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Gandesa Asilerde 

lngiliz Devlet Adamı, 
Ait lntibalannı ve 

Bir Muharririmize Türkiyeye 
Hoş Bir Hatırasını Anlattı 

Once Tetkik, 
Sonra 
Hu kum 

~hmet Emin YALMAN 
1 •1 ıviçreden Profeaör Leh-\ 

man adında bir icra mü-ı 
tehaaıııı geldi. Memleketimizde 
acı bir dert diye kartılanan icra 1 
itleri hakkında ar&flınnalar ya
pıyor .Neticede raporunu vere
cektir. Bu raporda icra itlerinin 
düzelmesi hakkında elbette a. 

nıell dütünceler bulunacağını 

mnuyoