdaf etmektedir. 
ın~or G d h·ı· b "h · i me tal . . ay a a a u mı verın, - Ecnebilerin yaptıkları propagan-

8. la sıyasetine rehberlik eden pren- d i düstur hareketinin muhtelif 
ıp old ~, .. .. a yen 
ll .Ugunu soyhıyor. temayülleri arasındaki rekabetlerden 

lil n~ı~at bu merkezde midir? de- istüade ederek inkişaf etmiye başla
t mıdır? Bunu ancak had.beler gös- mıştı. 
erccckt" ır. 

"1ekıikada • 
~ 

1\ 'Vrupanın mühim hadiseleri a
~ rasında bu 5Ütunlarda tahlil 
~~ttıedi i'!lıulz blr meseİe de Meksika 
~l' fıınctjpin yabancılara ait petrol 
0~~-lclarını mu ı.ıdere Phn .. c:intf .. n . 
lıttl' ' Çıkan ıhtilnttır. l\teksilCadaki 
~e ioı luı)•uları \'C sanayiini kuran 
1-tı 1kiş~~ ettirenlerin en bellibaşh
tiltt tıgılızlerle Amerikalılardır. İn
clııı.>'111 tenin petrol ihtiyacı için en ~ok 
~ h lldığı yerlerden biri l\teksikada
~ ~ kuyulardır. Meksika hükumeti 
t"-cti e~lekette, siyasi, içtimai ve ik
~~ hır inkılap başarmakta oldu
"111ı 1111 hu petrol membalarını mu
'~ıı/e ederek programını tatbik yo
~~ ~bir adım daha atmıştır. Fakat 
~t\ııı ltot kuyıılarile alôkadar olan-
tııı lıad · · t ı · · · k 111

111 
ısenın, pe ro sana)' llnı u-,,t ta, burada çalışan yerli işçileri 

'11tu11~ tığrattığı gibi, l\leksika hükü
~ 8~ itibarını da altüst ettiğini i
"'tltr-· l'llekte '\'e bu yüzden, memle
tııı lt·ı haricinde sermaye '-'atıranla· 
~ •rtı • ,, 
~ ~t adı da sarsılmış olduğunu ili-
~ tt"ıektedirlcr. 

L tlt "k 
"')'ar 81 a hükfımeti ise, büyük ve 

Avusturya Mültecileri 

Meselesi Cenevrede 
Londra. 16 <A.A ) - 'ravmis 2aze 

tesinin Milletler Cemiyeti nezdinde-
ki muhabiri cemiyet genel sekreteri
nin, İngiliz hükumetinin isteği üze
rine Avusturya mültecileri mesele
sinin konseyin mayıs devresi prog
ramına konulmasına karar verdiğini 
bildirmektedir. 

Deniz Hava Kuvvetleri 
Şefliği 

Londra, 16 (A.A.) - Vis amiral 
Sir Aleksandr Ramsay'm deniz ha
va kuvvetleri servislerinin şefliğine 
tayin edildiği resmen bildirilmekte
dir. Vis amiral beşinci deniz Lordu 
ünvanını haiz olacak ve deniz hava 
kuvvetlerinin kadro ve malzemesini 
kontrol edeceği gibi bunların tabiye 
hususunda kumandanlığını da deruh 
de edecektir. 

Sir Aleksandr Ramsay 56 yaşında
dır. 1919 senesinde Dük dö Konot'un 
kızı Prenses Patrisia ile evlenmiştir. 

1ti.>'i 
1
d kıymeti haiz ınilli bir endüs-

~ ~ y ~ 11ın rudan doğruya millet kon- YUGOSLAV A: 
~~,~!tına koyduğunu, n bu hakkı ----------

~'ltJc llğunu anlatıyor \'e bu yolda-
lııc· •nı müdafaa ediyor. 

~cli~~tere hiikürneti l\leksikaya gön
"'tıı t notada l\leksikanın bu bak
ı..~ eıı1· 
~bit• ır11 etmekle beraber alınan 
~t"1i1

111 llıcşruiyctini tanımak iste
~ltltııı,"e Yabancılara ait mülkiyet 

tlt81 kaldırmanın musadereden 
~t. "l bir tarzda yapıldığını anlat-

!l. e tazın· . . t ' '"'•eJc . ınnt ıstemış ır. 

~~lltı sıJca hiikumeti İngiliz noktai 
tıı tıı k h k 'k ıı ikt a ut etmemiş ve .Me sı a-
~t..... 181ldı· h ·· · · ·· · d ar . ··•ışlj urrıyetı uzerın e ısr 
••tıı ... nu " . h•'k. l'.t tı gunkü Mcksıka u ume-

~ltııi1t~" bellibaşlı şıarr :Meksika 
tliıı1tq lllılarındır, düstu;udur. Bu-
'<ıtı "az· Jd l'i %11 it ·1Yet Mcksikanın b~ Y.~ a 

l'o.-. adar sebat edeceğinı goste-

'--~---~~~ 
'<redi Fonsiye 

l' Qb"İlleı-i Çekildi 
~ah· 

Ve iı- ıre, 16 (A . ı· 
talı "'tarni . .A) - Yüzde 3 faız ı 

'-'iller-i Y.elı Mısır Kredi Fonsiye 
1903 nın dünkü çekilisinde: 

ll\ıll'l Sen~si • ara ıod tahvillerinden 428,654 
1911 .ooo. 

tıurrı Senes· 
la ara sa.o~ tahvillerinden 103.312 

tl.trıışlardır. O frank ikramiye ka-

Dahili Bir istikraz 

Aktediliyor 
Belgrat, 16 (A.A) - Hükumet dört 

milyar dinarlık bir dahili istikraz ak
dine karar vermiştir. 

Bu paranın iiç buçuk milyan şi
mendifer ve yol inşaatile milli mü
dafaa ihtiyaçlarına tahsis olunacak-

tır. 

Amerika, lngilterede 

Manyatik Bir HCidise 
Londra, 16 (A.A.) - Bu sabah, 

çok kuvvetli bir manyatik hadise A
merikada, Kanadada ve Büyük Bri
tanyada mühim meteorolojik teşet
tütleri mucip olmuştur. Ingilterede 
bu teşettütler gece yarısına doğru 
hissolunmuş ve kendisini bilhassa 
telefon ve telgraf muhaberatında 
göstermiştir. 

Pusula ibreleri miihim aykırılık-
1 kaydetmiş ve elekromanyatik ce
ar lar telefon zillerini harekete 

rey an . 
. 'c: ve bütün muhaberatı ınkı

gctırmı ... 
taa uğratmıştır. . 

Bu rnanyatik Mdise .kutup fccrı 
ı?ibi Mdiselerle müterafık olmustur. 

muhakkak sayılıyor. Henüz resmi be
yanat yapılmamış olmakla beraber 
ziyaretin vuku bulacağından şüphe 

edilmemektedir. Hariciye nazın 

Bonnet de Daladyeye refakat edecek 
tir. !ngiltere sefirinin davetnameyi 
dün takdim ettiği anlaşılıyor. 

B. Bonnet dün, askeri ittifak şayi
alarını tekzip etmekle beraber Fran
sa ve İngiltere ordusu ve erkanıhar-

biyeleri arasında şahsi teması ilerlet 
mek için her şeyi yapacağını ilave 

etmiştir. / 
Belçika Başvekili Pol - Eemil Jan· 

son dün öğleden sonra Parise gelmiş 

tir. 

Amele, fartları kabul etti 

Sanayi alemindeki karışıklıklara 

artık son bulmuş nazarile bakılıyor. 
Grevciler fabrikaları tahliye ediyor
lardı. Tahliyenin bu akşam tamam 
olması bekleniyor. Mesai nazın, ye-

UZAK ŞARK: 

Çinliler, Bir Şehri Daha 

Muhasara Ettiler 
Nevyork, 16 (A.A) - Uzak Şark 

harbine dair alınan en son haberlere 
göre, Çin kuvvetleri, Sungay demir
yolu şebekesi şimalindeki İsien şeh
rini muhasara etmişlerdir. Bu kuv
vetler, şehre girmek tlzeredir. 

Japon kaynaklan , buna dair hiçbir 
malumat vermemekte, yalnız başka 

cephelerde bir Çin fırkasının büyük 
bir kısmını imha ettiklerini bildir
mektedir. 

Tokyodan verilen diğer bir habere 
göre, Başvekil Konoye Japon kabine 
sini takviye etmek kararındadır. Bun 
dan maksnt; siyasi meselelerle ve 
harp vaziyetiyle daha iyi ve daha 
sağlam bir surette meşgul olmaktır. 

Tokyo, 16, (A.A) - İngiltere'nin 
Tokyo sefiri Craignie Hariciye Nazı
rı Muavini Horinuşi'yi ziyaret etmiş
tir. Mülakat iki saat sürmüştür. Zan
nedildiğine göre bu ziyaret esnasın

da yeni "Çin Cümhuriyetinin inkıHip 
hükumeti,, tarafından bugün zapte
dildiği bildirilen Şanghay Gümrük
leri meselesinden bahsedilmiştir. 

Japonya - Sovyet Ruıya 
Tokyo, 16 (A.A) - Dömei Ajansı 

bildiriyor: Dış Bakanlığının salahi
yettar memuru matbuata yaptığı be
yanatta, Sovyetler Birliğinin Kaba
rovski ve Blagovesçensk'deki Japon 
konsolosluklarının kapatılmasından 

Salı günü umumi faaliyet tam nor 
mal bir tarzda başlıyacaktır. 

Encümen ayni zamanda iki tay
yare gemisinin tonajlannın artırıl -
masını da tasdik etmiş ve muavin ge
milerin adedini 22 den 26 ya çıkar -

- Vezneye! diyorlar. 
Veznedar: 

Erkanıharbiyeler arasında 
Paris, 15 (A.A.) - Matin gazete

si Londradan aldığı aşağıdaki telgra
fı neşretmcktedir: 

"Resmi mahfillerde İngiliz hüku
metinin Daladye ve Bonnet'yi 27 ni
sanda İngiliz ricali ile enternasyonal 
vaziyetin muhtelif cepheleri hakkın
da görüşmek üzere resmen Londrayı 
ziyarete davet eylediği bildiriliyor. 
Fransız nazırları Londrada iki gün 
kalarak İngiliz Bnşvekili ve harici
ye nazın ile birlikte iki hükumet a
rasındaki müşterek politik, diploma
tik meseleleri, müdafaa meselesini 
tetkik fırsatını elde edeceklerdir. 

mıştır. 

- Almam! Vakit geçti, pazartesi 
gel! mukabelesinde bulunuyor. Hal
buki saat bire yirmi beş dakika var. 
Vergi sahibi: 

Görüşmeleri kısa bir müddet 
zarfında Fransız ve İngiliz erkanıhar 
biyeleri arasında yeni temasların ta
kip etmesi ihtimal dahilindedir. 

YUNANIST AN : 

Valilere Çok Geniş 
Salahiyetler Yerildi 
Atina, 16 (A.A.) - Resmi gazete, 

idarede büyük bir ademi merkeziyet 
tesisi maksadile valilerin salahiyeti
ni genişleten yeni kanun neşretmiş
tir. Bu tedbir hakkında, beynnatta 
bulunan başvekil B. Meta.ksas, yeni 
kanunun büyük faydasına işaret et
tikten sonra, bunun vatandaşların hu 
susi işlerinin bakanlıkların tavassu
tuna müracaat edilmeksizin doğru -
dan doğruya ve çabuk bir surette va
liler tarafından görülmesine imktı.n 

vereceğini bildirmiş ve demiştir ki: 
"- İdari ademi merkeziyet 1927 

kanunuesasisinde derpiş edilmiştir. 

Fakat bu sözde kalmıştır. Valilere ve 
rilen salahiyet, yeknesak bir tarzıhal 
istiyen ve buna binaen merkezin sa
hihiyetine bağlı kalmakta devam e
decek olan umumi menfaı:ıte müteal
lik meselelere şamil değildir.,, 

KISA HABERLER 
* Hindistıın Umumi Valisi dün Gandiyi 

kııbul ederek urnumi menfaate müteallik 
mı:?Selclcr üzerinde göriışmOştOr. * Lehistan hUkıimetl, iki Alman mason 
locnsının kapotılmosınn karıır vermiştir. 

* l\hsırdıı Süveyş civıınnda b ir tren bir 
otolıllsle çarpışmış 18 kişi ölmü~lür. 15 de 
ağır yaralı vıırdır. 

* Romanya Başvekilinin 19 Nisanda Le
h lsta na bir ziyaret yapacağı bildiriliyor. 

• , - Saat daha bir olmadı; ben pa-
Londra, 16 (A.A.) - Daily Teleg- zartesi gelemem! Alınız rica ederim. 

raplı gazetesi Amerika ve Kanada- diyor amma veznedar: 
dan hava kuvvetleri için derpiş edi- - Ben hesaplarımı kapadım, bir 
len tayyare teslihntı hakkında şu sa- daha açamam, diye inat ediyor. 
tırlan yazıyor: Hani kızmasınlar amma, '\'eznedar-

"Yakındn Amerikada toplanacak lann içinde anut olanlan da az de. 
olan hava bakanlığı komitesi, Am.eri- ğildir. Bu ta§ yüreklilik galiba bun
ka hava fabrikalarının çalışma usul- lann elinden çok mangır geçmesin
lerini tetkik edecek olan hava bakan den ileri gelir. Uzatmıyalım, arka
lığı komitesi, Amerika hava fabrika- da,, hakkını, vazifesini bilen takı
lannın çalışma usullerini tetkik ede mından olduğu için, şubenin amirine 
cek olan teknik eksperlerden mürek müracaat ediyor. O sırada orada bu· 
keptir. lunan bir müfettiş te işe karı§Jyor. 

Kanadanın yardımı da faydalı ola Lakin garip değil mi? Veznedara pa
caktır. Zira, teslim edilen tayyare - rayı aldırmak kabil olmuyor. Buna 
leri iyi bir halde tutmak için İngil mukabil mesai saati içinde vergi ver-

K d k
. 

1 
· ·· d ·ı b" meye gelmiş bir mükellefi de savmı-

tcreye ana a e ıp erı gon en e ı- . kA b 1 d 
. . d i ya ım an u unama ığından şubenin 

lır. Esasen, Kanada ve dığer om n- b ·•- b" t-
1
. · · t ·ıt b 'tl a;,u\a ır memuru parayı alıyor. ~ 

yonlar, ta ım ıçın ngı ereye za ı er b · k d 1 b"t 1 b - d . 
1 

d. u a ara ı se ya. Bu para aşkası 
gon ennış er ı.,, tarafından alınırken veznedar da: 

B. Rüştü Aras 
Beyrutta 

Bcyrut, 16 (A.A.) - Türkiye Ha
riciye Vekili doktor Aras Mısırdan 
buraya gelmiştir. 

Kahire, 16 (A.A.) - Türkiye Ha
riciye Vekili Dr. Aras, Mısırdan ay
nlırken Mısır Hariciye nazırına a
şağıdaki telgrafı göndermiştir: 

"Mısırda bana ve memleketime 
gösterilen derin kabulden minnet ve 
şiıkranla topraklarınızdan ayrılıyo
rum. Majestenin alaka ve iltüatına 
teşekkür eder ve iblağına vesatctini
zi rica ederim. 

Dostluğuna şahit olduğumuz Mı
sır milletine saadetler, refahlar di
lerim. Başvekile selamlar ve hürmetr 
ler eder, sizi de selamlarım.,, 

Mısır Hariciye nazırı, doktor Ara
sa aşağıdaki cevabı vermiştir: 

''Mısır millet ve hükômetine gös
terilen teveccühe teşekkürler ede
rim. Mısırlıiarın size gösterdiği mu
hnbbet ve tezahür büyük milletiniz 
cümhurlyet hükumetine derin dost
luğunun ufak bir tezahürüdür. 

Kralıma asil duygularınızı iblağ 
vazifemdir. Hissiyatınızdan reısım, 

arkadaşlarım mütehassis olacaklar
dır. 

- Azizim! Allah emretse bu para
yı almazdım! diye hala titizliğinde 

devam ediyor ve bu söz üzerine, o
rada bulunan vazife sahipleri kendi
sine parayı alması lüzumuna dair mil
talea serdediyorlarsa da veznedara 
bunlar sivrisinek vızıltısı gibi geli-
yor. 

Bir tipik nümnnesini yokanya yaz
dığım bu haleti ruhiye, bizim birkı
sım memurlanmızda mesai saati bi
terken kendiliklerinden bir 11evi 
"vakti kerahat,, tayin ettiklerini gös
termektedir. 

Öğleye beş on dakika kala bir dai
reye giderseniz: 

- Şimdi paydos olacak, öğleden 
sonra geliniz! derler. Israr ederseniz, 
sizi bekletir, öğleyin paydos olunca 
da tabii işinizi öğleden sonraya bı
rakırlar. 

Bu, dediğim gibi hirkısım i~arla
rımızda yerleşmiş bir aykırı itiyadın 
yer yer tezahürüdür. 

Devletin mesai saati diye ilan et
tiği müddet zarfında bütün memur
lar, memur oldukları bütün isleri ,. 
yapmakla mükellef olduktan gibi, 
pa,.dos olduğu zaman birkaç dakika
lık işi kalmış olan memurun da elin· 
deki işi bitirmesi mantık ve aklı se
lim icabıdır. 

va7.geçilmesi hakkındaki müracaatı ,==================-= Mısır, .ziyaretinizi unutmıyacak 
bu, onun için tarihi bir gün kalacak 
ve sulh gayelerine ayni yürek ve 
sadakatle bağlı milletimizin asırlık 

Dairelerimizde vaktinde işinin ba
şına gelmek meselesi devam jurnal
larile temin edmyor. Lakin, mesai 
saati dahilinde böyle paydosa yakın 
daireden çıkılmıyan, fakat işlere de 
bakılmıyan bir nevi bitaraf zaman 
devresi ihdas etmeye ne mevzuatı

mız, ne de rejimimizin faal ve ener
jik teliikkileri mlisaade etmez. o _ 
nun i~in bu ciheti devair rüesasının 
gözleri öniinc koymada fayda gör
dük. 

reddettiğini teyit ve bu yüzden bu 
şehirlerde ve doğu Siberyasındaki Ja 
ponlann emniyeti tehlikeye düştüğü 

takdirde Sovyct hükumetinin bun
dan kendisini mesul addetmesi icap 
edeceğini füıve eylemiştir. 

muhabbetlerini takviye edecektir. 
Şnhsi tazimlerimi arzeder ve Mısırın 
kardeş Türkiyeye seliımlannın, rei
sicümhura afiyet ve saadet temenni
lerinin ibliığını rica ederim., 

Gazetelerin neıriyatı 
Kahire, 16 (A.A) - Mukattam ga

zetesi, Arasın matbuata beyanatını 
- mevzuu bahsederek sulhün takviyesi 

için Mısır - Türkiye münasebatının 
takviyesi de lazım geldiğini, Balkan 
Antantının yalnız Balkanlılara mün· 
hasır olmadığını ve Sadfıbiıt Paktının 

• da buna bir misal teşkil ettiğini ya
zıyor. 

Arasın Ticaret Nazın ile de temas
lanna işaret eden Mukattam, iki 
memlPket ticaretinin inkişafını ve a
şağı cins Japon tiitünleri yerine Mısır 
da nefis Türk tütünlerinin tercihini 

temenni eyledikten sonra Arasa Mı
sırda gösterilen samimi kabulün Türk 

Çek~lovakyadn dün umumi af i!An edildi. Slyast mııhk(ımlar ve bu arada bir kı
sım Sil.d?t. Alman lan tahliye edildi . Cümhurreisi B<"nes. söylediği bir nutukta ekalli: 
yeUeı: ısının mutlak surette halledileceğini tekrar etti. Bu resimde, Çekoslovak Cüm
}'.urreıslnl, mesai odasında çalısırkcn görü yoruz. 

matbuatında uyandırdığı akisleri 
kaydediyor ve diyor ki: 

''Mısır için kerdeş Türkiyeye izhar 
edilen bu kabul tabiidir. 

Büyük inkılap hareketile vüksek 

meziyetlerini göstererek Şarkta ve 
garpte kendisine liıyık olan mevkii
ni alan büyük Türk milletine ve o
nun Büyük Şefi Atatürke karşı hür
met ve muhabbet ve takdirini izhar 
için son ziyaret Mısıra bir vesile ver
miştir. Bazı hadiselerin gevşettiği bu 
rabıtaları bu ziyaret takviye ile can 
landırmıştır. 

. Eğer b~ sene kralımız Türkiyeye 
gıd~rse Turk milletinin muhabbetine 
şahıt olacağından eminiz 

Elehram gazetesi de A... . 
. . . rnsın zıya-

retı netıcelerıni de araştıra k T .. k" . ra ur-
ıyenın Şarkta ve Garptek' "k k 

k
.. . ı yu se 

mev ıını tebarüz ettirmekt M 
T

.. e ve ı-
sınn urkiyeden büyük d 1 .. b'l . . yar ım ar 
gore ı cceğını ve ondan p k k 
leri iktibas edebileceFrı'n' e ço scy

"' ı vazıvor 

• 



4 

.M. .ahkemelercle 

iki Kuinarbaz Dün Para 
Cezasına Mahkiim Oldu 
Mahkum 
Adalet, 

Olan 
Cezayı 

Osman: "Yaşasın 
Hak Ettim.,, Dedi 

Sultanahmct birinci ceza hakimi 
Reşit dün Yunus ve Osman isminde 
iki kumar suçlusunu dörder lira pa
ra cezasına mahkum etti. Hadise ışu
dur: Yunusla Osman geçen gün bir 
kahvehanede kumar oynamışlardır. 
Osman 66 lira kaybetmiş, sonra da 
polise giderek : 

- Biz Yunusla kumar oynadık. 
Benim de 66 liramı aldı, demiştir. 
Polis bu ihbıır Uzerine tahkikat yap
mış ve her ikisini de suçlu olarak 
mahkerney(! vermlştlr. 

DOn Yunus kendislnl mOdaf aa e
derken: 

- Ben kumar oynamam, diyor 
Vf! !!uçu knt'l surette inkAr ediyordu. 
Osmtın oynadıkların• ~rarla s8ylU
yordu. Hakim ht?r lki su~lu)"U da 
dorder liraya mtthktim etti. o~m.an 
mahkOmiyet ktı.rArını dinleyince: 

MÜDDEtUMUMİLtKTE: 

Avusturya 
Konso!osluğnnu 
Dolandıran Genç 

Avusturya hilkumetlnin Is • 

- Yaşasın adalet.. mahklım ol
dum. Fakat mahkumiyeti de hak et· 
tim. Çünkü, hem kumar oynadım, 
yutuldum, hem de ağzımla itiraf et· 
tim. Dedi ve mahkemeden çıktı. 

Hazineyi Zarara 
Sokmuılar 

Müddeiumumilik birinci tetkık bü 
rosu şefi Sabri dün, bir çok yolsuz
lukları tespit edildiği için lağvedilen 
ikinci noterlik katip, veznedar ve baş 
ktıtibi hakkındaki yeni bir dosyayı 
daha sorgu hakimliğine tevdi etmiş
tir. Bu dosyanın tam on bir suçlusu 
vardır. Bunlar kullanılmış harç pul
larını tekrar kullanmaktan ve bu su
retle hazineyi za'rtırlandırrnaktah suç 
lu idiler. Sorgu htıklml tahkikatını 
yapacak ve icap edenler hillmda tev 
klf kararı verecektir. 

AGIRCEZADA: 

Po!is Hüseyini 
Öldüren Sabıkalı 
Bahriyeli Salim 

T A lN 

POlıİSTE: 

Büyü Yapan Bir 
ihtiyar, Suç 
Üstünde Tutuldu 
Evvelki gün, bQyU 1aptıran blr ka~ 

dın büyUcü ile Beraber yakalanmış .. 
tır. 

Fatihte Hilseyin~a mAhı1letlnde 
Ordu caddesinde 326 numaralı dük
kanda helvacılık yapan Kastamonulu 
Mehmet oğlu Yusuf, evvelki gün ko
lundan tutup ıürUkledlği bir ihtiya
rı polis karakoluna getirmi§ ve ko
misere: 

- Ben 20 gün evvel köyüme git
miştim. Orada 17 gün kaldıktan ıon
ra işimin bAşına döndilm. Ben köyde 
iken, burada, beraber yaşadığlm ve 
aynı zamanda orUtğım olan Pembe 
ismindeki kadın bu hocayı eve geti
rerek benim için büyü yaptırtmış, 

Yusuf, bunları söyledikten sonra, 
Üzerlerinde bir takım yazılar bulu
nan dört yumurta ile iki muska ve 
bh- avuç tuzu ortnya koymuştur. 

BUyü yapan ihtiyar hoca sorguya 
çekilmiş ve suçunu itiraf etml§tlt. 
Üzeri ararulınca dıı, büyücülüğe ait 
6 kitap, muskalar ve bir takım yatı
lar bulunmuştur. 

Kuçtik Langada oturan, 7!S yaşın
da, Mısırlı Bekir ismini taşıytın bu 
lhtiynr, geçen sene de bUyil yapar
ken yakalanmış, 3 ay hapse mahkum 
edilrnişti. 

* Gala.hı.da Kara Mustafapaşa cad 
desinde bir demir atölyesinde calışah 
Agop tsminde bir işçi sol elinin par
maklarını makineye ynptırmıştır. * Kabataşta oturan ve Galatada 
Mlhalin çorap fabrlkasında çalışan 
Meliha isminde genç bir kız, kınlan 
bir iğne ile gözünden yaralanmıştır. * Taksimde doğramacı sokağında 
oturan Kemal, kendisine yüz vermek 
istemiycn Aşel isminde bir kızı çakı 
ile yüzünden yaralamıştır. 

Bir Arap Çlftetelllsl 

Bayan M. Bihter, kendi icat ettiği Arap çiftetellisi ne s0n :zamanlar
da ~k ziyade göze çı:ı.rpmış bir Türk artistidir. Son zamanlarda Kahire
rıln bir müessescsile mukavele imzaladığı için yakında Mısıra gidecek-
tir. 
Yukarıdaki resimde, kendisini Eski Mısır melike!i Kleopatra kıyafe

tinde görüyoruz. 

17 • 4 • 938 =--
Elma ihracatı 
Son Senelerde 
Hayli Azaldı 

Dünyada en çok yenilen mc)' 
elmadır. Elma yetiştiren memlekel 
lerin başında Birleşik Amerika gell' 
yur.Amerikada U~ buçuk milyon tO~ 
yakın elma yetiştirilir. Frı;ınsa iJtııt 
cidir. Uçüncü Almanya ve sırası 

lngiltcre, Italya, Avuı;tralya, Isviçıi 
Kanada, Avusturya, Çekoslo\'UıcyJ 
Rumanya, Japonya, lspanya, Yugol 
lavya, 'l'eni Zclanda elma yetiştırlt 
ler. Bütün bu memlekctıercle yetışe' 
elma miktarı milyonlarra tonu b11 

luyor. Avrupada en ziyade yeniltı 
sofralık elmalar Fransız. KaliforJll' 
ya, Avustralya ve Kanada elmalllfl' 
dır. lstalistiklere göre di.inyada bet 
sene yüz :milyon liralık elma ticate~ 
yapılmaktadır. En fazla elma istilr 
lak eden memleketler sırasile In# 
tere, Almanya, Fransn, Belçikadll' 
llmanın en kuvvetli vfüımlnı ıhti\i 
etmesi tstlhlAkinl artırrnaktrıdır. N 
manyada yarım milyon ton elma 1" 
Uşttrmr. Ayrıca her sene yU~ bl• 

tal\bul konıoloııluğunu dolan • 
dırdıgı iddln edilen btr genç 
hakkında ıahklkata ba§lanmı§ -
tır. iddiaya göre hadise şöyle olmU§
tur: Kon.soloshatıe ile alakadar olan 
bu genç konsoloıııh.lğun ka~asından 

400 lira almıı ve buraya da bir ma
rangoıun 400 liralık senedini ve~ 

mi§tir. Guya bu marangot konsolos· 
haneyi tarnlr etrni§ imiı ve bedelini 
de almıştır. Senette adreai bulunan 
marangoz bu imzanın kendiııine alt 
olmadığını aöylediği içln takibata lü 
zum görülmüştür. 

Dün ağırceza mahkemesinde ge
çen sene Alemdarda polis Hüseyini 
evinde öldürdükleri için tevkif edi
len aabı.kalılardan Bahriyeli Salim 
ile- Natımlh muhakemelerine devam 
edildi. Hüsnü ile Ali şahit olarak din 

lendiler. Muhakeme gelmiyen bir şa 
hidin çağırılması için başka bir gü

ne bırakıldı. 

* Üsküdardn Mehmet ve ?lyas is
minde iki arkadaş şaknlaşırlarken, 
Mt!hmedln elindeki çakı İlyasın sol 
koluna isabet etmis ve yaralamıjtır. 

tondah ffiZla eltna ithal edilir. Yut 
dumuzda elma rekoltesi senesine g& 
re M • 100 bln torı arastnCla1.ır. ~ 
mlktarıh en bUy\\k kısmı dahilde 51f 
:Cedtlmektedlr. Evvelce bir rnıkıa' 
cia Suriye, FUlıtln. ve Mısıra ıhrtf 
edilirken, •on senelerde bu itırGCB1 

niıbetl en ar; dereceye düşmüştür• 
Türk elmalarına rakip olarak, Arn" 
rlka, Avustralya ve Kanada elma1" 
rı yavaş yavai bu üç cenup mernll' 
ketlerinde yerleşmiye oaflam1§tJt• 
Filistin senede altı buçuk milyon ld" 
lo elma ithal etmektedir. Türkiyedell 
alınan miktar 12 - 13 bin liralık kll" 
dardır. Suriyenin Türkiyeden ithall' 
tı evvelce dört buçuk :ullyon surı
ye lirasından fazla iken bu rnikt81' 
9 bin Suriye lirasın:ı kadar diişrnöf 
va yerini Am(!rlki.'l (!lmalarına bırtıl'" 
mı§tır. Mısın en çok yurdumu~dıı' 
ve üç buçuk milyon kilo elma gtdt!t· 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Amerika ~inci gcl~di. Son sencl~ 

• TÜRK SİNEMASİNDA • de Mısırın bizden aldığı elman,_ Hayırh Bir Müsamere 
Şişli Çoc"1k Esirgeme Kurumu, 

Çocuk bayramında muhitin yardıma 
muhtaç çocuklatınn elbise ve ayak· 
.kabı gibi bayramlık temini ıtıaksa

dile Tan slnema$tnda 19 Nisan salı 
akşamı bir milsamere har.ırlarrıış-

Sinema yıldızlannın m güreli kıyrnGti 8 - 9 bin liraya düşmü~' 

iki Sporcu Ara11nda Ge~en 
Yaralama Hadisesi 

Radyo Kaçakçıları 
Davas B~uJadı Gazi Köprüsü 

inşaatı 
ilerliyor 

Oün Sultanahmet birinci sulh ce~a 
mahkemesinde, 7 radyo kaçakçılı~ı 

davasına başlanmıştır. Hakim bunla
rın h~pslnl hakiki ücretin yüzde yir-

M üddei umumilik dün 930 ıen~l Gazi Köprüsünün 7 dubası yerine 
Teşrinis nisinin 17 inci gilhü Btad .. misile beraber on iki§Cr lira ücret ö- konmuş ve bunlardan üçünün üst kı-
yomda iki sporcu arasında geçen blr demeye ve yirmi bcıer lira da Ceza- sun inşaatı da bitirilmiştir. Diğer 4 
yaralama hadisesinin tahkikatını bi· ya mahkOrn etmlşttr. Suçlular birer dubanın bir ay içinde bu kısımları
tirmiş ve dosyayı mahkemeye vermiş lira da rnahkeme masrafı verecekler nın bitirilmesine çalışılacaktır. ıı 

tir. Hndise şudur: dir. duba da Balat atölyesinde monte e--
0 gün satdyomda Eyüpla Güne~ ta dtlmektedir. 

kımları karşılaşırlarken Eyüp takı- Türklüğe Hakaret Bugiln~ kadar 110 ayak kakılmış 
mından Halit Güneşten Mclihin eline Eden Kadın olup dlğ~rleri de üç ay içinde tamam· 
kasten tekme atarak 25 gün elini ve lnnacaktır. 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
kolunu kullanamıyacak bir halde ya- Köprünün kurulduğu deniz kısmı-
ralamıştır. Melih bilahara davasından Türklüğe hakaret davasına devam e- nm temizlenmesi için de liman işlet-
vntg~rnişt1r. Fakat raporu 25 günlük dildi. Suçlular Ayaspa~ada Emektar mesinden bir tarak dubası kiralan
olduğu içltı dava fcrağatle düşmemiş sokağında otu:ı:an Haçik, Torkum mıştır. Unkapanı cihetinde dubaların 
ve müddeiumurntlik tarafından resen ve Virjindi. Dün Zehra ve Zeliha is- hemen yanındaki batmış gemi leşi de 
takip edilmiştir. A91iye uçüncll ceza mlndc iki müdafaa şahidi dinlendi. çıkarılacaktır. 
mahkom~slnde yakında duru~asına Muhakemeye gelmiyen bir şahidin 42 sahipli dükkanlar 
başlanacaktır. . 

d çağınlm~ için başka bir güne hıra· Vahde Hanının bulunduğu Adada-
Köpek Meselesln en . ki di1'1er bintıların da Valide Hanın-kıldı. 6 

tır. Sanatkar Naşit, Tanburi Refik 
ve arkadaşlarının iştirak edeceği bu 
müsamere için duhuliye olarak çok 
zengin programına rağmen 50 ku
ruı duhuliye alınn.caktır. Bu müsa

mere bütUn Şişli v~ civarı halkının 
sevivnçle iştirak edecekleri bir eğ
lence olacaktır. 

Aık filmlerinin e..a güzeli 
l3ugün saat 11 de Tenzilatlı 

Matine 

Herke6in Ağzında dola.tan bir isim ••••mlll~ 

DE'ANNA DURBIN 
ve bu hafta SÜMER Sinemasında 

100· ~ERKEGdf BiRoı~ Kiii 
Fransızca sözlü. Sen~nin en büyük zaferi. Çıkan Dava dan sonra dePhal yıkılması ve ilk o-

tki gün evvel Arapcatnide bir kah larnk yeni meydanın bu cephesinin -----
v~~ ~~~m~~~n~nd~~ Türk-Romen Tkaret a~lm~kararl~ı~mı~ı~B~~~~---------------------------

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

yı Ahmet ve Cemal isminde iki ki- bu ndada bulunan mülk sahiplerinin Genç,:yakışıklı ve ihtiraılı çift arti&t •••••• 
3lyi yaralıynn Hayrullah dün 1ktn- Odası Faaliyet'! Geçti adreslerini bulmak hususunda çok W 1 L l 1 A M VE L U 1 S E 

Tasdik Edildi müşkülat çekmışttr. p O W E L L R A 1 N E R 
Mektupla döviz kaçırmaktan suçlu BUkreş, 16 (A.A) - Memleketi- Burad:ki bazı dükkAnlann 30, 42 

olarak asltye üçOncü cezada muhake miz ile Rumanya arasında gittikçe hissedan olduğu görülmüştür. Bu hafta SARA y sİnemasmda 
mest yapılnn cskl posta mildür mua- inktşnf bulan ve ehemmiyet kespeden Maamafih bütün mülk sahipleri-
~ni Fevzi beraet karan alınıştı. Tem ticari münasebetlerde ihracat mad· nin dosyalan tanzim ~ilmi~. cümle- 1 Hakiki ve yqanmıt bir vakıayı tasvir eden 

ylı bu karan tasdik etmiştir. delerimizi Rumen piyasalarına daha sine kanuni tebllgat yapılmıştır. Bun ç A R ı N C A S U S U 
- kolaylıkla yerleştirmek ve bu 1kl lar, 15 giln içinde belediyece tesblt 

Kayserlde Mimar memleket tüccarlarını biribirlerine olunacak miktarı kabul etmezlerse, ' l 
Sinan Günü itiraz edeblleceklerdir. Belediye, bu Franıızca ıözlü filminin rollerini büyük bir kuvvet ve san ate 

Knyserl, (TAN) - Mimar Sinanın 
ölümünün yıldöniimü ihtifali, Koca 
mimarın kendi eseri olan Bllyük ca
mi m~ydnnında yapılınıştır. Lise mü 
dürü ve Mimar Sinanın doğduğu koy 
olan Ağırnas köyü başmuallimi birer 
nutuk söylemişler, bUyilk sanatkarı 

Myı,tı ile anmışlardır. Bundan sonra 
Ağaç bayratnı yapılmış, bUyUk cad
delere ve meydanlara binlerce ağaç 
dikilmiştir. 

tanıtmak ınakladile kurulan Rumen kabil binaların istimlAk bedellerini oynuyorlar. Harpten evvelki Rusya ve Avuaturyanın ihtif&Dllı 
• Türk Ticaret Odasının fahri rei!ıli- yüzde yirmi tazlaslyle bankaya yatı· saraylarının lükı ve ihtif&Dlı llra11nda cereyan eden kuvvetli 
ğtne Bükreş elçimiz Suphi Tanrıöver ı racak ve yine isttmlllke devam ede-- h l b. il A t FOX JURNAL d ·· va ve i tiraa ı ır mevzu. ave en: un,,. 
reisliğine eski maliye nazırı ve Ru- cektir. •-•,11 havaJiıleri. Bugün ıaat 11 de ten:ı;il&tlı ıne.tlne •-
manya umumi endüstriciler birliği * Şehir plnnın• tetklka memur 
reisi B. Vilctor Slavesku, ikinci reis- muhtelit encümen, dUn sabahtan ak· 
liğine de ticaret ataşemiz 'Nejat Ay- şama kadar çahşmıf, rnUstakbel imar 
ttımam seçilmişlerdir. Oda nizarnna- planı ilzerinde belediyenin salahiyet· 
rnesi mucibince genel sekreterin Ik- tar memurlarından izahat almı§tır. 
tısat Vekaleti tarafından tayini bek- Plan, meclisin 15 gün uzatılan bu 
lenmektedlr. Idarc meclisinde Ru- devresinde milzakere ve kabul edlle
manyanın ekonomi ve endüstri ha- ceğl için, encümen ıık sık toplanacak 

Operatör Fahri yatında mühim mevkileri olan dört tır. 
Seyahate Çıktı eski naı.ır, iki banka umum müdUrU, * Belediyenin yeni 1ene bütçesi 

Tıp fakültesi btrincl cerrihi kliniği Uç ihracatçı ve beş de ithalfitçı rna- yarın bütçe encümeni tarafından tet-
doçentl doktor Aren dUn Berline ha- ruf tüccar bulunmaktadır. klke başlanacaktır. BUtçe bir hafta-
rcket etmiştir. Bu ayın 21 inde top- !ki memleketin ekonomik müna- da ikmal olunacaktır. 

Pek yakmda SÜMER sinemasmda 
Hacıbey zade Bay Ozeyr'in meşhur Şark Opereti 

ARŞIN MAL ALAN 
Şehir Tlya.troeu artittlerinden: Hazım • Muammer - Mahmud -
Haltde • Şuiye • Samiye ve Bayan Diraduryan'ın ittirakile 
Marmara Stüdyo.unda çevrilen Türkçe aözlü ve tarkıh operet 

filmini takdim edecektir. 

Mısıra Meyva ve Seb•• 
lthaıl Edebllec:eği• 

Mısırda blr nevi koşniy b&e~ 
•·'--ıı.. •• '"•nMıv~ bA,,~lş.c1ıe1fe Yıe Of' 
cadele tedbiri olaraK bazı ası e tt-
batlarının ya veya kuru!U.nun 
haline kar§l tedbir alındığıhı Y~ 
rak, TO.rkiye mah!ullerinin Mı5 
lhtacıha ısrar verecek olan bu ~ 
bit karşısında hUk\lmetimidn d1kJtl 
naıarını celbetmiştik. ~ 

Memnuniyetle haber aldığı~M!IS 
göre; Mı!lıt hUkum~ti. Türlti~-~ 
Mıaıta ya§ ve kuru ıneyvaların l~ 
llne ınüseade etmiŞtlr. Ancak ~ 
ra R{indtrilecek bu gibi nıahsuıl ,; 
ııraat mücadele rnerkeılerindön t1'I 
talıkııs mahsul olduğuna dair~ 
Fitopatalojl 1erttfikuı alın °' 
ptt koymu§tur. Bu usul esasen d.,, 
yanın her nıefi'llekeilnde tatbik ol ııo' 
maktadır. Böyle bir 11ertifikası 0 r1' 
yan memleketlerin nebatları '\'8 r 
bat aksamı Tilrk.tyeye de ithal ~ 
mez. Mısırın bu karan alakali 
ut rnehafillne blldlrilmlştlr. 

ispanyadaki Alac:aklart• 
Tediyesine latlanıyo~ 
Ankara, 14 (A.A.) - laplll~ 

ihraç ettikl(!ri malların bedell dl 
dahilt harp dolayısile şimdiye k• ,ıt' 
bhsil ed&ttıemtş olan lhracatçıl fi' 
:mızın ispanyadaki alacaklarınııı.,,... 
panyol ihracatçılarının Merkez ~ 

kasında bloke duran matluba~ 
tediyesinin hükumetçe kar&rl V 
dığı haber alınmıftır. bu autetl•,ıd' 
panya bankasına yatırıldığı tı ıf.' 
tediye emltl•rl Merkez bank~ 
gönderilmemiş olan veya hususi Si' 
katara tevdi edildiği halde hen~~" 
panya bankasına yatırılmamıf .,o 
nan Türk alacaklılarile lspan>'0 \ 1,.. 
kumetl tarafından rnüsadere ed tJIP 
yumurtalarımızın bedeli MerıteJ ~ 
kasındaki bloke Ispanyoı a1ııeaıcl 

__/ 
========== .... -
Sanat Mektebi Mezunıor 

dan ödenecektir. 

Dünkü Çayı t>'_ 

)anacak olan Alman cerrahi kongre- sebetlerinde mühim tol oynıyacak o- * Bir müdetten beri kapalı bulu
airtde akciğer vereminln cerrah! te • lan Odanın küşat resmi :Rumanya nan VilAyet Gazetesirıtn Haıtrandan 
davisi hakkında bit etüt okuyacak -1 mlllt ekonomi nazmn\n riyasetinde itibaren yeniden neşredilmesi karar-

Reiisör: SETRAK VARTY AN 

Türkiye Sanat Mektepleri }\tf;f"" 
lan Cemiyeti tarafından dün ~Jıf.lf 
Parkotelde bir çay ziyafeti ve~te'' 
Ur. Bu toplantıda. sanah rnel<t fi ı:ıı.t 
nin eski ve yeni bütün mezunlıt 2 ;' 

___ .. luhmuşlardır. Çay, saat 20 ctefrıJ 171f 
kadar devam etmiş ve ç<>k satfl 
hava içinde geçmiştir. tır. 12 mayısta yapılacaktır. laştırtlmıştır. 
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TAN 
Günderk Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde. fikirde. her• 
ICYde temiz, dQrOat. umlml olmak. 
karıın O ret el olmıya calı•mal<tır. 

ıABONE BEDELİ 
'Nlrlctye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr. 
4otl Kr, a Ay 800 Kr, 
150 Kr, t Ay 300 Kr, 

MllleUerarn31 posta fttthadına dahil ol
ını)'Bn m<'mkketler tçtn 30, 16. 9, 3.5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres de~s
tlrrnek 25 kuruştur. Cevap için mektUP 
lera 10 lrunt'51Uk pul nAvesl IAnmdtr 

~UNUN MESELELERi 

istila Ordularına 
Benzi yen 

Yabancı Tesirler 
yazan : M. ZEKERIY A 

--Yabancı filmleri ben istila ordula
rına benzetiyorum Uzun müddet ya
bancı filmlerin tesiri altında kalan 
nıemlcketler istiklallerini kaybetmek 
tehlikesine düşerler. 

"Bana diyorlar ki, milfrit milliyet
çilik siyaset sahasında kfıfi derecede 
zarar vermiştir. Bunu sanat ve ede
biyat sahasına da teşmil etmiyelim. 
Sanat milli hudutları aşar. Milli ha
kiıniyet fikir hürriyetini tahdide ka
dar varmamalıdır. 

"Bu ınuahezelere karşı ben lakay· 
dını. Harbe girip te mağlup olursak 
hayatımızı ve topraklarımızı kaybe
debiliriz. Fakat milliyetimizi değil. 
llarpte mağlup olmuş olan Alman
lar eskisinden daha Almandırlar. Fa· 
knt bir milleti çelik kuvveti ile de
ğil, Yabancı fikriyatı, yabancı sanat 
Ve edebiyatı ile esir ettiniz mi, o mil
letten hayır kalmaz. O vakit yabancı 
tesir altında dilimiz bozulur, edebiya
tımız bozulur, düşüncemiz bozulur, 
Ve milli karakterimiz tanınmıyacak 
bir hal alır. 
"konuşmada, selumda endi milli 

~dctteriniz y,erine cnebileri taklide 
katkına~ ~hllkeli rüzgarların hangi 
istikametten estiğini göstermiye ya
tat, 

~ ''•.1<1rıerm hır memleketten diğer 
c.ınlekete geçmesine pıani olmak ta

;aftarı değilim. Sıhhat için serbest 
;lirin ltızım olduğuna kaniim. Fakat 
;hancı nüfuzunun bizi esir etmesine 

llhalifim.,, 

11-
~ Su sözleri söyliyen, bu satırlan ya 
~ bir l\lısırlı, bir Hintli, bir Çinli, 
l\ı tttı bir İspanyol değildir. Bu isya
t duyan ve ifadeye lüzum gii
~tt ndaın bir ingiliz muharriridir. Şi
) Yctı İngiltereyi istilaya başlıyan 
'bllncı filmlerdendir. 

ilıu satırlnn okuyunca düşündüm: 
~cYrcttij:;rimiz filmlerin hepsi ya· 
"- c.ıdır. Ve bunların çoğu propngan
h, lilınidir. En masumları bize ya
.._~cı bir milletin moralini aşılar. 
t'tı hukı bunlar içinde doğrudan doğ
~~ lll~nyyen fikirleri telkin etmek 
cıı_ adıte yapılmış ve gönderilmiş 
~arı vardır. 

)~ 1l.ı CuJdanmızın okuduğu mecmua 
~lıa tapların çoğu tercümedir.Onlara 
~tı, ~en yabancı cemiyetlerin telfık
~ tıııi telkin eder. Mektep kitapla
tıı_ ~dnki mevzuların bile çoğu ter-
~ea · 
b. ır. 
"Qcb· 

~!it it 1Yntımız yabancı nüfuzdan he-
S tırtulamamıştır. 

d,tlılltıntinıiz henüz üzerine Türk 
n gllsını vuramamıştır. 

~)J ltnların haricinde muhtelif ka -
t'ıı:tdnn memleket dahilinde propa
~tıııı: Yn~an yabancı .ajan.lar ~~rd.ır. 
l1 .... l' sag ve ı;ol neşrıyat ıle bızı fık-

"41ltct 'dd. ~ltıd altına sokmak arzu ve l ı-
~- lldıl'lnr. 

l •f:cr t i~ ltı Yukarki satırları yazan ngi-
lHir8 Uharrir Türkiycde olup bunl~rı 
fİcf ıt:l:di o '\'nkit onun isyanındaki 

t4 
1
.
1 tnhnıin edebilirsiniz. 

• ~lb u· ~ilJ ntuharriri haklıdır. ır 

\>e {~~i~ karakterini snnati, edebiyatı 
tollr kr•Yntı tayin eder. Mütarekede 
• n hır · "llbıı •rnızdan bir kısmına gıren 
" ncı o d .. "t>z.ltı d r ular, Türkün karaktennı 
ı· n 1 b ·ı 1 .karnıs; ' oz.aınadı. Bilfıkis onun mı • 
di. lcl'inin tebarüzüne vesile ver-

.... altnt ..• 
b'ıız.dcıı fYnbancı propaganda bizı ıçı-

Mtı11 ~thedebilir. 
lı cvı e d • ltötu snrct maddi esaretten a-
ktıttsıu,.' dııha tehlikeli ve daha kor
)'anık 0 { "•hancı telkinlere karsı u

llınlıYtz. 

'l A N 

Me hur Rus mugannisi ve dünyanın en yüksek Basosu ve opera 
art~sti feodor Çalyapin üç gün evvel Pariste öldü. Gemicilikten 

0 
era artistliğine yükselen bu büyük sanatkarın hayatı, macera· 

ı:rla doludur. Bu yazıda Çalyapin'in bir portresini bulacaksınız. 

Meşhur Muganni 
AL YAPIN 

Nasıl Yetişti ? 

-- -- --- .. 

5 

r~.t..l! 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 

Şehrin imar planını yapmak üze
re getirtilen mütehassıs Prost'un ha
zırladığı niizım plfın neşredildi. Şeh
rin tarihi güzelliklerini muhafaza e
derek, medeni ve modern bir şehrin 
ihtiyaçlarını hesaphyhrak ynpılan bu 
planın kusurları vnr mı, yok mu, an
lamam. 

Yalnız plônı gözden geçirdikten 
sonra, geni ru;fnlt yollan, köp
rüleri, tünelleri, parkları, hay
vanat, nebatnt bnhçclcri, nıeydanlari
le modern bir şehir gözümün önün
den geçiyor. Cami, çe me, bütün rnn
zinin sanat abideleri, modern şehrin 
haşmetli bir silüeti olnrak baki.. Etra
fı açılmış, meydana çıkanlmış, yeni 
yapılan modern şehrin ötesinde beri· 
sinde bunlar "İşte Türkün orijinal 
ı;nnatını, benliğini, şahsiyetini ben 
bekliyorum,, diyorlar. Modern şehir 
telUkkisinin içinde, hüviyetini kay
betıniyen, bir şehir. 

* Yeni İstanbul gözümde canlanıyor. 
Bu geni caddelerin üstünde yedi, se
kiz katlı biiyiik mağazalar, sıhhi şera
ite göre yapılmış, tanzim edilmiş bak 
kaliye mağazaları, kooperatifler, cad
delerin üzerinde elektrikle seyrüsefe
ri tanzim eden işaret kuleleri, tünel
lerin, icabı halinde yapılacnk yer altı 
trenlerinin kenarlarındaki cici bici 
döşenmiş kitnpçı köşkleri, Türk sanat 
eserlerini teşhir eden küçük dükkfın
lnr, geniş, büyük istasyonlar, büyük 
sanayi merkezlerini, fabrikaları ay
ni yerde teksif eden Haliç, münakn· 
le ve rabıtayı kolaylaştıran tren, o
tomobil, otobüs sen·isleri, ticareti 
artmış· bir liman .•• Yeni İstanbul, tat. 
lı bir hayal gibi gözlerimden geçiyoı: 
gözlerimde tütüyor. 

* 
Istanhul değişiyor. Fnkat bir şeh-

rin znrfı değişir değişmez mazrufu da 
değişir mi? :ıue,·ki, kendi hüviyet ve 
otoritesini empoze eder, derler. Me
deni bir şehirde, haşmetli bir otelde 
yere tiiküremczsiniz. Doğru... Fakat 
yere tükürmeyi aklınızdan geçiriyor
sanız, bu ancak mevkiin size verdiği 
bir mecburiyettir ki, bu icbar zail o
lıınco siz bu fiili yapmaya hazırsınız. 

l\lcselii düşününüz, yeni yapılmış, 
geniş asfalt caddeler, çöp, kôğıt, her 
tiirJii ınfizchrefnt içerisinde, belediye 
tanzifat memurlnn güpcgiindüz, hal
kın karınca gibi caddelerde kaynaş
tıi:rı sırada tozu toprağa katarak so
kakları süpüriiyor. Üzeri açık çöp 
kamyonları, her sarsıntıda içindeki
leri yeni İstnnbultm suratına tükü
riiyorınuş gibi etrofa saçornk eeçi-

Hariçten Getir·ıecek 

Taktir Aletleri 

• 

. ispirto ve ispirtolu içkiler in
hisarı kanunu mucibince taktir alet
lerinin memlekete sokulması ve 
memlekette yeniden yapılması için 
inhisarlar idaresinden müsaade nl
mak icap etmektedir. Son günlerde 
bazı gümrüklerden .inhisarlara so
rulmadan taktir aletlerinin, kazan 

v~ ~:"1b'.~l~~in memlekete sokulduğu 
gorulmuştur. Gümrüklere tedbir a· 
lmması için tebligat yapılmıştır. 

yakın geçaenlz, bardııijından su tçaenlz 
hemen yapı9ır. Amma iyi blr9ey olsa 
geçmezi 

.Pollate bulunmu bir ahbnbım vnr • 
SözUne bakılırsa bir fehlrde nezle c;oOn· 
lınc~ hıraı:rlık Pznlırmıf. ÇUnkO vak tll 
vakıtılz aksırırım da ya•· 

1 1 "ayı e e ver • 
rl"l diye, hır11zlar nezle olunca evlere 
glrmezlermı,. 

Demek ne:rlenln de faydası vnr. Ne. 
lcr öOrencceQlzl 



M ASLAKTA: 

Yürüyüş 
Müsabakası 
Bugün Yapılıyor 

TAN 

Vataı-ıcli.t~la 
Mi-il<-'"'ıl<at 

Marclindeki Mektepler 
Mardiaden Sadri Yılmaz imzalı bir 

okuyucumuz yazıyor: 
"Mardinde Tilrkiyenin her ilinde 

oldutu gibi ilk okul beş ınmflıdar ve i 
müfredat proıramı ideal ıayesinin 1 
pefİDdedir. Fakat; Mardindeki ötret

Beyoğlu halkevinin tertip ettiği yü men bnnlann hepsinden uzak ve sa- ı 
yüş müsabakası bugün yapılacak - dece dil ötretmek derdindedir. Mar· 

8 
. Müsabakaya saat 9 da halkevi ö- din ilinde birinci sımfa relen ço
nden başlanacak, tramvay yolu ta- cuklann yüzde sekseni bir tek keli

rü 
tır 

nü 
ki p edilerek Taksim Cümhuriyet a- me tiirkçe bilmezler, öğretmen sırf 
bi desi etrafında bir tur yapıldıktan bu it için bir tedris 11bnın dört ayı

nra, Şi'li tramvay deposundan ge- nı feda eder ve ttirkçe öiretml7e mu 
erek, Maslak jandarma karakoluna vaffak olur. 

50 
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anlacaktır. Avdette ayni şose takip Bu çocuklar biraz da kıraat yapa
ilecek, yanş tramvay deposunun ö- biliyorsa, altmış kitilik birinci 11nıf

unde nihayetlenecektir. Mesafe 25 tan kırk befini ikinci sınıfa geçirmek 
kil ometrec:lir. mecburiyeti öiretmen için fan olur. K o N u ş K A N K A D 1 N İ 
r 

Dünlrü maıitan bir erutantane 

Hata yapmadan yarıp birinci ola- Ve bu suretle tevali eden ~ınıflarda 1 
ak bitiren atlete bir kupa, birinci, bozuk pveli Ttirk roeuJdan Jtlrtlr ,ı 
ınci, üçüncü çıkacak takmılarm at- der.~ Yazan : Mlchael Arlen - Çeviren : lbrahlm Hoyl ~ ik" 

DUNKU MAC 
Viyana Takımı Istanbul 
Muhtelitini 3 - 1 Yendi 

lerine de madalya verilecektit. Mü Ba '8klln tedris teludll lt.akun•n· w:uı .. •••••r• • 111 tlHllltllllllll--• 
bakanın kaydı bu sabah saat 8 de dan en bflyilk mahnra çoeulun an- _ 1 _ ne çağırış yoktu. Bundan ötürü de, 
penmıı olacaktır. ladJiını anlataımmMI ve ltild1tl ke-

limelerle halddle etbnle tefldl'• mu B u, arkadapm George Tar- George geri döndü ve: 
vaffak olenuı'Vlftlır. hiki idir - Ne istiyorsunuz, der gibi ka-

lyon'un bir yes • dma baktı. Sonra da hafifçe şapka 
Çoeaklu orta olnda, ~ claha si- George cesur bir adamdır. Yalan- sını elledi. Alışkanlık, ne olursa 

F 1 t L 1 yacle lfa4e:re ,.._ lılae4lilea llDıf· cılıkta da herkesten apjı kalmaz. olsun kadµıa hürmet ... Kadın, ağır ener • 5 anuu spor lara pllnee Pfmr, t.oe.lar ve laanu tuhaf bir Adeti vardır. Gecellyin 
ağır ona doğru geldi. Kısa boylu, 

hamı ela tahsile nihQet vennlye m« Lansdowne geçidinden kabil de- narin yapılı, orta yaşlı, sade ve 
bar bbr. 111 geçmez. Yüzünüz morarıncıya süssüz giyinifinden orta tabaka-

Bugüft Fenerbahçe stadında Fener Hiç ltir )'1ll't çoealaaa kllttlntls kadar •nu kandınmya çalışınız. dan olduğu anlaplan bir kadındı 

let 
sa 
ka 

F utbol: 

(YAZAN: EŞREF ŞEFiK> 
k ı L d 11 "I 1-1-1- -a.. Yahu orada ne var, emin eminlik bahçe ve İstanbulspor takımlan sa - a muma -.u ret re, m ...._.. av• bu. Amma, gayet sakin bir edası 

18 da biribirile karşılaşacaklardır. yumınıyacalı muhakkaktır. yer diyiniz. Gülümser, dediğinizi vardı. Üstünden "hanımefendilik,, 
Saat 1,30 da da Güneı takımı Fener- Bu derdin en ampirik tedavisi; bu kabul eder de yine yapamam, azi- akıyordu. 
at 

Dün Taksim stadında Istanbul 
muhteliti First Vienna takımına 

3-1 yenildi. Misafirlerin kazandık
ları iki gol farklı galibiyet dünkü oyu 
nun haklı ve tabii bir neticesidir. 
Maçın iyi dakikalarını hücumde ge
çiren lstanbul talwnınuı bir golden 
fazla çıkaramaması talisizliğe ham
ledilemez. Vakıa gayretli ve canlı oy 
Dadılar. Fakat karplaruıdaki n&kip, 
cemi ve ferdi oyun itibarile ekseri-
7a hakimdi. 

Oyunun başlangıcında İstanbul 
takımı takatinin ve iktidarının bü
tün gayreti ile parladı. Nitekim o 
parlayış esnasında da rakıbini şaşır
tarak bir gol çıkardL Yalnız o ilk 
hız, yq.ımeyi istidadil~ öğrenmJş bi
rinin, metodla ~ ve kuvvetini 
a7arlı sarfeden talimli bir rakibe kar 
fi ilk metrelerde &ldlğı avantaja 
benziyordu. Mesafe uzadıkça, vakit 
pçtikçe, Viyanalılar çarpıştıkları e>
yuncuların kolaylıkla uyamıyacakla
n bir tarzı sahaye yerleştirdiler. On
dan sonra da hikimiyeti a1mq oldu
lar. 

Mesell, Viyananın sol mildafll 
Şmavs Iatanbul takımı merkez mü
Jıaciminin pek seri ve gergin olduğu
nu anlar anlamaz müdahalelerini de
liftircli. Topları yerden karşılamak
tansa, havadan alıp Melihin önüne 
lÜfÜl'memeyi bildi. Bu şuurlu mü
dafaayı dağıtıp pşırtacak şekilde hü
cüm besleyi§leri yapabilmek kolay 
bir it değildi. Dün aksi olarak, ba
za maçlardaki gibi tali hikim tarafın 
aleyhine cilveler kırmadı. iki takım 
için adilane ve bitarafane davrandL 

Oyun iki devresinde de seri idi. 
Viyanalılar sürati topu çabuk sev
ketmek ıuretile devam ettirdiler. 
Bizimkiler ise ekseriya topla beraber 
koprak o sürate uydular. Bunun ne
ticesi olarak İstanbul ta1wmı daha 
evvel yorulmıya bqladı. Şuurlu bir 
tablyeyi tagyir ederek oynamaktan 
fazla gellfigüzel ve daima gayrtle 
itlerini baprmak istiyen İstanbul o
JUncularının yorgunlukları arttıkça 
karp tarafın rahatlığı üste koydu. 
Misafir takımın hücum hattı biraz 
daha gergin, bir parça daha müessir 
davransaydı, gol adedi yükselebilir
di. Fakat onlar fazla gollü galibiy&
te pek aldırmıyorlardı. Bir gol fark
Ja da olsa maçı bitirip Ankara tre
nine yetişmek arzulan zihinlerinde 
sayı çokluğımdan ziyade yer tutmuf
ta. 

Nitekim birinci devre sonunda 
sahadan çıkmadan, bir dakika istira
hat etmeden ikinci devreye devam 
etmek için hakeme teklif yaptılar. 
istirahate ayrılan on dakikayı otel
lerinde eşyalarını toparlayıp çanta
larına koymıya hasretmek istedikle
rini böyle de belli ettiler. 

l.ıanbul takımı nanltlı1 

İstanbul takımında Beşiktaştan 
alınabilecek oyuncuların eksikliği 
farkolundu. Sağiçte Hakkı sürükleyi
eı, gürbüz oyunile Niyaziden daha 

yı lmazla bir maç yapacaktır. muhitte eski ana mekteplerine maa· ziın, yapamam, gecellyin oradan 
Hakemlerin imtihanı dil en az ild yıl olan ve dtizrtin Türk bir türlü geçmem. Çünkü korku-

ı.tanbul hakem komitesi tarafın - dili sunan yuva kurlan teşkil etmek- yorum, der. Peki neden korkuyor 
1 k bildi B k 1 •• a..... ıun? .. Diye soracak olsanız, orada an geçen imtihanda muvaffak olamı e a r. u yuva ur an çoe--

anlarla yeniden kursa devam eden diliyle hayati bilgilerini mflvasl o- bir kadına rastlamaktan çekiniyo
hakem namzetleri arasında mıntaka tarak inkişaf ettirdikleri takclirde bu rum, diye cevap verir. Şqarsuuz, 

erkezinde yeniden bir imtihan yapıl bölpnl lllı: okullannı daha verimli zira, George, dev yapılı bir adam-
Dllfbr. İmtihan evrakı Ankaraya gi- bir şekle sokacakları lşlklnlır. dır. Değme insanlardan korkmaz. 

d 
y 

m 

d ecek ve yeniden hakem olacak nam tUı: ölretmenimlzln mllfredat pror Bütün hayatı harplerde, vurmak, 
tler evrakın te~den sonra bel· ramı, çocuk muhitini Ankara, latan- vuruşmakla geçmiştir. Böyle, ale-

' t lide bir kadından korkmasını hiç-olacaktır. Dul, zmir gibi muhitlerden alarak tes 
ze 
li 

• • · M ı bir şeye yoramazsınız. Onun için Barutgu .. cü Sahasında pıt etmıştır. ese i hayat bllıfsl der 
1 merakınız artar. ve: 

Barutgu·· cü alanında, pazar gun" ü ya sinde taşıma araç annı verecek bir öi d . E f 

pıl 
retmenin istanbulda ve Mardinde ve- - Kuzmn anlat esenız. şre 

acak maçlar: Barutgücü ve Yedek saati ise, anlatır .. Yoksa dutyemiş 
Su bay A takımları saat 15,30 da Ba- ~eii dersler ve den saatleri mllf· 
ru 
1 

tgücü ı inci getıç ve Rum A takım- redat proaramı mucibince aynidir. 
an saat 12 de Barutgüeü 2 net gnç Halbuki bu çocukların •örtlt ve teş-

takımı ile Rum genç takımı saat 10 his~eri .. ~!!~1:Y;_'!~!!~!":~: .. ~~ 
da karplaşacaklardır. 

B isiklet: 
vapuru görerek öğrenen çocukla, öğ
retmenin den materyallerinde ıke
rek öğrenmlye savaşan çocutun ara
lanndaki bariz farkı izaha lüzum 
yoktar. Bu görgtlsiizUlte ve kıt mu
hite btr de noksan dil bilgisi ilive 
ediline o öiretim ve ötretimdea ne 
beklenehilecefinl peklli takdir ve 
tayin edebiliriz." 

B utünkü Müsabakalar 

Vi.)"Clna lıalecüinin nel"u 
bir lrurfanfl 

d 
htanbul bisiklet ajanlığı tarafın

an tertip edilen seri bisiklet müsa
akalanna bugün yine Şişli, Maslak, 
üyükdere yolunda devam edilecek
r. Müsabakalara sabah saat 8,30 da 
aşlanacaktır. 

b 

zanırdı,, gibi bir hüküm yürütmek 
mümkün değildir. Dünkü raldplerin 
müdafaası kolay kolay bozulamıyor 
du. Yerlerini iyi muhafaza eden mu 
avinlerle müdafiler arasında fazla 
olarak lngillzleri bile hayran bırak 
mıya muvaffak olmuı Şmavs gibi bir 

-
-
-

sol müdafi mevcuttu. 

-

B 
ti 
b 

N iyazi, Melih, Haşim, Rebii. 

a 
le 
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OKUYUCU 

·--M- ektupla_:.•_I 
Aşı Olmak Uzun 

Sıhhiye MUdiirlüğü şunlan yazıyor: 
Istanbul muhtelitinin merkez mü 

hacimliğini yapan Melihin Güneş ta 
kımındaki kadar parlak oynıyama 

mı:~ ır.m ilk sebebi rakip müdafaanın 
ş\ıurlu çalışması ise, ikinci ~beb 
de, pas tevziatının Melihe uygun ge
lecek tarzda tanzim edilemeyişind 

- v 

Hakem Bay Ahmet Adem idi. 
ilk bet dakikada Istanbul takımı 

teşll hücumlarla rakiplerini tazyik
ri altında bulundurdular. Birdenbi

re başlıyan coşkun oyun karşısında 
iyaanlı müdafilerin biraz şaaşladık 
arı sanieyelerden istifade ederek bi
nci golü atabildiler. 

Nişantaşw ve cJvarmda uzun müddetten
beri tifo tesblt edilmemiştir. Eır;asen son ay
lar zarflnda vllAyetlmiz hudutıan kinde 
tifoya pek ender rastlanmaktadır. Müdür
lügilmüz gerek tifo, gerek diıer bütün bu
laşıcı hastalıkların lntişarını önlemek lc:in 
tatbikile vazlfedar bulunduğu gerekli tet
birlerl almıştır. Tifoya ka"ı tahafffl7.de aşw 
ile şııhsl vikaye mUhlmdlr. Bu bakımdan 
okuyucumuza her hangi bir belediye mevki 
hekimine müracaatla aşılanmasım tavııiye 
etmeniz rica olunur 

-
i 

e 
arama!ıvız. 

ı 

ri 
Birinci gol: Beşinci dakikada topu 

rtadan sağaçık Necdete geçirdiler. o 

y 
Ista~bulun birinci devredeki mıı 

avinleri mevkilerini doldurdudar 
Merkez muavin U.k kırk bet dakika 
da iyi idi. ikinci devrede, bilhassa 
~rplJlp yere düştiikteıı oonraki da 
kikalarda biraz tesadüfi besledi. 

- T 

Necdet kale hizalarına ortaladı. Vi· 
analılar sağa dojru iade ettiler. 
ekrar kapan Necret kaleden çıkmış 
aleciyi aııran bir vuruşla topu ka
eye daldırdı. 

. k 
- l 

-
Hücumun sapçığı. fırsatlarda içe 

t'i kıvrılıp gol tecrübesine girmemek 
le beraber, mükemmel lndirişler ya 
tı. Hücum hattının rakip nısıf saha 
~a geçmesine çok yardınu dokundu 
Sağiç yüzlerce fırtına geçirmiş, tec
rübeli muavinler karıısmda kola 
vaziyetlerde topu kapamadı. Merke 
mühacim yukarıda anlattığım gib 
şuurlu müdafileri arkasına talu\cak 
gibi pa$r alamadığından Güneş ta 
lumındaki gibi müeasirlijini ıöstere

-
p 

-

y 
z 
i, 

-
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Sollçte Haşim mecalsbdi. Yorgun 
oyununu bikim kılamadL Birinci 
devrede solaçık Rebil, pek ölçülü ta 
kontrolü sayesinde vazifesini başar 
dı. ikinci devrede solaçığa geçen f 
ret te az beslenmif olmasına rağme 
iyi idi. Kaleci Cihat, fevkallde gü 
!erinden birinde olmamakla berabe 

.1p 

-
ik 
n 

n-
r 

yine birinci sınıftı. 

Maçın tal.Uatı : 

Bu golden sonra Viyanalılar her 
bet dakikada bir derece daha oyun
1 arını tutturarak hikimiyeü ekseriya 
kendi taraflannda bulundurdular. 

Vlyanalılann 

beraberlilı •olü : 

Devrenin yarısından sonra soliçin 
yerden ve kö19yi bulan şiitile Vi
yanalılar beraberliği temin ettiler. 

Kırkıncı dakikaya yakın çapraz 
ortalanan topu Viyanalı merkez mii
hacim fevkallde isabetli bir kafa 

Hariçte: • 

Romen Takımı 

Almanya ile 

Karıılaıacak mı 1 
Rumanya futbol federasyonu Al -

manya futbol federasyonuna müraca 
at ederek iki milli takım arasında bir 
maç yapılmasını teklif etmiştir. 

wruşile kaleye oturttu. 938 senesi içinde yapılınuım tek-
Viyanalılar birinci devreyi 2-1 lif ettiği bu kaqılaşmanın tarihini 

galip biürdiler. Alnhln federasyonuna bırakmıştır. 
İldııcl devrede biraz likayt ve e- İki millet arasJnda 1e>n karşılaşma 

min oynadılar. Fakat sistemlerini iyi 935 senesinde yapılmıı ve Almanya 
birleştirdikleri için hikimiyeti kap- 2-4 galip ıelmiştir. 
tırmadılar. A il c 1 
Viyancmın apincii plü : po 0 • .,.antp yon 

Atinada devam edilmekte olan şanı 

bülbüle döner. 
Lansdowne geçidi, tarihi yerdir. 

Vaktiyle Ud dıvar arasında yapıl
ıpıs v.- 0..V~i- lrn.kü.Jlfı LıuıBe 
cıowne malikinesini birı~nne Dag 
larmıı. Bugiln, hiç te öyle değil, 
dağlar yok olmuf. Devonshire köş
kü metruk bir halde son gününü 
bekliyor, Lansdowne malikanesi 
de bir nevi kışla gibi kullanılıyor. 
Yalnız o iki dıvar daha bl1A yük-
sellyor. 

D .ünya gtlya sulhe kavuştuk
tan tam bir sene sonra. bi

zlrn George Dover - Street'ten 
şöyle garp istikametine doğru yü 
rümekte idi. Herhalde buna bir 
sebep te olacaktı. Hay - hill'den a
şağıya indi, Berkley Street'ten de 
geçerek Lansdowne geçidine girdi. 

Gecenin, geç vakti idi. Etraf se
rindi. Tuhaf, hoşa giden bir karan 
lık vardı. Gecenin sessizliğini, yak 
la~ sabahta ilk uyananların yap 
tığı gürültüler yamalıyordu. 

Bu Mayıs gecesinde, bu pasaj
dan geçen dostumuzun ayak ses
leri, birer gölge gibi uzanan dıvar 
!arda neşeli neşeli aksediyordu. · 
Dostumuz yan yola gelmek üzere 
idi ki, önünde birisinin yürüdüğü
nü farketti. O da kendisi gibi ay
ni istikamtete gidiyordu. Buna gi
diyor, yürüyordu, denemez. Zira, 
hayalet gayet ağır ilerliyor, kih bir 
dıvann, kih öbürünün «libine sini 
yordu. George dikkatle baktı, ve 
bunun bir gece kuşu, sizin anlıya
cağınız bir orta malı olduğunu an
ladı. 

Aldırmadı, ve OJ\U geçti. Yüzü
ne bile balamadı. Derken arkasın
dan bir laf atıldı . Ürkek. acemi bir 
W atılıştı bu. George yine ehem
miyet vermedi. Yürüdü. Bir iki a
dım daha attı. Bu sefer kadın da
ha yüksek bir sesle onu çağınnra. 
George hiç te nazik olmıyan bir ta 
vırla döndü. 

Bu gibi gece kuşlarının atacak
Jan W1an bilirsiniz. George ise, 
böyle 19ylerden ula hoşlanmaz. 

Çünkü. aşkın bu çefidinden müt
hiş surette nefret eder. Hem efen
dim, kendi muhitinde oldukça sük 
ae sahibi bir imandır. 

Fakat kadının: Canımın içi! .. di-

~ olabilirdi. Soliçte de Şeref İstanbul takımı ilk devreye fU 

Maçın bitmesine bet dakika kala. piyona maçlannın finali geçen pa • 
sağaçıktan sola doğru ani aktardıkla- zar günü yapılan Enosia - Panatinai
n topla solaçıkları demarke bir vazi- kos karşılaşmasile nihayetlenmiştir. 
yette kaldı. Böylece üçüncü golü de Bu maçı Enosls 1-2 kazanark ikinci 
kaydederek İstanbul Muhtelitint 3- olmuştur. Miçlann neticesinde klüp-
1 yenmiş vaziyette sahadan çıktılar. ler şu sırayı almıştır. Apollon blrincl, 

ye W atıpnda hiç te bayağı. aşağı
lık bir ifade, bir ahenk yoktu. Bi
Wds sesi gayet yumuşaktı. Tam 
bir "hanımefendi.. edasını tqıyor
du. Bu seste. bir mvk, istek lleml-

dlnkü Hqlmden daha canlı bir rol kadro ile çıktı: 
oymyabllirdi. Cihat - Salim, Reşat - M. Re-

Mama!ib '"1akım W,le çıksaydı ka- pt, Muhterem, PUuet - Necdet, 
Viyanahlar sahayı terkederken, Enosis ikinci, Panatinaillos üçüneü ol

halkı Bitler 1e16miyle selimladılar. muştardır. 

B ir elinde bir parça büyükçe 
Çanta tutuyordu. Dolu oha

§Undan çalıştığı yerden bütün gün 
izinli bulunduğu anlaşılan bir mü
rebbiye veya hastabakıcı hemşire 
diyebilirdik ona .. Çitipiti kadın in
sanın göz bebeklerini tutuşturan 

bir gülümseme ile gülümsedi. 
- Ne istiyorsunuz? Diye sor

du. George. 
- Bir ricam vardı. Bu pasajdan 

yalnız başıma geçmiye korkuyo
rum. On ~in Curzon - Street 
sonuna kadar Dana efakat eder
seniz, çok memnun olacağım. 

Rahat bir nefes alan delikanh, 
- Şüphesiz, 11'tadam! ... Di~ 

- .. • - __ .,a_ ...-• ...:ı--..ı--

başladı. Fakat kadın o kadar ağır 
adım atıyordu kl, Geoı;Je iOmıD
da, adımlannı ona uydurmak mec 
buriyetinde kaldı. 

George Tarlyon 1Akırdı olsun 
.tiye konuştu: 

- İyi amma, mademki korku
yorsunuz, böyle tenha, Ul81Z bir yer 
de herhangi bir yabancıyı çajır

maktan daha fazla çekinmeniz !A
zım gelmez mi?.. Zira sizin gibi 
minnacık bir bayana birşeyler ya
pabilir, değil mi? .. 

Genç kadın, ustaca gülümsedi: 
- Yanımdan geçerken yüzün8-

zü gördüm ve anladım. Siz, bir 
kadın için salonlarda tehlikeli o
labilirsiniz. Amma, burada Lam
downe geçidinde değil... Tanıdı
ğım bir çok erkeklerin aksine ola 
rak ... 

Çok yavaı yürüyorlardı. Daha 
yan yola bile gelmemişlerdi. 
George, kadını lüzumundan fazla 
hassas bularak: 

- Biraz bızJansak mı, diye-
medi 

(Smau Yant1) 

tZMtTTE: 

Abdllhak Hctmlt Gecesi 
İzmit, CT AN) - Halkevi tarih ~ 

edebiyat komitesile temsil komitesi. 
21 nisan gecesi verilmek üzere pir 
Abdülhak Hamit için bir müsamere 
hazırlamıştır. 

O gece, büyük şairin hayat ve e
serleri hakkında muhtelif konferan"' 
lar verilecek, "Tank., ve "Eşber,,deO 

de birer tablo temsil edilecektir. 

Dil, tarih ve edebiyat şubesi, Zi19 
Gökalp, Namık Kemal, Mehmet~ 
klf, Tevfik Fikret. Süleyman NıPP' 
Nef't, Fuzult, Nedim ile İzmitin tarfbl 
ve kıymetli simalarından olan _ ~~ 
Paşa için de birer gece tertip eııııcr 
kararlaştırmıştır. 

n..-i aMtofİ• 
tlir. ffa.ıalılılı ~ 
çolılııfa milleti inJımıM .. 
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Bugünkü Hindistan: 

Saroiino Na iıda, ateıli nutuklanndan birini •Öylerken 

Hint istiklali 
Davasının Eski Bir 
Siması: Naidu 
D arüssel1mda benden ba~ka 

iki kadın misafir daha var
dL Ben, sosyalist bir İngiliz. öteki 
Hindistanın en çok tanınmı§ kadını 
Sarojino Uvidu. 

.. _Bugün ne haber Akka?" 
Akka abla demektir. Doktor En

sari ve ekseri Hint nasyonalistleri o 
na "abla" der. Bu kısmen muhab
bet, kısmen de hürmet ifade eder. 

Sarojino, Hindistan istiklal. dava 
sının çok eski bir simasıdır. Bu ci· 
bade erkeklerle beraber girmiş, 

her nevi zahmete katlanmış, hatta 
hapse bile atılmıştır. Siyasi bakım 
dan dünyada en çok tanınmış iki 
Asyalı kadın vardır: Biri Madam 
Sün - Yat - Sen, öteki Sarojinodur. 
Galiba kongre partisinin "gölge ka· 
bine,, sinde Sarojino daima azadır. 

Bu kadını ben hem Nevyorkta, 
Hem de İngilterede gördüm. Bu te
sadüflerde o bana harsi Anglo-Sak 
son, kıyafeti yerli herhangi bir 
Hintli kadın gibi göründü. Şikago 
(Forum) un başı bana onun için, 
.. ben Hintlileri halim selim tasav
vur ederdim. Madam Naydo fikri
mi değiştirdi." demişti. Evet, umu· 
mi hükümler çok zaman yanlıstır. 
Bu dünyada değil insanlar, iklim· 
ler bile zamanla değişir. s arojino şairdir. Derecesini bi 

lemem, çünkü pek az şiir o
kurum. O , meşhur hatiptir. Bunu 
ancak Hindistanda anladım. Fakat 
beni onun en çok alakadar eden 
hususiyeti mizacındaki daimi te
nevvü. Bir dakika katı yürekli zan 
ncdersiniz, birdenbire en rakik bir 
kadın gibi hareket eder. Bir an dar 
bir materialist diye düşünürsünüz. 
Hemen onu bütün insaniyeti kar
deş yapan geniş bir mütaleasını işi 
tirsiniz. 

Her sabah birkaç dakika odama 
Uğrardı. Her defasında arkasında 
Yeni bir (san) her zaman canlı, iç
timai faaliyetİcri en kuvvetli erke
ği Yoracak kadar çok, hemen her 
akşam bir ziyafettedir. Gece biz 
Yatmadan döner 

Oclhi geceleri soğuk olduğu için 
hepim· b ' ız ır mangal etrafında otu-
J'Urduk. Odaya girer girmez hava 
elektriklenir. Terliklerini fırlatır, 
~ıplak ayaklarını mangala uzatır, 

ahv.erengi gözleri parıl parıl. tunç 
:gınde kollarile işaretler yapa

konuŞUr. Hintli kadınların kol-

Yaza,;7'
1

~ 
~Halide Edip! 
~,....,. ... ... .l'v/T'.l'..I .l'.1'-.1 .l'\l 'j 

Bir Hint kadını tipi 

lan kendi başına konuşan birer a
zadır. 
Akşamları Sarojino, hcrşeyle ve 

herkesle alay eder. Öyle garip sah
neler canlandırır ki Futurist bir 
ressamın fırcasından fırlamış zan
nedersiniz. Sarojino, siyasete gir
mese kudretli bir tiyatro muharriri 
olabilirdi. Bunu bir Hintliye söy-
lediğim vakit başını salladı: 

"Onu bir masa başında saatlerce 
çalışırken tahayyül edebilir misi
niz?" dedi. Doğru idi. Çünkü kadın 
cıva gibi birşeydi. 

Sabahlan bahcede cayırın üstün
de, koltukların birinde güneşlenir. 
Önündeki hasır masada bir yığın 
kfığıt, gazete, kitap vardır. Etrafı
nı bir alay misafir almıştır. Güne
şin altındaki Sarojino, gecenin sun'I 
aydınlığındaki Sarojinodan baş
kadır. Güneş ona sükun veriyor. 
Gece onu müthiş bir hicve sevke
divor. Sabahları zarif ve müsaade
k~r bir mizah, kimseyi kırmıyan 
tatlı bir alayla iktifa ediyor. 

A rada gezmiye gittiğimiz Sa
rojino bambaşka bir mah

luktur, 1935 Hindistanının siyasi 
sahnesinin perde arkasını size tah
lilci bir saantkar kudretile anlatır . 

Romantik tarzının ne kadar kuv 
vetli bir hatibi olduğunu tetkik 
çok zahmete değer birşeydir. Bu 
kudretini en evvel Delhi de U
nion-Arabie kolejinde talebenin hi
tabet müsabakasında tetkik ettim. 
Altı genç talebe Hindistanın yeni 
esas kanununu münakaşa ettiler. Ü 
çü lehinde, üçü aleyhinde bulundu. 
Prensler Hindistan (Federation) u
na dahil olmalı roı, olmamalı mı? 
Hatipler bitirince hakemler karar 
vermek için çekildi. Talebe gürül
tü etrniye başladı. Onları teskin i
çin Sarajino konuşmaya başladı. 

Derhal ortalık sustu. 

Alçak sesle başlıyor, gündelik 
bir üshipla nutkunu acıyor. Ale
lade konuşacak zannediyorsunuz. 
Ses yavaş yavaş yükseliyor, parlak 
sanatler, şairane teşbihler süratle 
artıyor ve nihayet muhteşem bir 
cümle ile bitiyor. En uzun cümle
ler kusursuz tertip ediliyor. Keli 
me, tabir, sanat bulmak için hiç 
sıkıntı çekmiyor. Konuşurken ta 
temelinden damına kadar cephesi 
çok süslü bir kelime binası kur
duğunu hissediyorsunuz. Ve bu bi
na yükseldikçe onun kısa ve şiş
man vücudü de yükseliyor. 

Nutkun sonlannda adeta uzun, 
boylu bir kadın hissi veriyor. Ve, 
sırf nutuk ilerledikçe hatibin ya
vaş yavaş parmaklarının üstüne 
basarak yukarıya doğru kalkma -
sından ileri gelmiyor. İçinde de 
gittikçe havaya doğru yükselen bir 
kelime fıskiyesi var. Ne söylediği
ni pek hatırlamıyorum. Yalnız etra
fında büyük bir heyecan uyandır
dığını hissediyorum. Düşünüyo

rum ki bu ses ve bu sanat yirmi se
nedir Hindistan davası etrafında 

memleketin bir başından öbür ba
şına kadar yükselmiş hevecan ve 
istiklal aşkı telkin etmiştir. 

Bu nutuklarda bir ideoloji yok 
tur. İstiklal kazanıldığı zaman 
memleketin alacağı şekil hakkın
da vazih bir fikir yoktur. Onun 
vazifesi sırf istiklal fikri tohumu 
ekmetken ibarettir. 

Bir romancı sıfatile beni S aro
yino'da en çok alAkadar eden, şöh-

Şu Garip Dünyada : 

il Bin Ask 
' Mektubu 

Yazan Genç 
New-Yorkta bugünlerde, 24 ya

şında David Bauer isminde birinin 
çok alaka uyandıran muhakemesine 
bakılmıştır. Suçlu David, aşık oldu
ğu 20 yaşında Doroti Hoçman namın 
da bir kıza son 4 yıl içinde 11 .000 
kadar aşk mektubu yazmıştır. Kız. 

gün geçmiyormuş ki. mektup alma
sın. Doroti, mahkemeye aşıkım suç 
lu çıkaracak ve arsızca yazılmış 600 
mektup ibraz etmiştir. Genç kız, 

mahkemeden Davidin kendisine mek 
tup yazmamasının teminini istemiş
tir. 

• 
Olü Adam Evlenir mi? 

Karlo Pianetse isminde biri, bir 
müddettir çalıştığı Belçikadan İtal
yadaki köyü Kostabisaraya dönmüş 
tür. Memleketine gelince. evlenmi
ye karar vermiş ve Tereza Kanbela 
ismindeki sevgilisile nikahlanmış -
tır. Karlo, düğününü yapıp acele 
Belçikaya dönmek istiyormuş. Çün 
kü orada çok işi varmış. Fakat kili
seden sonra belediyece nikahı kıyıl 

mamıştır. Çünkü kilisede nikahı kı 

yılan Terezanın, belediye kütüğün
de resmen öldüğü kaydı bulunmuş
tur. 

Karlonun düğünü de feshedilmiş 

ve hulasa adamcağız evlenememiş

tir. .. 
En Bahtiyar Köylüler 

Harts dağı yanındaki köylüler. 
dünyanın en bahtiyar insanlarıdır 

Çünkü bunların araz.ileri yanında mo 
törlü ziraat aletleri yapan fabrika
lar bulunmaktadır. Fabrikalar. her 
sene yaptıkları pulluk. tohum ek -
me ve biçme ve harman makineleri 
gibi her türlü ziraat aletlerinin tec 
rübelerini köylülerin tarlalarında 
yapmaktadırlar. Bu suretle köylü
ler tarlalannda calışmıya lüzum gör 
memektedirler Motörlü makineler. 
köylülerin tarlalarını sürmekte. to
humlarını ekmekte ve mahsullP.rini 
biçmekte ve harmanlarını da yap -
maktadırlar. 

• 
Sıcak Hava ile Ateş 

Yakılacak 
Alman mühendisleri yeni bir ke

şüte bulunmuşlardır. 8000 dereceye 
kadar ısıtılmış hava ile en yaş odun 
ve kömürler dahi tutuşturulabilecek 
tir. Yeni keşif. elektrikli bir aletten 
ibarettir. Bu cihaz. bir kontnk sa 
yesinde elektriğe raptedildiği tak -
dirde hava ısınmaktadır. 

* 
Tarihi ıhlamur ağacı 

Berlin civarında Borna çütliğinde 
600 scncdcnberi yaşıyan bir ıhlamur 
ağ:tcı vardır. 

Bunun 600 yasında olduğu tesbit e
dilmiştir. Kütüğünün muhiti 19 met
redir. 

Bu ağaç 30 sene süren meshur ta
rihi harp esnasında mühim rol oy
namıştır. 

Cephenin önünde giden bir kara

kol. saklandığı bu ağacın. arkasından 

düşmanın bir keşif askerim esır et
miştir. 

* 
Dünyanın en tembel kediıi 
Danimarkada, dünyanın en tem

bel kedisi ölmüştür. Odenzcde yaşa

mış olan bu kedi sağlığında o kadar 
haylazmış ki, yerinden bile kalkmıya 
üşeniyormuş. 

Tembelliğinden kalkıp yiveceğini 

bile yemiyormuş Yattığı yerde önü
ne konulan süt çanağına ön ayakla
rından birini anC'ak batırıyormuş ve 
böylelikle siite bulastırdığı ayağını 

yalıyarak karnını doyuruyormuş. Bu 
haylaz kedi. 20 sene yaşamıstır. 

reti ve birçok cephesi olan kabiJi
yetJeri değildir. 

Onun kendisidir. Zannediyorum 
ki o bir köylü kadın da olsa ben
de ayni merakı uyandıracaktı. 

Bana Şakspirin Kieopatra için 
dediğini hatırlattı: 

"Seneler onu ya )andırmaz; 
itiyat, onun sayısız tenevvü
ünden insanı bıktırmaz.,, 

ı 

Viyana Mektubu : 

Avuıturyanın ifgali günü, Avu•turya orclu•u generalleri 
Alman ordu erkanını kar,.lıyorlar 

Hitler, Son Nutkunu 
Söyledigi Gün 

Şehrin Manzarası 
Viyana, (Hususi Muhabirimiz

den)- Nisanın dokuzu. Hit
lerin reyıam propagandası için 
yaptığı seyahati Viyanada sona 
erdireceği gün. Sabahleyin sokağa 
çıktım. Bütün hazırlıklar dün ak
şamdan tamamlanmıştır. En küçük 
dükkanalara, tütün barakalanna 
varıncıya kadar bütün mağazalar, 
binalar Hitlerin resimleri, bayrak 
lar ve propaganda yazılarile do
nanmışt. Bir çok caddelerde üzeri 
ne kırmızı, beyaz, siyah kordele
leer ve yeşil dallar sarılı sütunlar 
dikilmiş, Üzerlerine yaldızlı Alman 
kartalları oturtulmuştu. Yollarda 
küçük kağıt bayraklar satılıyor, 
birçok kimseler bunlardan satın a 
larak ellerinde taşıyorlardı. Her
kesin gözü taşıdığı işareti görmek 
için biribirinin göğsünde, sokak
larda işaretsiz kimse, yani Yahudi 
yok gibi. Ecnebiler de yok dene
cek kadar az. Hemen bütün dük
kanların camekanlarında <Alman 
firması) (Ari firma) (Yahudiler 
kabul olunmaz) (yalnız Ari ırk 
mensupları kabul olunur) gibi lav
halar asılı. İsmi Fransızca olarak 
(Avrupa kahvehanesi) yazılmış bir 
kahveye giriyorum. Birkaç kişi baş 
tarını kaldırarak yakama bakıyor 
lar. Garsondan bir Fransızca ga
zete istiyorum: 

- Bütün Fransızca gazeteler 
memnudur! 

- Sebep? 
- Öyle. Menolundu. 
Fesuphanallah. Çaresiz onume 

sürülen Almanca gazetelere el atl
yorum. Bittabi hepsinin ilk sayfa
sında Bitlerin resimleri. büyük 
Almanyanın (yani Avusturya ile 
birleşmiş Almanyanın l haritalara 
ve gamalı haclar. Yazılara bakı

yorum: Sokaklarda görülen pro
paganda cümlelerinin biraz daha 
mütekamil şeklinden başka bir 
mana taşımıyorlar. Bir tanesinde 
şu cümle: 

- Yarın. hür Avusturya (!) ken 
di arzusiyle anavatana iltihakını 
ilan edecek. 

Malı.im. malı.im! Bunda hayret 
edilecek birşey yok. Hayreti mu
cip olan şey. bu maltimu ilam için 
girişilen külfet 

K nhvede herkes biribirinin ku 
lağına eğilerek konu uyor 

veya gözleri gazetesinde hiç ses çı
karmadan oturuyor. Herkesin ya
kasında Nazi işareti bulunduğu için 
kimse biribirinin .samii olarak ne 
düşündüğünü bilmiyor. (Büyük 
Almanya) ya taraftar olmıyanlar 
da herhangi bir gaf yapıp ta esma
yı Üzerlerine sıcratmamak için bi
ribirlerile bile konuşmuyorlar. 

Kahveden çıkıyorum. Hitler sa
at 11 de Viyananın Garp istasyo
nuna ayak basak. oradan Rathaus'a 
ve nihayet Viyanada geçen sefer 
de kaldığı İmperial oteline ine
cek. İstasyonun ve Rathaus'un çok 
kalabalık olacağını bildiğim için 
gitmiyorum. otelin civannda bir 
caddede beklemeyi tercih ediyo
rum. 

Ping'te Führer'in geçişini iyi 

görebileceğim bir yer bulabilmek 
için dolaşıyorum. Kaldınmların u
zunluğunca iki sıra (Hitler gençle
ri denilen beyaz gömlekli, haki 
pantalonlu, isyah kıravatlı, kolla
n haçlı baldın çıplak çocuklar di· 
zilmiş, arkalarında bir iki sıra halk 
birikmiş! Caddeyi görmek için a
yaklarımın üzerinde yükseliyo
rum. Lakin bu uzun boylu adam
ların omuzlarının üstünden bak
mak pek kolay birşcy değil. Daha 
ileriye gidiyorum. Burada tanıdık 
bir çehre: Goethe! Beyaz mermer
den kaide üzerindeki koltuğunda 

kollarını lakaydane yanlarına at
mış. bacaklnnnı uzatmış, rahat ra 
hat oturuyor! Doğrusu gıpta ettim. 
Yanına yaklaşarak "biraz öteye 
git te beraber oturalım,, der gibi 
yüzüne baktım. Oralı olmadı. An
laşılan karşısın~aki meydanı iyice 
görebilecek bir yerde olduğu için 
rahatsız edilmek istemiyor. istis
kale aldırmıyarak mermer kaide
nin bir köşesine tırmandım. Şimdi 
caddeyi görüyorum . 
Başka caddelerde olduğu gibi 

buradada boydan boya mantar şek 
linde hoparlörler dizili. 

Rathaus önünde biriken halkın 

bağınşı bu hoparlörlerden işitili
yor. Zaman zaman sukut. Hava 
dehşetli soğuk. Ağır ağır kar yağı
yor. Kimse konuşmuyor. Patiska 
gömlekli. baldırı çıplak Hitler 
gençleri tiril tiril titriyorlar. 

R adyoda Viyana belediye rei· 
sinin "safa geldin,. nutkun

dan sonra Hitlerih sesi işitiliyor. 
Ağır ağır, tane tane söylenen kısa 
bir nutukla teşekkür ediyor. Viya· 
nanın kendi nazarında bir inci ol
duğunu ve bu şehri yeni bir kanla 
aşılıyacağını bildiriyor. Bitlerin 
sözlerinden sonra Alman Milli 
Marşı Deutschland, deutschland 
Über Alles.. Halk bunu ellerile 
Nazi selamı verc-rek dinliyor. 

Rathaus'tan gelen bu sesler ke
sildikten on dakika sonra bulun
duğum caddede bir dalgalanma 
'">aşladı. 

- Geliyor geliyor! 

Polisler halka tenbih ediyorlar: 
- Geçerken "Führerimize te-

şekkür ederiz., diye bağıracaksı
nız! 

İlkönce şimşek gibi motosikletli 
S . A. lar geçiyor. Arkasında bir si
nema otomobili, daha sonra Hıt
lcr! 

Otomobilin içinde bermutat şo
förün yanında ayakta duruyor. Ba 
şında kasket. üzerinde haki Nazi 
üniforması. Öniımden geçtiği rtıüd 
detce yüzüne dikkatle bakıyorum: 
Resimlerinde göriildiiğünden daha 
yumuşak bakışlı bir adam. Toplu, 
pembe yanaklar. kumral. kalın bir 
bıyık , açık renk ve oldukça yumu
şak bakışlı gözler. 
Halkı seı· l k . Halk . am ı:vara geçıyor. 

. ta bır ağızdan bağırıyor: 
Wır dank'n unser'm Fu"h ı Wır' 

d k' rer. 
an n unser'rn Führer! 
Almanların uzun cümleleri bir 

ağızdan kısa takdir nidalan şeklin 
(Devamı 8 incide) 
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NlKSARDA: 

KONYADA: 

Bir Kız Sanat 
Enstitüsü 
Kuruluyor 

Kız Sanat Okulunda hazırlanan 
bir rop 

Konya, (TAN) - Akşam kız sanat 

okulu, Ankarada açılacak olan sanat 

okulları sergisine birçok şık tuvalet

ler, roplar, çantalar, eldivenler, deri 

yastıklar ve çok zarif çiçekler gön

dermiştir. 

Bu okulda hüküm süren prensip, i

yi giyimi ve zerafeti iktısadi bir tarz

da temin edebilmektir. 

Bunun hem moda, hem de iktısat 
bakimından faydalan meydandadır. 

Bel~ikada ihtısas kazanmış bayan 

Mürüvvet Avni İlkizin direktör bu

lunduğu kız sanat okulumuz, kısa bir 

zamand~ büyük terakki göstermiştir. 

936 da açıldığı vakit 230 talebesi var 
ken,ikinci.ders yılında bu yekun 500e 

varmıştır. Talebe arasında genç kız

larımızdan başka aile kadınlan da 

vardır. Okul iki sınıftır. Birinci smı

fının 13 ve ikinci sınıfının da 5 şube

si mevcuttur. 

İZMİRDE: 

Evleneceğim 
Diye Kandırmış 
Ve Bıçaklaİnış 

7 İzmir, (TAN) Dolaplıkuyuda Or
haniye mahallesinde bir cinayet ol
muş, Hüseyin isminde biri Lt1tfiye a
dında bir kadını bıçakla sekiz yerin
den yaralamıştır. 

LUtfiye ile Hüseyin beraber yaşa
makta idiler. Erkek yakında kendi
sini n1kiihlıyacağını vadetmekte, ka
dın ümitle beklemekte idi. 

Fakat ümit kesilince Lô.tfiye evden 

ayrılmak istemiş, Hüseyin kendisini 

muhtelif şekilde tehdide başlamı,tır. 

Bu tehditler kar§ısında Lutfiye ad

liyeye başvuracağını bildirince ara

ları büsbütün açılmıştır. 

Hüseyin şikayet korkusu ile Lut-

fiyeyi avutmıya çalışmıştır. 

Dün sabah kadın Hüseyinle kavga 

etmiye başlamıştır. Kavga dayak ias 

lından bıçak faslına geçmiş ve Ltit

fiye Hüseyinin bıçak çektiğini gö

rünce o da kapısını ktı.payarak Hüse

yini dışarda bırakmıştır. Fakat HQ.

seyin zorlayınca kapı açılmış ve bir 
dakika sonra kadın al kanlar içerisin

de yerlere serilmiştir. Suçlu yakalan 

.mıştır. Yaralı i!ade vcremiyecek ka

dar ağırdır. 

Otomobilin Altında Kaldı 
İzmir, (TAN) - Müddeiumumi mu 

avinlerinden Bayan Handan, Bucaya 
gitmek üzere otobüse bineceği sırada 
otobüs geri hareket etmiş, Bayan 
Handan altında kalmış ve muhtelif 
yaralar almıştır. 

Şoför Mehmet oğlu İhsan adliyeye 
verilmiştir. 

AFYONKARAHISARDA: 

KAŞTA: 

Düğün Evinde 
Eğlenirken 
Kan Döküldü 
Kaş, (TAN) - Temre nahiyesine 

bağlı Eynihal köyünde düğün yapı
lırken kanlı bir vaka olmuştur. Genıı 
lerden Ekrem, havaya silah atmak is
temiş, fakat tabancası ateş almamış
tır. Bunun üzerine silahı yere koy
muş, tam bu sırada silah patlamış, 

çıkan kurşun Ramazan Kaplanın sağ 
ayağı.ndan girip çıkmış, sol ayağına 

saplanıp kalmıştır. * Kaş, (TAN) - Finikede kendi-
sine gazete muhabiri süsü vererek 

sahtekarlık yaparken iki ay evvel tu 

tulı:tn Cemil Maksut, muhakeme e-1 
dilmek üzere buraya getlrilıniştir. 

SAFRANBOLUDA : 

Karahükte 
Derede 20 
Kişi Boğuldu 
Safranbolu, (TAN) -Araç çayı ile 

Soğanlı çayının birleşerek- altından 

geçtikleri Karabük köprüsünUn iki 
ucu, son yağmurlar yüzünden, ha!i!
çe su altında kalmıştır. Bu vaziyet, 
feci bir kazaya s~bebiyet vermiştir. 

Aktaş nahiyesinin Tandır köyünden 

Mustafa oğlu Ramazan ve Mehterler . 
köyünden Hüseyin ile Ahmet, paçıı-

ları sıvıyarak buradan, karşıkl köy 

yoluna geçmek istemişler, fakat üçü 

de suya yuvarlan.mışhtrdır. Ramazan 

güçlükle kurtarılabilmiş, diğer ilcisi 

boğulmuş ve kaybolmuşlardır. 

• 

Okulun tavsiyesi üzerine vilayet 

bir sanat enstitüsü vücude getirmiye 

karar vermiş ve bütçeye tahsisat koy

muştur. Enstitü .binasnın inşasına ya 

kında başlanılması muhtemeldir. 

Afyonda yeni P. T. 'r. idaresi binasının temel atma merasimi yapılmış• 
tu. Bu resimde Afyon Valisi Ahmet Dıırsun Örendil nutuk söylerken gö· 
rülüyor. 

- Biz ne yapıyoruz? .. Derliyor muyuz? Bi2 yerle'.. 
re böyle katırlar gibi yatarak ını müdafaa hattı yapa
cağız? Bu hattın iyi bir cephe olabileceğini kim söy- / 
liyebilir? Biz halktan adamlarız. Biz her günlük ha
yatımızda, hayatın ihtiyaçlarını tatmin etmeyi bili
riz, hayatta konfor, saadet anyanlanz. Bunun için mi 
bize ehemmiyet vermiyorsunuz? Bu lakaytlığınızlıi, 
bize siz halk, her halk gibi kıymeti olmıyan kütle
lersiniz mi demek istiyorsunuz? HalB. bizden nefret 
mi ediyorsunuz? Bize kumandan veriniz, en küçtik 
mülaziminize bile boyun eğeceğiz. Biz emir, kuman
da bekliyoruz. Kumandan nerede? Bombalardan, başı 
mızın üs tünden kuş ~ürüleri gibi geçen bombalardan 
başka bize kumanda eden yok. Buna rağmen burası, 
kasaba odasının önündeki mermer sütundan daha 
iyidir. Ne de olsa şimdi, gözlerimiz kapalı düşman

dan kaçmaktansa, düşmanla karşı karşıyayı2l. 
Arkadaşlarımın yüzüne baktım. Yüzleri hala piş

tar ifadesini, cesaret manasını taşıyor, hücuma karşı 
yürümek istiyorlardı. Fakat yürüyemezdik. Bir bu· 
çuk saattenberi ateş etmiye imkan bulmadan, ateş . 
altında idik. Kime ateş edelim? Nereye ateş edelim? 
Çam gövdele ri bombalarla yaralanmış, yanık koku
su saçıyorlardı. Biz bu yanık çamlara sanlıyorduk. 
Uyumadan, yemeden, güneşte, bombaların altında 

dağlara çıkmak, bir ilerleyiş midir?, Canlarımız ağ: 
zımızda idi. Arzumuz, irademiz oralara tırmanıyor, 
fakat ayaklarımız toprağa yapışıyordu. 

Kamyonlar tekrar yolun üstünde gözüktü. Bun
ların içinden hücum taburları indi1 kaldırım tamirci
lerinin kulübesi önünde toplandılar, kavak ağaçları
nın gölgelerine saklandılar. 'Yolun iki tarafını koşa
rak, telfışla doldurdular. Görünmez toplar ve mitral
yözlerle dolu bir dağa, yalnız tüfeklerle hücum, bir o
yundu. Belki de bir cinnet. Fakat yüksek bir cin
net. 

Öğle zamanı tayyerelerimiz geldi, dağ zirvelerine 
cıaklanan dilşman toplarını karargahını aradılar. Bu
nu Sierranın öteki taralında bulmuş olacaklar ki. 

bombalarını bu tarafa yağdırmaya başladılar. Patlı
yan bombaların tozu, gümüşü dumanı, dağlarırı te
pelerinden yükseliyordu. 

Arkadaşlarımın yüzünü görmek için başımı çevir
diğim zaman ikisinin de yüzlerinin ölü gibi sarardı
ğını, buna rağmen yürümeye hazır olduklarını gör
düm. Harpte öyle ölüler vardır ki yine ayak üstün
de durur, ilerler, geriler, ateş ederler. Yilz mirtasım 
kaybeder, hayatın çizgileri silinir, bu birinci ölüm
dür. Biz bu ölü gözler vasıtasile içindeki harabiyeti 
görürüz. Harp ruhiyatçıları diyorlar ki, ast! harpler
de insan eski harplerde olduğu gibi ölmez, ölenler ne
fes almadan ölürler. Arkadaşlanmdan ikisi hemen 
ölmüvle:rdi. Belki ben de , ölmüştüm. Arkadaşlarım, 
halk hürriyetinin askerleri biz kaç defa ölüp dirildik? 
İşin kötüsü, haynta tekrar gelmekle beraber, bunu 
güç anlar, kendilerimizi hiç tanımayız. Kendimizi 
toplamıyu çalışırız. Dağlarda kendi ismimizi söyli
yerek bağırır, sesimizin aksi sadasını dinler, fakat ek 
seriya bu ses bize zehirlenmiş olarak gelir1 sada boş 
bir dünyaya çarpmış gibi akseder, kendi sesimizi ta
nıyamayız. Daha kötüsü, eğer bu sesi tanırsak, bu 
hakikaten bizi öldürür. Arkadaşlarım, halkın asker· 
leri, ölünüz ve tekrar doğunuz. Geliniz, her gün, her 
gece ölelim, günde altı defa tekrar hayata dönelim. 

Eğer, ikiniz, altınız öldüğünüzü zannediyorsanız, 

isimlerinizi dağlara haykıralım, bakalım aksi sada ne 
cevap verir: 

- Vicer.te! Joquin! Antonio! Ricardo· 

ERZİN CANDA: 

Bulunan Eski 
Eserler Arasında 
Gümüş de Çıktı 

Erzincanda bulunan eserler 

Erzincan, (TAN) - Buradan beş 
saat uzaktaki Cimin nahiyesi civa
rında, Altıntepe denilen yerde amele 
demiryolu inşaatı için taş hazırla

mak üzere yeri kazarlarken eski eser 
lere tesadüf etmişlerdir. Dört metre 
derinliğinde, muntazam ve harçsız 

taşlarla yapılmı~ bir bina cephesi, kes 
me taşlarla örillınüş temel ve birta
kım kiremitler meydana çıkmıştır. 
Ayrıca altı küçük höcreye rastlan
mıştır. Höcrelerde bakırdan yapıl

mış, dört tarafında dört tane öküz 
başı heykeli raptedilmiş bulunan yek 
pare, yuvaı:lak bir kazan ve iki seh
pa ele geçirilmiştir. Bunlar ga)"et 
sanatkarane yapılmış olup, sahpala
rırı yero temas edecek ayaklarının uç 
Jat-1 öküz tırnsı(fı sıütlind.Pdlr. Dört 
adet vazo şaklinde su gilğüınil, bir 
tas ve ııit su maşrabasının yarısı da 
bulunmuştur. 

Vali, kültür direktörü, belediye rei
si ve jandarma bölük kumandanı 

mahalline giderek totklkler yapmış
lardır. Neticede, bu esorforlıı bulun
duğu yerin, tarihi bll1nmiyen çok es
ki bir devrin ibadethanesi olduğuna 
hükmedilmi~, altın tepenin civarın-

da bulunan ve birlblrilerine yakın 
olan birkaç tepenin suni ve etrafı 
doldurulmu~ birer höyük olduğu, bun 
tarda da eski eserler buhınablleceği 
kanaatine varılmıştır. 

Bulunan eserler şehrimize getiril
miş, rtıilli küttipane müzesine teslim 
edilıniştir. O civar muhafllza altına 

alınmış ve hafriyat durdurularak 

HENDEKTE: 

Bir Kızı Dağa 
Kaldırdılar 
Berbat Ettiler 

Selden Köprünün 
Bir Ayağı 
Yerinden Oynadı 

Handek, (TAN) - Nuriye köyün- Niksar, (TAN) - Kilkit ırmağının 
den Tevfik Usta oğlu Ah.met ve arka taıarak geldiği Reşıidiye kazasından 
daşları Enver, Ömer, Osman, Boğaz- bildirilmiş, köylere ve çiftliklere jan 
lar mahafüılilinde terzi Şevki kızı Ay- darına ve bekçi çıkarılarak lazım ge
şcyi cebren dağa kııçırmı,ıardtr. Ah- len tedbirlt?r ittihaz olunmuştur. Bu
nıet, kızın biktini izale etmiıtlr. sayede geceliyin bastıran gel, zararlı 

Hadise!den beş gün sonra Ahmet olmamıı, coşkun su mecrasından bl
ve Enver tutulmu$, adliyeye veril~ raz çıkarak köprüden dışarıya ve şo
miştir. Di~er iki firarı şiddetle ara- seye taşmıştm Bir kısım arazi su al

tında kalmıştır. Köprünün ayakların 
nılmaktadır. 1(1~ da bulunarak baba- dan biri hafifçe yerinden oynamış-
sına teslim edilmiştir. Kız ve babası, tır. Kilkitin yüksekliği hergün biraz 
nıütecasirleri dava "tmişlerdir. daha azalmaktadır. 

Bir Canba~n V11rd1tlar 
Hendek (TAN') - Burada ip cam

bazlığı yapmıya gelen kumpanya ef· 
radından Cuma Ali oğlu İbrahim o
yun esnasında oyun dairesine giren 
Başpınar mahallesinden hmıhltn oi~ 

ıu Ahmet Yıldırımla kavga etmiştir. 
Yıldırım bıçakla cıunbaz İbrahiınt kü 
reğinin :trkasından vtJrmuştur. He-
men muhakeme edilen Yıldırım bir 
ay hapse ıtıahkô.m edllmif, cezıııınm 
15 günlük müddeti tecil ve derhal 
tevkif olunmuştUl'. 

AYDINDA: • 
Çocuk Bayramına Hcr:11rld( 
Aydın, (TAN) - Halk:evinde her 

çarşamba gilnil kon.fetans ver!lm~k· 
tedir. Evin i~timlli yardım şubesi 23 

nisan bayramında, her mektebin yok 
sul çocuklarına çamapr, elbise, iı· 

karpin verecektir. O gün bil çocuk 
balosu, hafta içinde kostümlü balo 
tertip olunacaktır. 

Kızdayın Varidatı Artıyor 

Aydın, (TAN) - Kızılay kuruınu 
bura şubesi 936 da azasından 543 U-

ra, şefkat pulundan da 795 lira hası
lat temitı etmişken 937 de azasından 
tahsilatı 850, şefkat pulu hasılatın-

dan da 2356 lirayı bulmuştur. Aynca 
kurumun tertip ettiği piyango ve ba-

lo da 894 lira temin eylemiştir. 938 
bütçesi 6300 lira olarak tanzim edtı
mistil" 

*Aydın, (TAN)~ Hava kurumu 
bura şubesi, kurban bayramında 

25690 deri ve 13825 barsak toplamtş 
bunlann ıatışı 30693 lira tutmuştur. 

Dahiliy-e ve Maarif V'ek.Aletıerirte ma
lılmat verilmiştir. 

İki gün sonra o civardaki di~er te
pelerin birisinde yer kazılırken 15 ki
lo halis gümüş bulunmuştur. Bu gü
müşler kalın çubuklar halindedir \/'e 
84 ayarındadır. 

Altıntepe ile civarında eski esel'ler 
ve defineler bulunacağı hakkında 

gittikçe kuvvetlenen bir kanaat r>f.ıy 

da olmaktadır. Hafriyatta bulunmak 
üzere Ankaradan bit heyetin gel
mesi beklenilmektedir. 

Hitler, Son 
Nutkunu 
Söylediği Gün 

(Bafl 7 inctdeJ 
dlii! çabucak söyleyivermek husu4 
sunda maharetleri olmah. Viyan~ 
lılar da bunıı alı•mıya çalışıyorlar. 

Hitler geçtikten ~onra birçok ki 
Iİ arkllsından 1mperial oteline doj 
ru ko§uyorlar. Ben de oraya doğru 
gidiyorum. Otelin önünde çoğu 

gen~ veya çocuk olmak üzere bü· 
yiicok bir kalabalık. Hitler birinci 
katta gemi' balkonlu bir daireyi lf 
gal ediyor. Balkonun parmaklığı 
kırmızı zemin üzerinde kanatlarım 
açmış büyük bir kartalla donan
mış, balkonun bir köşesinde kena
rında ikinci bir gamAlı haç bUlu
nan bir Alınan bayrağı var. 

Otelin önündeki çoluk çocuk 
bir ağızdan bağırıyorlar: 

.. Sleg Heil, Sieg Heli! 
Bu nidayı tercüme etmek blraz 

güç. Sieg muzaffer, galip manası-
na geliyor, Heil de yaşa! 

Sieg Heil' den sonra ağızlardan 

başka bir nida tempo ilo çıkıyor: 

"Hit - ler, Hit - lcr!ıt 
Halk, Filhreri görmek istiy<>r. 

Nihayet balkonun kapısı açılıyor. 

Nidalar kuvvetleniyor, uzıyor, çı

Sırından .cıkı.Y or ! ~ 
"Haaayll Haayll,. 

.... }!., .. i> ') { 
Balkonun küçük kapıı::mda ıt t-

ler görünüyor. Gayet ölçülü, h~ 
saplı hareketlerle balkonun bir u
cundan bnşlıyarak öbUr ucuna ka
dar ağır s.ğır yürüyor va selamlı
yor. Yanıbaşırnda bir kocakarı ku
lağımın içine çığlığı ba:sıyort 

Wir danken unser .. 
Yüzüne rtıhatsız olduğu.mu işrap 

~dercesinl! bakınca. cümlesini ya· 
rım bırlikıyor. Başka bir çığlık ko 
panyor: 

Sieg Hbil! llııaayl! 
Buru~uk gozlerinden birdenbi

re yllşlar fışkırıyor. içinden: 
- Allah seni Führerine bağı~la~ 

sın! diy~rek otelin önünden aytılı
yorutn. 

mızdakiler bize ateş ediyorlar. 
Hücum taburları solumuzdan tınr1!.myorlar, önil

müze çıkı:yorlardı. Yol tnavi ünUormalılarla dolmU§ 
tu, bunlar, birer birer bb:e doğru geliyorlardı. Bun
larıh Alto de Leon'a nasıl yetiştiltlet-ini, burada lld 
saat içinde nasıl mevki aldıklttını, sonra nasıl çekll
diğ'imizi, eski yerinıfze nasıl döndüğümüzü, hAI~ bu
giln kendime izah edemiyorum. Düşman ateşinl bı.ın 
ların üzerinde teksif etti, yanın saat içinde bi21 peri
şan ettner. 

Aksi eada güneşli sabahlara, veya gürliyen top
lara çarpardı. Artık iş ve aşk hayatımızın neşeli ha· 
tıraları; tehlike ve ölüm, çocuk hikayeleri gibi bizim 
için enteresan değildir. Müşterek bir oyun gibi, yek
nesaklığına isyan ettiğimiz boş günler kadar boş bir 
şey yoktur. Çocuk hikayelerinde olduğu gibi, kullan
dığımız kelimeler basit ve umumi idi. Bu anne ve zev
ce gibi basit kelimeler de aksi sada gibi güneşli sabah
lara, gürleyen toplara çarpar dağılırdı. Bu kelime
leri de küçük bir hakla, küçük bir hürriyet içinde 
söylerdik. Bir rüya görmek ve ona sadık kalmak hür 
riyeti içinde, bir gün bizim isimlerimizi taşıyan ço
cuklarımızın ayni renkli elbiseleri giyerek, ayni iş 
için bu dağlara ttrmandıkların1 hayal etmek hürri
yeti içinde bu kelimeleri telaffuz ederdik. 

Saat üçe doğru bunlann gtrri döndilğilntt görilnce 
bb: de yavaş ya va, ricate başladık. Orduyu hazu-la
madan ilerlemenin faydası yoktu. Tek bir dtişmanla 
karşılaşmamıştık. Bizim ild yaralımız, kanlar içinde 
arkamızda yatıyordu. Hiç klınso onları kaldıramıyot 
du. Önümüzde giden bir tanesi birden düştü, ve bir 
daha kallimadı. Silahını Sildik ve aşağı inmiye devanı 
ettik. 

Bu arkad:.şın btışına geleni düşündükçe acıyor ~ 
dum. CanlJ canlı ölUverrniştt. İki asi ölfüıünün yanın
dan tekrar geçtik. Artık kanlan tamam~n akmt~tı, 
yüzleri san limon gibi, alınlurının derisi meşin gibiy 
di. Silahlan yoktu. Arkadaşları onlan terketmezdeıı 
evvel tilfclderini de alıp götilrtnilşlerdi. 

Biz inmiye devrun ediyorduk. Susamıştık. Açlık 
duymuyor, hilmma.dan sonra nekahat devrine girmiş 
bit hı.ısta.ya benzi~ordtık. Şu iki ölü asi, bunu dalıi 
duymuyorlardı. Arkadaşlarımın lnanasız gözlerinde, 
iki saat evvel muhakkak bize ateş eden bu ~ki ölüye 
karşı bir znerhamet gördüm. Bu herhalde, bir ölüın 
tırksda.şltğmın verdiği teessilrdü. 

Alçaklığm aşağısında tutunamıyan gençliğin ha
yali, onları yakan ve ıslatan güneşin ve yağmurun 
altında yaşamak hakları olduğunu hissetmeden, ken 
dilerini başkaları için feda ediyorlardı . Bütün bu 
gençlerin ı:anı İspanyanındı. Buna karşılık dünya ne 
latifti. İçinde yaşamak itibarile bu güzelliği siz de 
tanımıyor musunuz?. 

Fakat biz de kafamızda patlıyım tüfek seslerini du
yuyoruz. Başlarımızı çevirdik. hiç kimse yok. Biraz 
sonra anladım ki, düşman üzerimize dom dom kllr
şunu atıyor. kurşunlar ağaça çarptıktan sonra arka .. 
mıza düşüp patlıyorlardı. Arkadaşlarım tüfeklerine 
sarılmak istediler, arkamda birisi söyleniyordu: 

- Biz silahlarımızı kullanmıyacak mıyız? Arka-

E!18S caddeye çıbcağtmız yolun aşağısına indiğf~ 
miz zaman Milis üniformalı iki :Kızla karşılaştık. :sun 
lül' da Mono (mavi i~çi gömleği) giymişler, sllahlflrı 
oırıuzlarındA, güçlükl~ iki pirinç su güğümünü ta~ 
ş.ıyorlardı. Omuzlarımızda indirdfğitniz yaralılardan 

biritı.ln omutlarunı~da öldüğilnü gördüler. Bize iki 
kutı.ı ~erdıılye verdiler, diğer yaralıların yardımına 
koştular. 'Devamı varı 
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İÇ PİYASALAR: 

-

Şeyh Şamil Şehrin Yağma 
Edilmesine Gözyummuştu 

Şehrimizde 
Fındık ve Ceviz 
Stoku Artıyor 
Nisanın haftasında piyasamıza 

getirilen cevizlerden 9566 kilo iç, 

kilosu 25 - 31,5 kuruştan, 31860 ki
lo tombul iç fındık 31 - 37,5 kuruş
tan satılmıştır. Anadolunun muhte
lü mıntakalarından 3670 kilo ceviz 
ile 28725 kilo iç tombul ve 21863 ki
lo kabuklu fındık getirilmiştir. Be
ruta 7150 kilo kabuklu ceviz, ve 
muhtelli yabancı memleketlere 
39616 kilo iç fındık ihraç olunmuş
tur. Piyasamızda 10 bin kilo kabuk
lu ve 20 bin kilo iç cevizle 12 bin 
kilo sivri ve 50 bin kilo iç tombul 
fındık stoku bulunmaktadır. 

lhn· 1 alcilerin bu parlak muvavf-
fakıyeti b . · 
ı Ş . - aşta Gazı Mohammet ı-
e aınıı olmak üzere - bütün Kaf-

kasya Inilliyetperverlerini ne de
r:ce sevindirmişse, çar hükUnıeti
nı - ve bilhassa - (Çar Nikola)yı o 
derece kederlendirmişti. A rtık Dağıstanın her tara

fında, milli mücadelenin kıy
~et ve ehemmiyeti takdir ediliyor, 

aza ve Cihat için her kabilede bü 
Yük bir arzu görülüyordu. 

liazar denizi sahilinde, meşhur 
(Derbent) kalesinde bulunan çar 
kuvvetleri, o civardaki dağlı Türk
le · rı daima tehdit altında bulun -
~uruyorlar.. İkide birde etrafa a-
ınlar yapan asker müfrezeleri, 

h.~lkın atlarını ve koyunlarını sü
rup götürüyorlardı. 
b Artık bu halden bizar olan (Ta

assaran) halkı, Gazi Mohammede 
lllurahhaslar göndermişler, bu ha
~e nihayet vermek için (Derbent) 

alesi üzerine bir taarruz yapıla -
tak, kale muhafızlarına bir ders ve 
tilınesini rica etmişlerdi. 

Evvelce de bazı münasebetlerle 
arıetmiştik ki, (Derbent) kalesi, 
?tı.evkünin sarplığı ve çetinliği, ya
~ılış tarzının ehemmiyeti hasebile, 
~~layca taarruz edilecek bir yer de 
ıslldi. Buraya hücum edebilmek i
Sin elde büyük bir ordunun bulun
llıası lazım geliyordu. 
,. F'akat Gazi Mohammet, (Şamil)i 
J\!t" li _ıne (naip) bırakarak kuvvetle-
ı-·llı toplamış. derhal Derbent üze
~?e yürüyrek kaleyi muhasara et-

ışti. 

11 l(aıe muhafızları bu cüretkara
d e hareketten o kadar korkmuşlar
~ ki, iç kaleye kaqar çekilmek 
- E!cburiyetini hissetmişlerdi. Ve 
}' l'tııt o civardaki halkı izaç etmi-
80~eklerine dair Gazi Mohammede 
~ ~ vererek, kendisile bir itilaf ak-
eyıemişlerdi. 

ÇiJ)~~selenin en garip ve gülünç 
~ e~ı şurasıdır ki, Gazi Moham
~ l!dın kuvvetleri karşısında baş e
~~tı lllevki kumandam, bu hadise
le kendi lehine tefsir ederek, Pe-
tshı.u-ga gönderdiği bir raporda: 

~'/\ı-tık Dağıstanlılardan endişe 
~ı: E!cek vaziyette değiliz. Hadisat, 
~gün lehimize olarak inkişaf e
(jjt- C>t,. İşler gittikçe iyileşmekte -

.) 

bin,. l - l •şt• 
1 

.J,., resmen ya an soy emı ı. 

~ ~31 senesi ağustos ayının 20 in-
gijn·· \ı,.d u Derbent muhasarasından 

lıa_~et eden Gazi Mohammet, iyi bir 
~~ tlık gördükten sonra, bu sefer 
\>eı·ına (Şamil) i alarak, teşriniev
&<1bıtı birinci günü (Kızılyar) (1) ka 
tı.. asına cüretkarane bir akın yap-

('l'et k) . 
~Gst e ne.hrınin kenarında ve 
'1tıq ahkem (Kazak hattı) mn arka
bıı aa. bulunan bu kaleye yapılan 
ile § 

111 hücum, muhafızları fena hal 
C: aşırttı. 

4ıtt esUr dağlı Türkler bu şaşkın .: 
hıı~ll Pek iyi istifade etmişler, bir 
letq· ede koca kaleyi ele geçirm.iş-

ı. 

~ ''k sa~akların o civardaki Türklere 
l'ıtı .

1 Yaptıkları akın ve yağmala-
~ ıtı.tika- 1 k . . G . il ~at"tlil •u~nı a ma ıçm, .~zı e 
et~. Şehrın yağmasına musaade 
le ışlerdi ıvr · 1 ·· ah ·t 
"'ı-, elle . · urıt er ve muc ı -
'l<lı:ı • rıne geçen ganimet eşyasın-
tııışıe~t~ikleri gibi istüade eyle
ha~itı.~~· Yalnız hükumetin resmi 
l'ııetıt e ınde bulunan paralarla kıy 
~llıu şyalara el sürmemişlerdi. 
~ .. ar, dov 
~cadeı grudan doğruya milli 

~tisad e kuvvetlerinin hesabına 
ere edi1m· t·• 

ıtaksat ış ı. 
\te azam ~adece çarlığın kuvvet 
"e a-..

1
• etıne bir darbe indirmek .. 

k· .,., zam 
1 resrn· anda Kazan hattında-

rn~lt ol~ çvapulculara bir ders ver-
sırı.:ı Ugu .. 

'-'arı s ıçın, şehrin yağma -
det . orıra rn .. 
~lrnişlerrH Ucahitler tekrar av-

( ı) -;---=:: Itus tarihlerinin ri-
ttrayll 

' (l{ızlar) da diyorlar. 

Çar orduları kumandanlarından 
Prens Madatol 

vayetine nazaran, bu gazada alı • 
nan ganimetin miktarı, iki yüz e
sir ile, dört milyon ruble gibi mü
him bir yekuna baliğ olmakta idi. 

Çar hükumeti ile Kafkas ordusu 
başkumandanı, bu acı darbeyi bir 
türlü hazmedememişlerdi. Artık 

her ne pahasına olursa olsun, Gazi 
Mohammet ile Şamilin üzerine hü
cum ederek, onların karargahı o
lan Ağaçkaleyi altüst etmiye ka
rar vermişlerdi. Ve bunun için de 
münasip bir zaman ve fırsat gö
zetmişlerdi. 

Bu esnada Gazi Mohammet, 
(Andri) üzerinde bir ha-

rekete geçmişti. Onun Ağaçkaleden 

Bu plan mucibince kazaklar ve 
:nişancılar, arka arkaya on sıra ka
demeli nizamla üç koldan, tekrar 
saldırmışlardı. Birinci ve ikinci sı
ralar diz çökerek. arka sıralar da a
yakta durarak ayni noktalara yay
lım ateşi açıyorlar .. ve sonra, bir 
deniz dalgası gibi ileri atılıyorlar

dı. 

Fakat bu hücum da matlup o
lan neticeyi vermemişti. Hücum 
kollarının muhtelü safları, yine 
büyük zayiat vermişlerdi. 

Bu hücum ve müdafaa, de
falarla tekerrür etmiş, her 

iki taraf ta, harikulade inat gös
termişti ve böylece bu kanlı savaş 
gecenin karanlığına kadar devam et 

tnişti. 

Şamil, · büyük bir ihtiyat gös -
termişti. Ertesi gün de yapacağı 
hücumda muvaffak olamıyan ku
mandanın, artık bütün ormanı tu
tuşturarak kendilerini burada diri 
diri yakacağını, ve muhafaza etti
ği hazinenin de böylece mahvola
cağını tahmin etmişti... İşte, böy
le bir tehlikeye maruz kalmamak 
için, çarın miralayına son bir oyun 
oynamayı tasarlamış .. tam gece ya
nsı, hiç umulmıyan bir saatte, 
Hamza ve Saidin kuvvetlerine, düş 
man üzerine müt~ bir gece bas
kını yaptırmıştı. Kendisi de, bil -
tün haztneyi atlar üzerine sararak 
iki tarafa ateş ede ede, kaleden fır
lamıştı. 

(Devamı var) 

Pirinç Fiyatları Arth 
Bu seneki pirinç rekoltemiz nok

san olduğu için ziyadeleşen sarfiyat 
yüzünden stokumuz azalmaktadır. 

Ege mıntakasına Izmir yolile fazla 
miktarda pirinç gönderilmiştir. Ru
manya ile ticaret anlaşması yapıldı
ğı zaman fiyatlar bir kUl"UŞ yüksel
mişti. Fakat bu fiyatları Rumanya 
yüksek bulmuş ve piyasamızdan mal 
almamıştır. Böyle olmakla beraber 
fiyatlar düşmemiştir. Evvelce 19-20 
kuruş olan pirinçler bugün 22-23 
kuruşa satılmaktadır. 

Patates Satışları 
Bu sene Adapazar patateslerinin 

bir kısmı içinden siyahlaşmıya ve 
dışından buruşmıya başlamıştır. Bir 
nevi patates çürüğü olan bu arıza 
sebebile patatesler temizlenmiş ve 
miktarı azalmıştır. Piyasalarımızın 

çektiği miktarların azalması ve ta
leplerin artması fiyatlara tesir et
miştir. Ürgüp ve Ineboludan da pi
yasamıza patates getirilmektedir. 
Buna rağmen bir ay evvel bir numa 
ralı iri patatesler 6 - 6,10 kuruşken 
7,20 - 7,30 kuruşa ve ikinci orta mal 
lar 4 kuruştan 5,10 • 5,20 kuruşa fır
lamıştır. 
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Çann fahri yaver kordonunu ta-
şıyan bu miralay, elindeki büyük 
kuvvetle çarçabuk Ağaçkaleyi 

zaptederek, Kızılyar kalesinden a
lınan kıymetli ganimet eşyasile 
paraları, suhuletle istirdat edece
ğini sanmıştı. Çar kuvvutlerine 
muhbirlik eden Ermeniler, mirala
yın hareketini tacil ediyorlar: 

- Acele edin. Gazi Mohammet 
kalede değildir. Oradaki muha -
fızlann adedi, ancak iki yüz kişi
den mürekkeptir. Bir iki saat zar
fında bütün ormanı zaptedeceksi
niz. 

Diyorlardı. 

Hayalinde canlanan muvaffakı
yetten mestolan miralay, o çetin or 
mana girmiş.. mecnunane bir sav
letle Ağaçkalenin üzerine atılmış
tı ... Fakat burarda, (Şamil) ile kar

şılaşmıştı. 
Şamil, daha ilk kazak müfreze

leri ormana girerken uğradığı bas
kını haber alınıştı. Hiç telaş etme
den, derhal müdafaaya hazırlan • 
mıştı. Gazi Mohammedin, - daha 
doğrusu, milli mücadele kuvvetle
rinin - bütün hazinelerinin muha
faza edildiği kalede, iki yüz muha
fız ile, en güzide müritlerinden 
(Hamza) ve (Sait) vardı. 

Şamil, derhal bu iki yüz muha
fızı üçe ayırmış, bunlardan birinin 
başına Hamzayı, .diğerine Saidi ge
çirerek üçüncü kısmın ,kumanda
sını kendi almış .. şiddetle müdafa
aya başlamıştı. 

Muhafızlara yılgınlık vermek i
çin miralayın en evvel açtırdığı / 
top ateşinin tesiri, ancak birkaç a
ğaç devirmiye munhasır kalmıştı. 
Hücuma geçen Kazaklar ve nişancı 
piyadeler, Ağaçkalenin mazgal
larından açılan korkunç bir müda
faa ateşi ile oldukları yerde mıh

lanmıştı. 
Miralay, bu kahir ateş karşısın-

de yere serilenleri görünce fena 
halde şaşırmış .. derhal ricat boru-

su çaldırarak. askeri ormanın ke
narında toplamıştı. Burada yeni bir 
taarruz planı hazırlamıştı. 

Kedi Vereme Tutulur 
Tabii duymuşsunuzdur: Hayvan 

ları Himaye Cemiyeti üyelerinden 
alta savın havan belediye reisimize 
giderek kedÜerin zehirli gazlarla 
öldiiriileceklerinden, bir de bazı 
yerlerde kedilere zulüm edildiğin
den şikayet etmişler ... 

Kedilere zulüm etmek insanlı
ğın şanına yakı~maz. Kedilere zu
lüm edenler varsa buna mevdan 
vermemek lüzumunu hatJrl~ttık
larından dolayı, sayın bayanlara 
-kedilerin namına değil- insan
lık namına da teşekkür etmek la
zımdır. 

Onların zehirli gazlarla öldiirii
lecekleri havadisine gelince, kedi
leri incitmeden öldürmek icin ze
hirli gazların uygun olup olmadı
ğını -hekimler kedi öldürmiye a
lışık olmadıkları için- bilemiyo
rum. Fakat sayın delegelerin bu 
işi kendilerine hırnkmavı istedik
lerine göre. Hayvanla~ Himaye 
Cemivetinin kedi öldürmek için 
zehirli gazlardan daha az zahmet 
verecek mml bildiği anla:oıılıyor. 

Benim biJdiifön şey, b87.an ke· 
dinin yok edilmesine, insanların 
sağlıihnı kornmnk icin, Hizum ola
cağıdır. Mesela kedi vereme tutu
lunca ... 
Vakıa k("dilerin vereme tutul

rnalarınn sehep İn!'lanlardır. İnsan
lar kedileri evlerine alıp onlarla 
eğlenmeyi v~ onlar-a bildiğiniz mii
him İsİ gördiinneyj adPt etmemiş 
olsalardı, kPdi ırkı simdive kadar 
belki biishütün sönnıi.i~ ~Jurdn a
ma. kediler vereme tutulmazlar• 
dı. Dağda. bayırda serbest ~ezen 
hayvanlarda verem hastahğı bu-
1unrnadı~na göre, kedilerin vere· 
me tutulma~ı da insanların mede
niyeti eseri ve onlan havasız oda
larda kapamaları neticesi olsa ge
rektir. 

Kedilerde vereme istidat veren 
insanlar olduğu gibi, kedilerin ve
rem mikrobunu da yine hasta in
sanlardan aldıkları pek muhtemel 
dir. Rn halde verem olan kedivi 
yok etmek bir haksızlık olmakla 
beraber. yine insanların sa~lılhnı 
korumak için hu haksızlığa kat
lanmak zaruri olur. 

Zaten vereme tutulan kedinin 
evde bir faydası da kalmaz. Haı:ıta 

oluncıya kadar oyunculuğu ile in
sanları eğlendiren kedi haı:ıtalık 
başlayınca oyunculuğunu kaybe
der. huyu değişir. Artık insanlarla 
arkadaş olamaz. İştahı kaçar, en 
çok sevdiği sütünü içiremezsiniz, 
yoğurdu bile yediremezsiniz. Bun
dan dolayı gittikçe zayıflar. 

Veremli kedi evdeki mühim va
zifesini de göremez olur. Azıcık 
yiirüyüp koşunca yorulduğundan 
hiçbir şey arkasından kosamaz. 
Veremli kedi farelere maskara o
lur. 

İlkin bu huysuzluk, iştahsı7.lık, 
yorgunluk alametlerinden hiraz 
sonra öksürük, nefes darlığı da 
me:vdana cıkar. Kedi öksüriii!ii-
nii~ nekadar kötü ses verdiğini 1 

bilirsiniz. 
Gerd. veremli kedinin öksiik1e 

çıkardİğı maıideler de verem mik· 
robunun mikroskopla görülmesi 
pek güçfür. Onun için kedinin ve
remi insana bulasması da belki na
zaridir. Bununla beraber, ne de ol
sa insanın id rahat edemez. Zaten 
hekimler de. baytarlar da kedi 
vereminin insana hulnsabile<"cğini 
-hiç olmazsa nazari olarak- ka
bul ederler. HelP kiiçiik ('OCtık olan 
evde veremli kedivi tutmak <"ocu
ğun sağlığına ka~şı bir tehlike o
lur. 

Kedinize dikkat edinİ7:: Oaha 
öksiirük baslamadan, huyunun de
ği~tiğini. iştahının kartıirını, mis
kinleştiğini görünce. kedinizi pek 
seviyorsanız, emin olmak için ve is 
terseniz, ona tilhcrkülin şirin~ası 
yaphnnız. Netice müspet cıkarsa 
hiç tereddlit etme:vini7., co<"nkları
mzın selameti için kediyi yok etti
riniz. 

Ona pek acıyorsanız, kırlık ve 
temiz havalı bir ~·erde mahsus bir 
yer bulursunuz. Fakat o yerin ha
vası ne rütubetli, ne de pek sert 
olmamalıdır. Orada kendisine vi
yebileceği kadar eti de temin· e
dersiniz. İştnhsızhğından et :vi:ve· 
mezse, et suvunun icinP yumurta 
sarısı, kt:vıhnıs lop et koydurarak 
ikram ettirir<!iniz. 

Kimbilir, helki bir gün kedilere 
mahsus bir de sanatoryom yapılır, 
fakat o vakte kadar veremli kedi· 
yi ortadan kaldırmak lazımdır. 
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f GÜNLÜK 
J PiYASA 

i 
Ziraat Banka~ı 300 bin kilo yumu

şak buğday 5,28 kuruştan ve bir mik-
tar sert buğday 5,20 kuruştan satmış
tır. Tüccar malı Saray eski buğdayla 
rından 15 bin kilo ve Polatlının 15 bin 
kilo 3-4 çavdarlı malları 6,10 kuruş
tan verilmi~tir. 

* Piyasamıza otu:ı: iki bin kilo :reytin
yağ ve 47 t>in ktisur kilo Perineynjtı 
getirilmiştir. Zeytinyağlarından ye
meklik bir parti kilosu 43-46 kuruş 
arasında satılmı~tır. 

* . 

RORSALARDA : 

Kliring 
Hesaplarının En 
Son Vaziyeti 

Iktısat Vekaletinden alınan ma
lumata göre 9.4.938 tarihindeki kli
ring hesapları durumu şöyledir: 

DIŞ TICARET 
Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez ban 

kasından alınan hesap hül&salarına 
göre 9.4.938 tarihindeki kliring he
sapları bakiyeleri ve kre dfü ithalat 
için Cümhuriyet Merkez hankasına Yün ve yapak ile av derileri U.le

rinde oldukça iyi satışlar yapılmıştır. 

Siyah güz yunü kllosn 68 kurnştan ve 
Erzurum yapakları kilcşu 53-60 kuruş 
tan verilmiştir. Bir miktar ~ansaı· de
risi çifti 17- 27 lira arasında, kunduz
lar 10-13 lira , tilkiler 5-8 lira, porsuk 
lar 325 - 350 kuruş, çakallar 200 - 225 
kuruş arasında iskontolu olarak sotıl
mıştır. Tavşan ve zerdeva üzerine iş 
olmamıştır. 

i 
verilmiş taahhütler yekıinları: 

CETVEL-1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez banlta
sındaki kliring h2sapları borçlu 

ODADA: 

Çorap Fabrikatörleri 
Yarın Toplanacak 
ipekli kadın çorabı yapan fabri

katörler yarın Ticaret Odasında u
mumi katip Cevat Düzenli'nin reisli
ğinde toplanacaklardır. Fabrikatörle 
rin çorap standart nizamnamesine a
it bazı dilekleri dinlenecek ve iddi
a olunan zorluklar Odaca izah edile

cektir. 

Sergi Komitesinde 
Ticaret Odasında teşkil olunan 

sergi komitesi dün umumi katip Ce
vavt Düzenlinin reisliğinde toplan
mıştır. Komite Izmir fuarına iştirak 
edeceklere yapılacak kolaylıklar hak 
kında bir program hazırlamıya baş
lamıştır. 

*Yumurta ihracat tacirleri de ya
rın Ticaret Odasına davet edilmişler
dir. Yumurta ihracat nizamnamesi 
h.ükü mlerine göre; hem kendilerine 
yumurta kontrolörleri tarafından i
zahat verilecek hem de tatbikatta 
zorluk varsa bunların önüne geçile
cek tedbirler görüşülecektir. 

* Yumurta kontrol heyetine ha
kem olarak seçilen aza ve yedek a
zanın seçimleri lktısat Vekaletince 
muvafık görülerek tasdik edilmiştir. 
Bu suretle Odanın nizamname hü
kümlerine uygun olarak seçim yap
tığı resmen tahakkuk etmış bulunu
yor. 

r BORSA 
16 - 4 - 1938 

ÇEKLER 

Açıl11 Kapanıs 

Paris 25.1075 25.0975 
New - york 0.790760 0.794444 
Milı1no 15.0350 15.0875 
Brilksel 4.6956 4.7015 
Atina 86.7460 86.7460 
Cenevre 3.4375 3.4410 
Sof ya 63.4920 63.4920 
Amsterdam 1.4234 1.4244 
Prag 22.6984 22.6984 
Madrit 12.6984 12.6984 
Bertin 1.9678 1.9706 
Varşova 4.1950 4.1950 
Buda peşte 3.9682 3.9682 
Bı.ikreş 105.8730 105.8730 
Belgrat 34.5238 34.5238 
Yokohama 2.875 2.875 
Stokholm 3.08 3.08 
Londra 630.- 630.-
MoskoYa 23.845 23.845 

PARALAR 
Ahi Satı~ 

Frank 

Dolar 
~ Uret V> 

Belclka Fr. e 
CI> 

Drııhml .§ 

lsvicre Fr. ·~ 
> 

Leva ... 
Florin ~ 

ca 
Çek 

... 
Kron ca 

Q, 

Marlt ı: 

Zlotl "' 'C ca 
Pengo f! 
Ley o 

_J 
ıı:ı 

D1nar 
Kron bveç 

Fikrimce çocuk vatandır. 
Çocuklar uluaun en değerli 
hazineaidir. 

bakiyelerı 

Memleket 
Avusturya 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
lngiltere 
ispanya 
Isveç 
'lsviçre 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Rumanya 
Rusya · 
Yugoslavya 
Yunanistan 

Miktar T. L. 
1.593.800 
3.474.200 

651.8'>0 
3.524.600 
1.074.100 
9.060.600 

445.500 
1.929.400 

938.100 
71.200 

1.078.600 
832.700 

1.743.900 
904.300 
368.700 
174.800 

CETVEL-2 

Kredili Ithalat için Cümhuriyet Mer
kez bankasına verilmiş olan 

taahhütler yekunları 
Memleket Yekun 

21.452.174 
248.754 

Al.manya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Rolanda 
lngiltere 
lspanya 
Isveç 
İsviçre 

Italya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Rusya 

14.759 
877.076 

21.053 
9.309 

223.486 
144.508 
899.897 

21.179 
2.017.748 

287.622 
454.511 
534.070 

58.915 
12.399 
21.069 
29.224 
28.432 

Hayvan Borsasında 
Evvelki gün Hayvan borsasında 

1416 beyaz karaman. 185 kızıl ka· 
raman, 90 kıvırcık, 81 kara yaka, 
2358 süt kuzusu, 5 oğlak, 8 Şad~ ö
küzü, iki öküz, iki inek, 24 dana, 
12 manda, 8 malak satılmış ve Mez
bahaya götürülerek kesilmiştir. 

Dünkü Zahire Satışı 
Dün Zahire borsasında Anadol ar

paları 4,04, çavdar 4,30, susam 16,15 
Kastamonu tütikleri 131, Erzurum 
yapakları 59, Trakya yapakları 71 • 
75 kuruştan satılmıştır. Taze oeyaz 
peynirler 31,30 - 35.12 kaşerler 52, 
ikinci yemeklik zeytinyağları 39 -
40 kuruştan verilmiştir. 

Kalay Fiyatları Yükseldi 
Kalay fiyatları 170 - 190 kuruş 

arasmda iken yükselerek iki liraya 
çıkmıştır. Bunun sebebi Amerikada 
fiyatların 26 sent'ten 37 - 38 sente 
fırlamasıdır. Kalay ithalatı içın ev-

velce takas muamelesi yapılm1ş ve 

piyasamıza bir miktar getirilmiştir. 

Ancak ihtiyaca yetişemiyeceğinden 

daha ziyade yükselmesine ihtmal 
veriliyor. 

BALTKF,SİRDE: 

Kar Yağıyor 
Balıkesir, (TAN) - Memleket has

tanesi kulak, boğaz ve burun müte

hassısı doktor Kamil Seslioğlu Hey

beliada sanatoryomunda yeni vazi
feye tayin olunmuştur. 

* Balıkesir. (TAN) - Bağ<:'ılnr 
nahiyesine bağlı baz1 köylere ve Ok-

cular köyü ile Ulus orman t• . h 
ına ıpı a-

linde kar yağmıştır. Oralarda şimdi 
30 santim kar var. 
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Garip Bir Aşk Hikayesi 

Kendisini Y aralıyarak 
Sokağa Serilen Kadın 
Adliyede Tevkif Edildi 

(Bafl 1 incide) 
serpmiş, çok sevdiğini söylemiş, a
yaklarına kapanmış, ağlamış, inle
miştir. Onun bu mahviyeti genci büs
biıtün soğutmuş ve: 

- Ben sonuna kadar seninle ya
şıyamam ya... Bu kadar beraber o
turduk, yetişir, cevabını almıştır. 

Fıtnat sandıklardaki kıymetli eş
yasını, halılarını, kilimlerini satmış, 
sevgilisinin uğruna, sevgilisini tek
rar evine almak için herşeye teşeb
büs etmiştir. Hatta bir sefer polise 
müracaat ederek: 

- Bu genç, benim sandığımdan 
eşyamı çaldı, demiş, bu suretle Rıf
kiyi kendisine yaklaştırmak istemi~
tir. Bunlar da kar etmeyince başka 

yollardan yürümiye başlamıştır. 

Yaralı bir kathn 
Evvelki gün akşam, saat sekiz bu

çukta Sultanahmette Askerlik şube
sinin önünden geçenler, sokakta ses
siz bir kadının uzandığını görmüş
ler, ve Alemdar polis mevkilne miı
racaat ederek: 

- Sokakta bir kadın öldiirillmüş. 
yanında da bir kanlı bıçak var, de
mişlerdir. 835 numaralı polis Meh
met hadise yerine koşmuş, yerde kan 
lar içinde yatan kadının ölü değil, 
baygın olduğunu görerek sormuştur' 

- Seni kim vurdu, Bayan? Adın 
ne? 

Kadın: 

- Benim adım Fıtnat ... Beni dos
tum Rı!ki vurdu. Demiş ve sonra da 
bayılmış gibi tekrar kendisini koyu
vermiştir. Polis, lmdadı sıhhi otomo
bilini çağırmış, kadını Haseki has
tanesine götürmüştür. Yolda tekrar 
yaralarını sormuş, şu cevabı almıştır: 

- Ellerimde ve kaba etlerimde. 
Hastanede doktorlar, Fıtnati mu

ayene etmişler, yalnız ellernide ha
:Iif jilet kesikleri görmüşlerdir. Kal
~arında ve ~aba etlerinde hiçbir 
5.uy lı.ulcı.nıcn:n.ı9larchr. Elllorindol~i ya

ralar pansıman edildikten sonra ken 
dısi polise teslim edilmiştir. Polis 
Fıtnati karakola getirdiği sırada suç
lu Rıfkı da yakalanmış ve sorguya 
çekilmiştir. 

Rıfki, ısrarla saat beştenberi e
vinden çıkmadığını söylemiştir. Ka
dının yanındaki bıçakta kan lekeleri 
de tesbit edilmiştir. Fıtnat bu bıça
ğın Rıfkiye ait olduğunu, ustasından 
aldığını da ilave etmiştir. 

İkisi yüzlrştiri1diği zaman, kadm 
yine eski iddiasında ısrar etmiş, "be 
ni bu vurdu,, demiştir. Komiser, tah-

kikatını bitirdikten sonra bunları ne
zarethaneye indirmiştir. Fıtnat, bura
da sevdiği gençle konuşmuş: 

- Kuzum, beni ihmal etme, sa
na ayda on beş lira vereceğim, diye 
yal varmıştır. 

Biraz sonra, tekrar komiserin ya
nına çıkarak şu itirafta bulunmuş
tur: 

- Bay komiser, bu gencin hiç 
kabahati yok. Ben onu çıldırırcasına 
seviyorum. Beş aydanberi beni ter
ketti. Kendisini birçok yollardan yü
rüyerek tehdit etmiye karar verdim. 
Ona "hırsız,, dedim. Nihayet kendi 
kendimi yaraladım. "O vurdu., diye
rek kendime yaklaştırmak istedim. 
Fakat, yüz yüze gelince acıdım. Şim 
di suçumu itira! ediyorum. Beni vu
ran o değildir, demiştir. 

Komiser, bu itirafı tesbit ettikten 
sonra, Rıfkı da Fıtnattan davacı ol
duğunu söyleyince tahkikatın veçhe
si değişmiştir. 

Suçlu kadın adliyede 
Dün sabah, suçlu olarak yakala· 

nan Rı!ki, müşteki sıfatile, Fıtnat 

ta iftira suçlusu olarak müddeiumu
miliğe verilmişelrdir. Meşhut suçlar 
müddeiumumisi Re~t Saka tahkika
tını yaptıktan sonra Fıtnati asliye 
dördüncü ceza mahkemesine gönder 
miştir. Şahitleri dinlendikten sonra, 
müddeiumumi, kendisine ceza veril
mesini istemiştir. 

Hakimler heyeti. uzun süren, bir 
müzakereye çekildikleri vakit Fıtnat 
koridorda hilnkür hünkür ağlamıya 
ve bağırmıya başlamıştır: 

- Beş çocuğum, evde kimsesiz 
,.e aç kaldılar. O yavrulara kim bid 
lokma ekmek verecek. Analarının 
günahını onlar çekiyorlar. Şimdi de 
hapishaneye gidersem onlar ne ola
cak?. 

Celse tekrar açıldığı vakit. reis 
davacıya ve suçluya son sözlerini sor 
l'lt\ust11r nıfki, aöyle dın~ml~: 

"- Bu kadına ceza veriniz. Çün
kU btr gün benim başımı yakacak, 
biliyorum.,, 

Mahkeme. suçu sabit görerek Fıt
nati üç ay hapse mahkum etmis, fa
kat iftira suçu henüz tekemmül et
mediği için cezayı bir aya indererek 
derhal tevkif etmiştir. 

Genç kadın. ağlıyanık tevkifıı.eye 
giderken, Rıfkiye şöyle S()slenmiş

tir: 

- Gördün mii? Seni scvcliğim i
çin nelere katlanıyorum, neler yapı
yorum! 

Dan:markaaa Tevkifler Y apıld1 
(Başı l incideJ 

sosyalist partisinin şefi Baytar l\föl· 
ler ile bir iki hatip, Alman ekalliye· 
tine ait hakların bilhassa mali saha· 
da himayesini temin etmenin lüzu
mundan bahsetmişler ve Şimali Şles· 

vig'teki Almanların 1922 senesinden 
beri kendilerine ait emlfıkin üçte bi
rini kaybettiklerini tebarüz ettirmiş
lerdir. 

Mitlngçller Hitlere bir telgraf gön
dermişlerdir. Bu telgrafta ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

"Şimali Şlesvig nasyonal - sosya

list partisinin 3600 azası sizi: - Bir 
millet, bir İmparatorluk, bir Füh
rer sadalarile selamlar.,ı 

Çekoslovakya, ek.alliyetl•r 
işini halledecek 

Prag, 16 (Hususi) - Çekoslovakya 
Cümhurreisi, bugün umumi af beyan 
namesini imzalamıştır. Aftan istifade 
edenler 1200 kadardır. Ve çoğu Sü
det Almanlardır. Bunlardan 1000 ka
dar siyasi mücrim tahliye olunacak
tır. Tahliyeye hemen başlanmıştır. 

Cümhurreisi, bugün beyanatta bu
lunarak Çekoslovakyanın Almanya 
ile iyi münasebetler tesis etmek iste
diğini anlatmış ve Çeklerin ekalliyet 
ler meselesini hal için ellerinden ge
len herşeyi yapacaklarını ilave ettik
ten sonra demiş tir ki: 

"- Biz, eninde sonunda Almanya 
ile anlaşacağımlza kaniiz, fakat sulh 
ancak muhtelit rejimlerin biribirine 
hiırmet göstermesi ve her devletin, 
diğer devlete ait dahili işlere vasıta
lı vasıtasız müdahalelerden çekinme-

si ile sağ1amlanır. Çekoslovakya, de
mokrasiden ayrılmıyacak ve demok
rasi müesseselerini takviyeye devam 
edecektir. Çekoslovakya bundan baş· 
ka ekalliyetler meselesini cesaret ve 

basiretle hallederek Avrupa sulhüne 
hizmet etmek emelindedir. Çekler ve 
Almanlar, Avrupa kültürüne büyük 
hizmetler üa etmiş, iki büyük unsur

lardır. Gayemiz Avrupaya iyi bir ör
nek teşkil ederek milliyet meselesi
nin pekala hallolunacağını göster
mektir . ., 

Paris, nutuktan memnun 
Faris, 16 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: 

Çekoslovakya Reisicümhuru Bene· 
sin nutku Pariste tam bir tasvip bul
muştur: 

Burada kaydedildiğine göre Benes 
devlet adamlığını yine ispat ederek 
gündelik siyasi mücadelelerin üstüne 
çıkarak memleketin maruz bulundu
ğu nazik meseleleri umumi bir Avru 
pa sureti tesviyesi kadrosunun içine 
almasını bilmiş ve bir ihtilafın pek 
ala önüne geçilebileceği kanaatini bir 
kere daha izhar eylemiştir. 

Fransız hükumeti, bir harbin mu
kadder olduğuna asla inanmak iste
miyen evvelki hükumetlerin ayni his 
siyatını taşımaktadır. Bunun içindir
ki milli müdafaanın teşkilatlandırıl
ması hususundaki gayretlerine de -
vam etmekle beraber bütün devlet
lerle faal bir siyaseti takip eylemek 
tedir. İtalya ile gerginliğin izalesi 
için yapılacak olan teşebbüs bundan 
ibarettir. 

ispanyada Son 
Asi Tarruzu 

(Başı l incide) 

terdikleri mukavemet çok zayıf ol -
muştur. Frankistler, denize varışla-
nnı merasimle tesit etmişlerdir. 

Barselona - Valansiya - Madrit 
muvasalası ve telgraf muhaberatı bil
fill kesildiği için Cümhuriyetçi İs -
panya bu suretle iki kısma ayrılmış
tır. Bundan böyle aradaki irtibat, an
cak deniz yoluyla temin olunabilecek 
tir. 

Roma_A_n_l_aş_m_a_s_ı _Im_za_~a:dı <B~fk~L~ı~;d·~' 
Italya Bütün lhtılaflı Örülen 

Meselelerdelngiltereye 'yeni Ağlar 
Teminat Verdi 

Fakat, Frankist deniz kuvvetleri 
denizde de sıkı bir kontrol tesis et
mek maksadile faaliyete girişmiştir 
Cümhuriyetçi İspanyanın denizden 

abluknsı için çalışılmaktadır. Asi 

mahfilleri, bu muvaffakıyetin pek 
mühim neticeler doğuracağını söyli
yerek Cümhuriyetçiler tarafından 
gösterilen mukavemet hareketlerinin 
yakında tamamen yıkılacağını da id
dia ediyorlar. 

Frankist kuvvetlere refakat eden 
Röyter njansı muhabirinin cepheden 
verdiği haberlere göre, bu havalide
ki ahalinin bir kısmı Frankistleri al· 
kışlamışsa da, diğer çok mühim bir 
kısmı, henüz evlerinden çıkmak cesa 
retini gösterememişlerdir. 

Diğer taraftan hükümet kaynakla 

rı bu sahanın ancak, çok şiddetli mu 
harebeler neticesinde alındığını ve 

Lerida civarında hükumet kuvvetle -
rinin mukavemet ve taarruzlarına 

şiddetle devam ettiklerini bildiriyor
lar. 

Asiler, bu sahadaki hükumet kuv· 
vetlerinin ilerlemesinin önünü almak 
i~in etrafı su baskınına uğratmışlar
dır. 

General Miyaja'ya 

geniş salahiyet verildi 
Barselon, 16 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi dün akşam saat 22,30 da top· 
lanmış ve gece yarısından biraz son
ra dagılmıştır. 

B. Negrin askeri vaziyet ve aldığı 
tedbirler hakkında malfımat vermiş 
tir. Negrin, generaLMiaja'yı şimdi Ka 
talonyadan kesilmiş bulunan bütün 

İspanya mıntakasının kumandanlığı
na tayin etmiştir. General ayni za -
manda bütün sıvı! ma.Kamlara da ku 
manda edecektir. 

fBllf\ 1 incide) içinde tanzim eylemek üzere lngiltere 
rikası hakkında İtalya, Mısır ve İn- ve İtalyanın ticaret müzakerelerine 
giltere arasında bir iyi komşuluk an- başlıyacaklan beyan olunmaktadır. 
!aşması da Kont Ciano, İngiltere bü- ltalyamn verdiği teminat 
yük elçisi ve Mısır elçisi tarafından Teati olunan mektuplar şunlardır: 
imzalanmış ve bu bapta mektuplar 1 - Libya: 
teati edilmiştir. İtalya, Libyadaki kuvvetlerinin a-

Anlaşmanın esasları zaltılmasmı emreylemiş olduğunu ve 
Londra, 16 (A.A.) - lngillz - ltal- her hafta bin kişinin geri alınmasına 

yan anlaşmasının protokolunda lngi- da başlanmış bulunduğunu beyan et 
liz ve Italyan hükumetlerinin, ara- mektedir. Bu geri alınma işi oradaki 
larındaki münasebetleri sağlam ve mevcut sulh zamanı kadrosuna inin
devamlı bir esasa istinat ettirmek ve ciye kadar devam edecektir. 
umumi sulh ve emniyet davasına ha- 2 - Londra deniz nı~velesi: 
dim olmak arzusu ile karşılıklı men- İşbu anlaşma meriyete girer gir-
faat meselelerinin halli hususunda mez İtalya Londra deniz mukavele
milzakerelere giriştikleri kaydedil- sine iştirak edecektir. O zamana ka
mektedir. dar da İtalya mezkur mukavele ah-

Protokola merbut vesikalar iki hü kamına riayet edecektir. 
kumet tarafından tesbit olunacak bir 3 - İspanya: 

tarihte meriyete girecektir. ltalya, ecnebi, gönüllülerin nisbi bir 
Bu vesikalar meriyete girer gir- tarzda geri alınması hakkındaki İn

mez, Sudan, Kenya Ingiliz Somalisi giliz formülünü kabul etmekte ve 
ve şarki ltalyan Afrikası arasındaki mezkur geri alma işini ademi müda
hudutlar ve bu toprakların münase- I hale komitesince tayin olunacak za
ootleri ha~~ında kat'i ~ir anl~şma manda ve şartlar altında yapmayı ta
yapılmak uzere ltalya ıle Ingıltere ahhüt eylemektedir. Eğer gönüllü -
arasında müzakerelere girişilecek ve lerin çekilmesi dahili harbin hita
Mısırı alakadar eden hususlarda Mı- mında henüz bitmemiş olursa, ttal-
sır hükumeti bu müzakerelere ya o zaman bütün gönüllülerini hep 
davet olunacaktır. birden ve bütün ltalyan malzeme-

Protokola merbut sekiz vesika şun sini geri alacaktır. 
lardır: · Italya, İspanyada, Balear adaların-

ı - Akdeniz hakkındaki 2 kanu- da, denizaşırı İspanyol toprakların
nusani 1937 tarihli deklarasyonu ve da veya Fasta hiç bir mülki veya si-
31 kanunuevvel 1936 da teati edilen yasi maksat gütmediğini ve mümtaz 
noktaları teyit eden bir deklarasyon, hiçbir vaziyet araştırmadığını ve mez 

2 - Askeri malumat teatisi hak- kur yerlerde müsel18.h kuvvetler bu
kında anlaşma: 

Her iki taraf Akdenizde, Kızıl de- lundurrnak fikrinde almadığını teyit 
eylemektedir. 

nizde, Aden körfezinde, Mısırda, Su- İngiltere hükumeti bu teminatı se 
danda, şarki Italyan Afrlkasında, 

net ittihaz ederek İspanyol mesele
lngiliz Somalisindc. Kenyada. Ugan

sinin hallini işbu anlaşmanın meri
da da ve Tanganikanın şimal mın-
takasındaki kuvvetleri hakkında mu- yete girmesi için şart koşmaktadır. 

4 - Habeşistan; 
ayyen azmanlarda malUmat teati et
meyi ve Akdenizde 19 uncu tul de
recesinde ~rkında Kızıl denizde ve 
Kızıl denize giren ve çıkan yollar 
üzerinde bahri ve havai yeni bazlar 
vücude getirmek niyetlerinde b\ribir
lerini haberdar eylemeyi taahüt ey
lemektedr. 

İngiltere, Milletler Cemiyeti kon
seyinin önümüzdeki toplantısında, 1-
mly-dnın Haneşıst~uzerınaeıa hu 
kuku hükümranislnin tanınması me 
selesinde aza devletlerin vaziyetleri
nin tavazzuh etmesi için teşebbüste 
bulunmak vaziyetinde olduğunu be -
yan eylemekte ve bu meselede aza 

r Başı l ıncıde ı 

nan ucaı eı. uoaları kurulmuştl)f 
Başka memleketlerle yapılacak tıct 
ret muahedelerine daima bir <BJ 
kan klozu) konulacaktır. Miiştere 

mallarımızın dünya piyasasınd~ 
kıymetini korumak için elbirliğil 
hareket edeceğiz. Nitekim geçen fi 
tanbul tütün toplantısında bu yold 
çalışmanın bir örneğini ortaya ko~ 
duk. 

Balkanlarda müşterek bir iktıst 
di bünye kurmanın diğer ana şartı 
nakliye damarları yaratmak ve me' 
cut damarlardaki faaliyet imkanlaı't 
nı artırmaktır. 

Demiryolu nakliyatı için yapıl911 

teşebbüsler o kadar ilerilemiştir ~ 
daimi 9ir demiryolu komitesi kur 
maya ihtiyaç görülmüştür. Ballt91' 
nakliye nizam ve tarüelerinin bit 
leştirilmesi için mayıs sonunda B~ 
reşte bir toplantı yapılacaktır. 

Hava seyrüseferi için ayrı bil 
komite var. Havacılık sah" 

sındaki boşluğun yakında doldurull 
cağına şüphe edilemez. Bu yaz içind 
bu sahada yeni yeni hareketler gÖ' 
receğiz. 

Posta ve telgraf işlerinde Balkafl' 
lara mahsus olarak ücretler inıni} 
bu sayede Balkan memleketleri atf 
sındaki temas ve muhabere artııııf 
tır. 

Daimi deniz komitesinin çs ' 

lışmaları güzel mahsuller verffe 
ye başlamıştır. Dört memleketjll 
deniz mevzuatını birleştirmek yoluJI' 
da bir teşebbüs vardır. Milli deni.Z tr 
caretinin birleştirilmesi işinde ~ 
tatbikata geçilmiştir. İlk Balkan de' 
niz hattı kurulmuştur. Bu hat ~..r 
gosla v ların Amerikadan aldıkl,tl 
5.000 tonluk bir vapurla mayıs i~ 
de aylık bir sefer diye açılıyor. ~~ 
Balkan vapuru, Adriyatik'in eıı f 
malindeki Balkan limanından bafl' 
yarak Arnavutluk ve :Bulgaristan~ 
beraber, her Balkan memleket° 
ile~ liınıı.nınA uğrıyAr4k Xöe.,_,ce 

ye yolcu, turist ve eşya taşıyacV 
tır. Diğer Balkan memleketleri 0 

bu hatta vapur tahsis ederek haf 
da bir sefer yapmak imkanını b 
lıyacaklardır. 

Sontcşrin 1936 da general Miaja'
nın Madritte kendisine verilen vazi
fenin ifasında gösterdiği ihtJyat ve ze 
kAya telmih eden Negrin, şu sözleri 
ilave etmiştir: 

"- Sizden beklenen vazüe cüm
huriyetin müdafaası ve İspanyanın 
hakimiyeti uğrunda daimi bir otorite 
ve kati bir şiddetle hareket etmekten 
ibarettir. 

3 - Yakın Şarkta muayyen top
raklar üzerinde anlaşma: 

Sekiz maddeden ibaret olan bu 
anlaşma mucibin~ İtalya, Suudi A~ 
rabistanın ve Yemenin şark ve ce
nubunda bulunan topraklarda. Aden 
mıntakası, siyasi bir nüfuz araştlr
mamağı taahhüt eylemektedir. !n
giliz hükumeti de bu mıntakada Su
udi Arabistanın veya Yemenin istik
lal ve temamiyetletlne dokunacl'lk hic; 
bir harekette bulunmıyacağını beyan 
etmektedir. 

devl~tlerin hürriyetini tahdit edecek B al.ka~ memleketlerine ·~ 
manıaları bertaraf eylemek arzusunu. bir Isviçrenin dört Kantoıııı 

Negrin, bu akşam radyoda haliha
zırdaki ahvalin İspanyol milletine 
tahmil ettiği vazifelerden bahsede
cekir.,, 

Meclis, Başvekil Negrinin beyana
tmı tasvip etmiş, harp planı hakkın
da izahatı, örfi idarenin uzatılması
nı kabul etmiştir. 

General Miaha "Zafer 

bizim olacak,, diyor 

Yine bu anla~ma her il<i tarafa Kı
zıldcni:r.cle adalar ilhakını. tahkimat 
yapmavı Suudi Arabi~tan ile Yemen 
arasında çıkabilecek ihtilaflara karış 
mayı yasak etmekte ve bu civarda 
bazı arazi meselelerini halletmekte-

Maddt, 16 (A.A.) - General Mia- dir. 
ja gece yarısı gazetecileri kabul ede- 4 - İki taraftnn hiçbirinin diğeri
rek milliyetperverlerin ilerlemesi ve nin menfaatlerini muzır veya iyi mü 

Katalonya ile Valans hükumetinin ir- nasebetlerle telif edilemiyecek basın 
tibatlarının kesilmesi ile hasıl olan veya propaganda usullerine tnüraca
vaziyeti tahlil etmiştir. at edemiyeceklerlne d:ıir dekleras· 

Hükumet kıtaatının inzıbatla tat- yon. 
bik edilen mükemmel teşkilatı saye- 5 - Tsana gölü mıntakasında İn
sinde harbi kazanacağından nikbin, giliz menfaatleri hakkında İtalyan te 
görünen general, bu ayrılmanın esa- minatını teyit eyliyen deklerasyon. 
sen derpiş edilmiş olduğunu söylemiş 6 - İtalyanın şarki İtalyan Afri-
ve demiştir ki: kasındaki yerlileri polis hizmetlerin-

"Bütün hükılmetçiler, niçin rnilca den. ~ayri askeri hizmetlere mecbur 
dele ettiklerini biliyorlar ve bu su - etmıyeceğine dair verdiği 29 Tem
retle harbi adalet ve hak tarafına muz 1936 tarihli teminatını teyit e

meylettirmek için kuvvetli bir man
tık 5.miline malik bulunuyorlar. Mil
letin gayretile zafer, geçici zorlukla
ra rağmen muhakkaktır . ., 

Kadınlar da silah altına 
alınıyor 

den deklarasyon. 

7 - Şarki İtalyan Afrlkasında din 
hürriyeti ve Ingİ!iı dini teşekkülleri 
ne yapılacak muamele hakkında dek 
larasyon. 

8 - Süveyş Kanalında sulh ve 
harp zamanlarında bütün devletlere 
geçi~ serbestliğini garanti eden 29 

Barsclona, 16 (A.A) - Başvekil Teşrinievvel 1888 tarihli kanal muka 
Negrin bu akşam radyoda söylediği velesin1n hükümlerine riayet edile
bir nutukta hükumetin mücadeleye ceğini mübeyyin deklarasyon. 
sonuna kadar devama azmetmiş bu- Munzam bir protokolda bu dekla
lunduğunu ve kadınların da şimdi si- rasyonların meriyete girmesini müte 
lahı ele almaları bir vazife icabından akıp İtalya ile Mısır arasında bu 
bulunduğunu söylemiştir. memleketi alAkadar eden bütün me-

Negrin İspanya hükOmeti namına selelerin ha'ı.li hususunda müzakere
İngiliz - İtalyan anlaşmasını protes lere girişileceği ve diğer taraftan şar 
to etmiş ve demokrat memleketler- ı ki İtalyan Afrikası ile Büyük Brite.n
den aden;ıi .":1üda~al~ siyasetini ter- y~. İmparatorluğu arasındaki ticaret 
ketmelerını ıstemıstir. munasebetlerini en kısa bir müddet 

teyit eylem~ktedir. diyebilmemiz için yapılması ıııı 
Mısır ile Italya arasındaki iyi kom sayısız işler vardır. Henüz ba~ 

şuluk mukavelesi kati anlaşma meri- gıçtayız. Bununla beraber elbirlifl 
yete girinceye kadar i)d memleket elde ettiğimiz neticelerden memıı 
münasebetlerinin tanzimini istihdaf olabiliriz. Çünkü çalışmalarıtllljl 
etmektedir. Bu mukavele esarete kar hızı günden güne artıyor. Biribif 
şı olan kanunlara riayet ve yerli ~s- mizi gittikçe yakından tanıyorU%· 
keri kuvvetlere yerlilerin alınması raber çalışmak için gittikçe yeni · 
meseleleri hakkındadır. kanlar keşfediyoruz. Sonra bu if 

Mısır hüktlmeti İngiliz - İtalyan raberliğimizin verdiği zevki ve 1 
anlaşmalarına muttali olduğunu be- kınlığı iktısadi sahalarda olduğU 
yan etmektedir. dar siyasi sahalarda ve kültür saP 

Nihayet anlaşma, Chamberlain ile sında da gittikçe fazla duyuyoruı· 
Mussolini arasında iki memleket an- Haklı bir nikbinlikle ve derin tı 
!aşmasının tahakkukundan dolayı hazla gördüğümüz manzara şud . 
memnuniyet beyan ederek teati ey _ En geniş Balkan idealleri, hergiiJl tı 
ledikleri telgrafları ihtiva etmekte _ parça daha hakikat oluyor. · 

dir. Ahmet Emin YALMttfl 
İtalyan gazeteleri, anlaşmayı ha

raretle selamlamaktadır. Popolo d'İ
talia gazetesi anlaşmanın birçok ger
ginlik sebeplerini ortadan kaldırdı
ğını söylüyor. 

Sinyor Gayda, Giornale d'İtalia ga
zetesinde diyor ki: 

"İngiltere ile İtalya arasınd~ hazır 
lanım yeni anlaşma iki rnemleketin 
milli ve hayati menfaatlerini koru -
duğu gibi sulh davasına ve endüstri 
enternasyonal i§ birliğine de hizmet 
edecektir. 

Bu anlaşma başka birisi aleyhine 
değildir. Sonra İtalyan harici siya -
setinde bir değişikliği de tazammun 
edemez. Bu siyaset Berlin - Roma 
mihveri üzerine kurulmuştur. Ve Al 
man - İtalyan ınünasebatı bundan 
katiyen müteessir olmamlş ve olmı
yacaktır. Bunun en kuvvetli delili İ
talyan hükılmetinin müzakerelerden 
muntazaman Berlini haberdar etmiş 
olmasıdır. 

Paris, 16 (Hllsusi) - Franganın da 
İngiltere gibi İtalya ile anlaşacağı 
muhakkak sayılıyor. Bu anlaşmayı 
müteakip Fransa, Romaya sefir gön
derecek ve Habe§lstan fethini tanıya 
caktır. 

İngiltere - İtalya anlaşması Fran
sa ile İtalya arasmdakl ihtilAflann 

birçoğunu halletmiş olduğu Ft 
her şeyden fazla Habeş demirY01 

Somali ile Habeşistan hududu, j 
yanın Suriyedeki propagandası il' 
lAkadar olacaktır. 

Sal!hiyettar mahafilde beyaıı 
lunduğuna göre Romaya Fransa 1' 
yük elçisi ancak Milletler CerniYe 
nin önümüzdeki toplantısından s 
ra tayin edilecek ve Italya kralı 
Habeşistan imparatoruna itiI1latl1 

mesint verecektir. 
Mamafih bu formül hukuki ıtl 

hiyeti haiz olrnıyacaktır. Oyle ı 
nediliyor ki, lngiliz - Italyan arı19 
masına müşabih Fransız - It81~1 
anlaşması müzakereleri normal 
lomatik yollarla yapılacaktır. 

Fransız matbuatı bu nokta tıe uı 
uzadıya meşgul olmaktadır. t 

Maten gazetesine göre, ı-nııe 
Romayı 'Ziyaretinden evvel R~f'l'lıı 
bir Fransız sefirinin göndetı1~ 
lazımdır. Ordr gazetesine göre. ~ 
ya ile anlaşmak mümkündür. ~~ 
Almanya ile öyle deltildir. c?,,ı 
Almanya siyui bir takım taa".1 

tedıf· den başka toprak ta istemek ff 
nun için Fransız sefiri RornaY8 

110 
lerin ziyaretinden sonra gittrle 
Figaro İngiliz İtalyan anlaştı\ 
hayati mahiyette ~örüvor. 
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Barselonda 
Bir Kan Verme 
Müessesesi 

Ispanyadaki dahili harp, öteden• 
~e:i söylendigi gibi, tnuhtelif cins 
sı.laı:ıların tecri.ıbcsi için fırsat veren 
buyuk bir Saha olmuştur. Avruf)a 
gazetelerinin yazdıklarına gore, bu 
arada, doktorluk aleminde de inkı· 
liıplnr tc kil edecek muhtelü tıb lcc
rubelcri biribirini takip etmiştir. 

Yaralı tıdedirıin çokluğu ve bir 
çok Avrupalı mili!! ve muharibin ha• 
Yatının kurtarılması endişesi Ispan• 
Y.ada çalışan sıhhat servisini bir tıil
ru Çarelere baş vurmak m(?Cburiy<ı
t · ınde bırnkmıştır. 

Mesela, çok miktarda kan kaybc· 
~en vücutleri kan aşılamak suretilı! 
olumden kurtnrmak işi başlı bn~ına 
ehemmiyetli bir mesele hnlinc gelmiş 
tir. Barselonda bu maksntltı bir kan 
Verme müessesesi kurulmuştur. Bu 
müessesenin baş doktoru Düran Yor• 
da'nın izahatına nazaran, bu mücs· 
sese, hemen hemen bir kan deposu 
halindedir. Olülerden kan çekcrck 
bunu bir takım fenni muamelelere 
lllaruz bırakmakta ve her büny<?yC 
elverişli bir hale getirmektedir. Kan, 
hususi surette filtre edildikten sonra 
Yüzde dört nisbetinde Sitrat de Sud 
ile karıştırılmakta ve hususi tüplere 
doldurulmaktadır. 

Bu tüpler öyle yapılmıştır kl lti• 
zumu halinde başları koparılmakta 
Ve damara doğrudan doğruya bo~al
tılmaktadır. 

Birkaç ay evvel Aragon cephesin 
de oldukça uıun süren bir muhare
be esnasında Barselon kan verme 
ınüessesesi cepheye günde 27 litre 
kan sevketml~tlr. 

Zaman olmuştur ki bir yaralıya 
1200 santimetre m1k'abı kan aşıla• 
ınak ıazım gelmiştir. Müessese bunu 
da temine muvaffak oltnugtur. Dok• 
tor Düran'ın M aplarına göre, bu
tnda ayda vasati 3700 kişiden 1220 
litre kan alarak bu kanı tUplcre koy 
lnaktadır. 

Bu yüzden Darsclonda bir "Kan 
Verme tcşkillltı,. kurulmuştur. Aza· 
sının ht'.!r birinin ellrtde bir fiş kat· 
?lesi vardır. Bu karnelerde kaç de
fa kan verdiği, geçirdiği hastalıklar 
"~ urt;\umiyetle sıhhi vaziyeti yazılı
dtr. an verme teşkilatının azası 
il'uplara ayrılmıştır. Bunlar kendi 
ltanlarını müessesenin emrinde tut· 
l'rlak mecburiyetindedirler. Buna mu 
kabn bir miktar para dn alarak ge
Çıttıleri temin edilmektedir. --
§LCAHAMAMDA: 

Kardeşini Öldürdü 
~ıtılcahamom, (TAN) - Çamlıde

re nahiyesinde ölUmlc biten bir hA
~I~ olmuştur. Hacı Mahmut ve lia
Cı A.hmct isminde iki kardeş bir mi
rag meselesin\ mUnakaşnya ba~la -
lt\ı,ınr ve Hacı Mahmut, kardeşinin 
llılaşına teklülcrini reddetmiştir. Bu 
1tt kızan Ahmet sobanın yanında du-l' 1 

4'rı. bıçağını alıp korkutmak maksa-
~ ile Mahrnudu dürtmek 1stemi§ı fa· 
il lt çok keskin olan bıçak Mahmu• 

Un bacak damarlarını kesmiştir. 
l'tı Vaka yetine rnildde1umum.i git
~~· ikisi de bitibirlerine husumet· 

ı olmadığını, davalan da bulun• 
~dığını söylemişlerdir. Ahmet tev

edllmiştir. 
~atla kan zayi eden Mahmut biraz 

ra Ölmüştilr. 

~ 
lehir Tiyatrosu Bursada 

'ttt 't!.ursa, (TAN) - Anadolu turnesi
lt Çıkan İstanbul Şehir Tiy~t~osu ilk 
tnsnıerini Bursada vcnnıştır. Her 

hl b··ı ·· · t d gu 1- u un mcmleketın sana uy -
t-ını tatmin etmek için dolaşan ıa

~tkarlar, büyük bir alaka ile karşı
c:I. tırnıı, ve Tayyare sinemasının mo· 
d~rn sahnelerinde dört temsil seyre-

lrntştır. 
bı 1'- Bursa, <TAN) _ c. H. Partisi, 
le~asında bütün memleketin her mes 
la tetı ıtıünevvcrlerlne bir zehirli gaz 
v:ı-ı~ursu açılmıştır. Natart v~ ameli 

en dersler istüadeli olmaktadır. 
l< * Bursa, (TAN) _ Türk mimarı d:a Sinanın üç yüz elllnci ölüm yıl· 
nıırrıurnu Sursada büyük saygı ile a
hir ıştır. Halkcvi bu münasebetle 
men Kecke tertip etmiştir. Kız öğrot-

o ulu d s· nanın n an Leman Cana tay, 1• 

konf ... sanat dehasını teşrih eden bir 
<l "'rans ı · . e teknik Vermiş, mühendis Hu usı 
rını itah bakımdan Sinanın cscrle
foksiyonı etrniştfr. KonfC!rnnsta pro
d~ E!ös~ s.lntının meşhur eserleri 

rnıştir. 

-----------------------, TOPLANIILAR 

e DAVETLER e 
Çocuk Hartaııı KonforanıJarı 

BRY Dr. Llltfi Aksu: (20) Nisan Çıı1"3am 
bn al<şnmı ııaııt: 18.30 dan 18.45. çocuk r.a• 
ylatı hakkında. 

Bay :r.>r. Satım Ahmet Çtılışkan. (21) Nl
ıııın Pt'r5cmbc akşamı ııaat : 18.30 dan 18.45. 
Metruk çocuklar tıırJhlne bir nnzar ve co• 
cuk himayesi. 

Bay Dr. İh!lnn Hllmi. (22) Nisan Cu• 
mıı akşamı snat 18.30 dnn 18.45. Çocuk sev 
.(!l!!I. 

Bay Dr. Fethi Erden. {23) Nisan cumar
t~sl aksıntıı saat: ıa.ao dan 18.45. Çocuk 
Hafta.Sı v~ Sayrarnı. 

Bay Selim Sırrı 'rarcan. (24) ?'iisan Pa
zar akşnmı saat: IA.30 dah 18.45. 

Bny Dr. Ku~f Halktıct. (2l!) Nl,..:ın 'Pıı
t.nrtesl akşatnı sant: 18.30 dan 18.45. Bo• 
Mldolcr. 

Bay Dr. Fahrettll"I Kerim. (28) Nlsnn Sa
lı aksamı anııt: 18,30 dan 111.45. Çocuk ruhu. 

Bay Dr. İbrahim Zati öııtıt. (2'7) Nisan 
Çarşamba akçmnı saat! 18.30 dan 18.45. 

Bay Dr. Ali Silkrll Şavlı. (2R) Nl8111"1 Per 

soınbe akşamı saat 18.80 dan 18.48. Mama 
ve oyun ~ocukhrının bakım ve terbiyeııt. 

B:t)' Dr. ŞUkrU Har.ım. (29) Nl8ıın Cuma 
nkşan'lı 11aııt 18.30 dan 18,45. Çocuklarda 
sinir hıtr.ıssıhhaSJ 

Bu giln : 
Dr. Fııhrettln J!elen tarnfındiln bu Ak

şllrı'I l!eslktaş Halkcvlnde okul c;ocuklann. 
da stırmenııj mevzulu bir konfrrens ve
rflecektir. Kortferanı:ı bir temıll takip ede
cektir. 

Hafta içinde: 
19 Nisan salı gi.inO saat 18,80 d11 Bey. 

ohlu Halkevi deniz sAlohunda nııy Ahmet 
Sellm Arık tarl\fından "Sllgjalon ve oto
sügjesion'un hayat ve terbiyedeki tesirleri" 
mevzulu bir konferans verecektir. 

YENi NEŞRIY AT 

1 N 8 AN 

Aylık fikir"' 11nıt mıomu111 

Nurullah Attıç, Hilmi Ziya, Sııbahattln 

~yilpoğlu, Mustafa Şektp Tun~. Alıoıtu 
Ahmet, CclAletUn E:ı.lne, şair Ahmet Ham .. 
dl, Pcrt•v Nafli ve difer muhar:rlrl•rfn mOt 
terek mesalslle bu iılmde bir mecmua ntt· 
rlne ba1lanm11ur. 

• MEMLEKETiMiZiN snnatkAr ve münev-
verleri tarafıtıdan büyük bir seMpatl ile 
karşılnnan ve iki senedenberl daima ff.\7• 
dalı ve cazip yazılnrla her ay çıkmnkta de
vam eden, Ar deritislntn bu scfttkl .. yı. 
sında; resim. tlyntro, nrkeolojl v.s. hakkın• 
da S. K. Yetkinin, Bcdr1 Rahminin, Nu
reddin Sevinin R. Oğuzun yazıları ve k~· 
meUI edibimiz ErcOmend Ekrem TalQnun 
Karaglize dair rcslmlerlle çok orijinal bfr 
makalesi vardır. 

_ ::zzs 

BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

halleddilmi§ ,ekli 
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BUGUNKlJ BULMACA 

1 2 3 4 5 G 1 8 1 ıo 
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SOLDAN SAGAI 

1 - Cün. 
2 - Fena değil - Kamelya. 
3 - Mayi boşnltmıya yarar - Nota -

Babanın yarısı. 
4 - Yemek ycrrıcii\lş - ıuraf, 
5 - Eı'kek adı - Noın. 
6 - Erkok - Ne sıcak ne sol\lk. 
7 - Etin bir tnrnfı - Bir nevi yemek. 
8 - Kocaman. 
g _ Manevi •ilk _ Bir nevi ıalaMh 

ıo - Bir kıta - Eser. 

VUKARIDAN AŞAGIVA: 

ı - Alem - Yapı. 

2 _ Emir _ Derin toprak boşluğu. 
3 _ Ermeni adı - İplik. 
4 - klnae. 
il _ Pıırntıın yarısı ....... Y~ satan. 

6 _ Bir nevi yaııı yemeği - ıcom•ı.ı 

memleket. 
7 _ ~albur - Kaplıca. 

8 _ Zar - Nota. 
9 - Deniz hnyvanı - Rabıta edatı. 
10 _ Etmeni erkek ndi. 

TAN 

Rad,yo 
lstanhul Radyosu 
ÖÖLE NEŞRIVATI : 

12,80; PIAkln Türk musikisi 12,50: Ha
vııdlJI. 18,05: Plakla Türk musikisi. 13,30: 
Muhtelif plfık neşriyatı. 14,00: SON. 
At<fAM NEŞRIVATI: 

18,30: l'lAkla dans musikisi. 19,15: Kon 
terans: Profeııör Salih Murat (Radyo ders 
lerl). 20,00: Müzeyyen ve arkadaştan ta
rafından Türk musikisi ve halk sarkılan. 
20,45: Hava raporu. 20,48: Ömer Rıza tara
tından nrapça söylev. 21,00: Cemal Kftmil 
ve arkadaşları tarAfından Türk musikisi 
ve halk ııırkıları. (Saat ayarı) 21,45: Orkes 
tral l - Kcler Bcln: tlvertilr Espanyol. 
2 - Planket: Le kloş dö kornvil, 3 - Zel
ve;yk~: Vlyencrvald. 4 - Lcarsl: Revey 
de aurs. 22.15: Ajans haberleri. 22,30: 
PUıkla sololar, Opera ve operet parçalan. 
22,50: San haberler ve ertesi günün prog
ramı. 23,oO: SON. 

Ahkara Radyoau: 
ÖÖLE NEŞAIVATI ı 

12,30: Karııık plAk tıeştlyatı. 12,50: PlAk: 
Türk mtliiklil ve hAlk ıarkıları. 13,15: 
Dahili ve harlcl haberler. 
AKŞAM Nl.AIVATlı 

18,30 Kansık plAk neşrl7Mı. 18,50: Ço
etıklnra ma11at. (Masal dede tarafındnn) 
19,15: TOrk musiki~! v& halk &arltıları (Mak 
bule Çakar ve arkadaıltın) 20,00: Saat A
ynrı ve arnpça neırlyat. 20,111 Türk ınu
illdtıt Ve halk şarkılıın (SalAhatUn ve ar
kııdastnrı) 21,00: Edebi 1<onu1tna. 21,uı 
Stüdyo salon orkeııtrası. 1 - Hans Buch: 
E1n Grus an johannl. 2 - 8traus: Delirlen. 
3 - Milin Roefter: Dartnka. 4 - Jean Nea 
go: Murcla. !I - F~rraris: Gypy İdyll. 6 -
Alton• Plank: Melodle der Sterne. 7 -
Joe Edvards: Meln Meben fsllmein Mied. 
22.00: Ajans haberleri, 22,15: Yarınki prog
r11rn. 
SENFONİLER: 

11,45 Bcrlin kısa dalgası: Senfonik kon
ser (15,15 Devnmı) 
HAFİF KO:SSF.RLER: 

'7,10 Berlln kısa cfolgıısı: rnuslknt Paıkaı-
7a sclAmlan (8,11! Devamı) 10,80 Berltn kı 
aa dnlguı: Şırı<ıtar ve milli danalar 18 13er 
Un kısıı dalgası: Hafif muılkl (14,111 Deva
mı) JS,10 ROki'eş: :Olnlku orkeııttaıı (14,25 
devamı) 1&,30 BetUn :ıuıa dalgw: JClAsik 
dana muıılkiıi 16,30 Varsova: Slllon otkcs
tı'ası ttırafından dı:ını ve hatif mu•ikt 1'1,10 
Bratıılava: Salon orkestruı 1'1 Berlln kısa 
da\gaıı Berlln mur.lka 1'7,40 Prag: Aakerl 
bando 18 Peşte: Çigan orkestrnsı 18,35 Bra
Wifava~ Pl5k konseri 18,50 Orkestra: Radyo 
orkut.rau 10,45 Bertin kı1A dal.g11ı: Paskal 
ya münasebeUle orkestra konseri 20 Peşte: 
Radyo orkestrası (Drfgo, Albenf1, Bartok, 
Farkas, Gounad) 20,2!1 Ottravı: Bando tnu. 
ztka 21,15 Oıtrava: Hflfit rn\lılkl 21,20 BUk• 
!"eş PlAk konseri 22,10 Bükreş: PIAk konseri 
23 Berlln kısa dalgası: Neiell plak muı;lldsl 
23,45 Peşte: Orkestra tarafından aakert mu 
sfki • 

RESİTALLER: 
9,15 Berlin kısa dalgası: Aşk şarkıları 

10,15 Derlln kısa dalgası: Brahms'lll şarkı· 
!arından 17,411 Berlln kaa daı.ıuı: Patkal• 
ya milnasebetlle orı mwliklll 19,15 ~erlin 
kısa dlilğnsı: Koro havalan M,05 BOJ<reş 
Karmen koro heycU 21.30 Varşova: Solist 
konseri ~1,45 Berlfn kısa dalgaıı: Johannts 
Brahm!'th &arkılnrındnn 22,35 Osttava pi· 
yano rc!nkntile viyolonsel varyasyonları. 
DANS AıUSfKtSI: 

18 BOkrcş 19,15 Bilkre.ıı 22,30 Varıova 
(Plfıkla) 22,45 Peşte 21,85 P.rAI 

Şile Sulh Hakimliğinden: 
Şilenin Erenler köyünde oturan 

Şirin Ceyhunun hisseli olarak tasar
rufu altında bulunan Erenler köyü 
hududu içinde bulunan ıu değirme
ninin şuyuunun izalesi hakkında aç
tığı davanın bir kısn\l mirasçıların 
vicahında ve bir kısımlarının da gı
yabında icra kılınan muhakem .. ı n .. 
ticesinde dava olunanlardan Koca 
Mehmet evlatları Mehmet, ve Rukl• 
ye ve Fatma haklarında yapılan teb
ligat ve gıyap kararının kanun dai· 
resinde yine tebliğine rağmen gel• 
memeleri hasebile gıyaplarında mah 
kemeye ibraz ôlunan veraset senedi 
ve mahallen Yapılan ketif neıayic:lni 
gösteren erbabı vukuf raporu mün
dericatına nazar&m müddeablh de
ğirmenin hissedarlar beyninde tak
simi ga)'t'1 kabil olduğundan şu)'UU• 
nun satılıp paraya çevrilmek •ure-

1 tile izalesine ve masarifi m\Jhakeme-
nin hisle nisbetinde taraflara yükle
tilmesine 14.3.938 tarihinde karar 
verilmiştir. Tarihi ı1Andan itibaren 
bir ay sonraya kadar Mehmet ve 
Rukiye ve Fatmanın kanunt hakla· 
rını istimal eylenıedikleri surett. 
haklarındaki hilkınün kat'iyet kesbe· 
deceği tebligat makamına kaim ol
mak üaere ilin olunur. 

ihtira lt&nı 
"Aralıksız künkler inşası için u

sul ve tertibat,. hakkında 1.11.1933 
te teıcll edilen 1738 Myılı ihtira be
ratı ile 1.11.1933 günlü birin~l Ulv• 
tasdUcnameai b\J ~fa mevkii fttle 
ıcontnak üzere ahere devrülM"ağ ve
ya icar (?dilectı~lnden talip olanların 
Galatada, lktısat hanında, Robert 
Jferri'ye müracaatları ilan olunur. 

Le\'aıım Aınlrlii!i tlAnta,., 

Eıya ve TcçlUzat anbarı ıçın 50 
bin metre kaneviçe 25 Nisan 938 Pa· 
zattesi günü saat 15 de Tophanede 
Istartbul Levazım lmlrliği satınalma 
komlayonunda kapalı zarfla eksil~ 

m..t yapılacaktır. Tahtnfn bedell 
7500 lira, lllt teminatı ~62 buçuk li· 
radır. Şartname ve nUmunesi komht· 
yonda görül•btlir. lttcklilerln ihale
den bir saat evvel kanuni vesikalarl• 
le beraber teklif tnektuplarıru ko
misyona vermeleri. ''480,. "1898., 

• Istanbul Levazım amirliğine baR· 
lı milesaesat için 25 bin kilo zeytin 
tanesi 25 Nisan 9S8 Patartesi günü 
saat 15130 dl Tophatıede Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda ka· 
palı &artla ekıiltnıeıi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 5000 lira, ilk teminli• 
tı 375 liradır. Ş~rtnamesf komisyon• 
da görülebilir. lstekliletin kanurtf 
vHllcalarllı bera~ ı.Jcllf mektupla· 
rını ihale saatınden bir saat evvel 
komisyona vannelerl. "481,, "1899,. 

* Maltepe Piyade .\tıı Okulu i:;tn 
:o tıin kilo tutuşıunı:ı oıiunu 19 Nl• 
san 938 Salı ıünü saat 14,30 da Top
hanede Satınalma komisyonunca pa· 
zArlıkla Alınacaktır. Askcrt evsaf da
hilinde ihale günü teslim şartile alı
rtıcak: olan odun lçın l~tcklilerın bel
li saatte komisyona eelmclcri. 

··~90,, "2119,, 

• 
Ordu hastantııleri için bin adet 

Subay pijaması 20 Nisan 938 Çar· 
fanbö i\lnU saat 15 de Tophanede 
hwaıım Amirliği 1atınalma komisyo• 
nunca pazarlıkta ekıiltmetıl yapıla· 
c{lktır. Hepsinin tahmin badeli 3500 
lira ilk teminatı 262 Ur'I 50 kuruş· 
tur. Şartname ve nümuncsi komis• 
yondı görillebllir. lsteklileTifl kanu• 
ni vestkalariyle beraber bclH samte 
körnisyöHtı gclm@lerl. ''491,. "2120,, 

* Dikim evlerinde birikmii olan 
46643 ktlo yünlü kırpıntı ve 15178 
kilo pamuklu kırpıntı ve 415289 ki
lo hi&ki pamuklu kırpıntı için kır
pıntı ve imaliye ücreti verilmek su· 
retiyle çarrulfırlık bez battaniye, el .. 
biselik, kaputluk kumaş olmak üze.. 
re kapalı zarfla münakasaaı 3 Ma· 
yıs 938 salı günü saat 15,30 da Top-o 
hanede levazım amirliii satınalma 

. 

İstanbul Vaklflar Dire~törlüqü ilanları 
. . . ~· .... 

Kıym~ti Pey puası 
Lira Kr. Lira ıu. 

284.90 21.87 
Altımormerde s.ytt ôm8I' roahallesinde Silivrikapı caddesinde Defter. 

hane emini Yahya (Ef.) vakfından Yolgeçen adıyla anılan 40, 70 Mm2 
ındaki arsanın ilk arttırma9ında talip 2t.ıhur etınediğinden arttırma 10 
gün temdit edllmiştlr. 

İhalesi 25-4--938 pazartesi ~nil saat 15 te icra edileceğinden istek
lilerin Çemberlitaşta Vakıflar bapnüdiirlüiünde mahl(ilat kalemine mü
racaatlan. (2165) 

RESSAM 
Leopold Levy Sergisi 

17 Nisan 938 Pazar sabahından 22 Nisan 1938 Akşamına kadar Fındık· 
lıda Güzel Sanatlar Akademisinde. Hergün aaat 10 dan 18 e kadar. 
(2170) Duhuliyesizdir. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilanı 
Kırklareli Nafia Müdürlüğünden : 

1 - 7 - 4 - 938 tarihinde kapalı zarf usulHe lhaleıl yapılmak ti:zere 
eksiltmeye konulah Demirköy kazasına tabi Ayastafanos köyünde ya~ 
pılacak 6626 lira 15 kuruş keşif bedelli gümrük muhafaza binası inşaa• 
tına talip ıuhur etmtlf lğlnden 2490 ıaytlı kanunun 40 ncı maddesi mu· 
cibince tekrar kapalı zarf usulile ve ayni şeraitle eksiltmeye konulmUf'" 
tur. 

2 - Eksiltme 27-4-938 tarihine müsadif çarşnmba günü saat on 
beşt• Kırklareli Nafia binasında toplanan komisyonda )'apılacaktır. 

3 - İstekliler şartnameyi ve buna müteferri diğer evrakı her gün 
Nafia miidürlOğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gir~bilmek için isteklilerin (507) lira muvakkat temi• 
nat vermeler! ve N.tia VekAletlnden veya Nafia MüdUrlUAUnden alın· 
mı~ 938 &ene&ine ait yapı mütaahhitliği vesikasını ve Ticaret Oduı sicil 
kAAıdını hımll bulunmalıdır. 

6 - Ttklif Mektupları ikinci maddede gösterilen saatten btr ıaat ev
velltıe kadar komisyoh reisliline makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Posta ile gönderllec~k mektupların eksiltme snnHne kadar gcl
mtı olm11ı ve zarfın mUhUr mumu tle iyice kapatılnu~ bulunması l&ıım
dır. Postada oıaoak ıectkmcler kabul edilmez. (1994) 

Denizbank Akay lıletmesinden : 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20 Nbmn 938 Çarşambadan iti· 

baren tatbik olunacak ilkbahar tarifesi iskelelere asılmıştır. (2155) 

komisyonunda ytıptlacaktır. Hepsinin ı -4'•••••••••••••llıır.. 
tahmin bedeli 22613 lira ilk temina- : 

Zllttrevı V• 011t but.alıluarı 

>r Hayri Omeı 
lğiedtm •unrıı Beyoğlu Agacaıı 
'l l"ijlSlnrlR ~n ı 33 l'Pl .. ttm 4R!i~ 

tı ld9~ liradır. Şartname YI! kumaş 
nürnuneleri komisyonda görüleb1lir 
kıpınttlar yalnız MtlU Fabrikalardan 
lc;teklilere ayrı ayrı ihale edilebilir 
kanuni v@slkalariyle teklif mektup
larını ihale taatlnden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. "489,, "2118,, 1 iiııl•••••••••••••.! 



En Basit, Fakat En Mühim Tedbir 
Soğuğa karşı birçok lüzumlu ve lüzumsuz 

tedbirler aldığı halde bunların en basit, 

fakat en mühimmini unutmuştur. 
Kendisini ü_şüttü ve yanında bir kaıe 

bulundurmamanın cezasını çekerek hastalandı 

Gripin: :~u:ı 
sızı ve 

sancılan derhal 

keser. 

Grip in· ::zıı: 
ve diş 

ağnlanna soğuk

algınlığtna roma-

tizmaya karııı bil

hassa müessirdir. 

Grioin · :t~~" 
hasta-

hklarda chcnunl
yeUe tavsiye edil· 

mektedlr. 

1cabmda günde 3 kate alınabilir. 

1 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız 

meme için ağlamaz. Çok iyi 
bilirsiniz ki: Çocuğu hırçın
) atan aebeplerden birisi de 
apıf aralannın ter vesaire
den pi,erelc, kızararak çocu
ğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa ço
cuğu 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
ile P,udralaymız. Ne adi tu
Talet pudraları' ve ne de çok 
itina ile bazırlanmıt pahalı 
pudralar 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra 
bilhu"sa yavruların ciltleri 
ve ifrazatı nazan itibara 
alınarak yapılmıttır. 

lstanbul Komutanhğı 
llcinları 1 

İhale günü talibi çıkmayan Gü

müşsuyu Hastanesine 1500 kilo Tere 
yağı vermeyi taahhüt eden müteah-
hidin nam ve hesabına 1128 kilo • 
650 gram tereyağı açık eksiltme ile 
ihalesi 29 Nisan 938 cuma günü sa
at 15 de yapılacaktır. Muhammen 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~tan 1128 lira 65 kuru~u~ Şa~ 
namesi hcrgün öğleden evvel ko-

Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirketi 

KUR U S f S TEM Fabrikasında 

~+-' v.o"rQp,
4 

KURU SiSTEMLE 
·~ LIR~Ii ~ yapılan KELEBEKmarka 

KONTR ·PLAKLAR 
Çarpılma, satlama, kaltarma ve 
saire gibi hiçbir arın göstermez. 

Kontr-Plaklar bu gibi inzala
ra ka111 garanti ile satılır. 

KIZIL, KAVIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr • pli.klar ıtok olarak her zaman mevcuddur. 

Satıı Yerleri : 
lstanbulda: ROŞTO MURAT OCLU, Mahmudpata Kürkçü 

Han No. 28 - 1SAK P1LAF1DlS, Galata, Mah
mudiye caddesi No. 21. 

Anı<ara<ıa : VEHBi KOÇ Ticarethanesi. 
1zmirde .: KARL HORNFELD. 

IHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRi IŞMAN. ,. 
ŞABAN MAHMUD KöKNER. 

Samsuıı'da : GöÇMEN OCLU KARDEŞLER. 
Umumi aatıf yeri: lstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han 

• No. 3 YENi KONTR. PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 • 

NERViN 
Sinir ağraları, asabi öksürükler; uyku

suzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dön

mesi: baygınhk, çarpıntı ve sinirden ileri 
1 

gelen bütün rahatsızhkları giderir. 

S 1 L K O 
Romatizma, lumbago, siyatik; sinir ve 

soğuk algınhğından ileri gelen şiddetli 

ağrlları teskin ve izale eder. 

misyonda görülebilir. İsteklilerinin 

85 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ile beraber ihale günü 
vakti muayyende Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma Komisyonuna gel
meleri. (2015) 

Türk Hava Kurumu 

25. CI TERTiP 
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l.Siz de bu kremden sasmayınız ii 
1 = 
1. 

Büyük Piyangosu 
Birinci Keıide: 11 • Mayas • 938 ded;r. 

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

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

ikramiyelerle (20.000 ve 1 o.ooo) liralık iki 
adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kiJiyi ıencıin eden bu 
piyangoya iıtirak etmek suretile siz de taliiniıi 

deneyiniz. 

• 
• 

ı . 
ı= 

ı• 

• 
• 
• 
• 
•• 
• 
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Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMIN • 
• = ~ .. 

ii = = Sıhhat Bakanlığının resmi ruh. -satını haiz bir fen ve bilgi mah·::;::::: 
sulüdür. Bütün cihanda elli sc-• --nedir daima üstün ve eşsiz kal-~ 
mıştır. • 

KREM BALSAMIN = 
Uzun bir tecrübe mahsulü o- !! 

;;;;..-: 

larak vücud.e getirilıniş yeganei 
sıhhi kremlerdir. ~ 

~ 

KREM BALSAMIN ! 
~ 

Şöhretini söz ve şarlatanlıklaill 
-..-::: 

değil sıhhi evsafını Londra, Pa-~ 

ı;;;:~~~~ ris, Berlin. New York güzellikill 
,]fi ' enstitülerinden yüzlerce kreın~ 

arasında birincilik mükafatınıl 
kazanmış olmakla isbat etmiştir.i 

KREM BALSAMIN I 
Gündüz için yağsız, gece için~ 

kullanınız. Binlerce hastayı Jmrtarmı~tır. Eczanelerden isteyiniz. '{ağlı ve halis acı badem ile ya~i 
------------------------ • ,>ılmış gündüz ve gece şeklllerı~ 

• 
Saç bakımı, güzelliğin en birinci tartıdır. 

PETROL N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

lstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonu ilanları 

İstanbul komutanlığına bağlı birlikler ihtiyacı için satın alınacak 10880 
kilo taze baklanın açık eksiltme ile ihalesi 25 Nisan 938 Pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutan 435 lira 20 kuruştur. İlk temi· 
natı 33 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
İstcldilerin ilk teminat makbuzlarıyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

1 
maddelerinde yazılı vesikalarla beraber ihale günü vakti muayyende Fın
dıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 1786 

- ~~ . 
.KREM BALSAMIN ; citedenberi tanınmış hususi vazo ve tüp şeklinde~ 
= satılır. tNGlLİZ KANZUK ECZANESİ i 
il BEYOGLU - lSTANBUL ~ 

.ııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııll, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletindeıt: 
İskan Umum Müdürlüğü için Vilayetler İskan işlerinde istihdam edil· 

mek üzere 150 lira ücretli Fen Memurluklanna ihtiyaç vardır. 'faliP 
olanlann bilumum vesaik ve şimdiye kadar bulunduklan vazife ve işle
re ait evrak ve üç adet Fotoğrafla bizzat veyahut bu vesaik ve evralC' 
göndermek suretiyle Sıhhat Vekaletine müracaatlan ilan olunur. 18571 

cı 148) 

ihtira ilanı 
Zayi Diploma .,,ei 

1323 senesinde mektebı tıbbı., 
"Demiryolu posta vagonu .. hak- askeriyeden aldığım eczacılık diP10' 
kında alınmış olan 5/ 8/ 1934 marn ile nüfus tezkerem znyi old~ı 
günlü ve 1828 sayılı ihtira be- Yenilerini alacağımdan eskilcriıııı 
ratı bu defa mevkii fiile kon- zuhurunda hiikmii yoktur. ·t 
mak üzere ahara devrü ferağ ve- Eczacı Nahit ~if~ 
ya icar edileceğinden talip olan· ~ .. 
ların Galata'da iktisat hanında dıııe ,- . Sahibı ve · umumi neşrıyatı 1 

Robert Ferri'ye müracaatları o8ıt' 
ilan olunur. eden Ahmet Emin V Al..MAN sıl" 

··----------.. tecilik ve Neşnyat Turk Lımltt'
1 

keti Basıldığı ver TAN Mattıaııs• 


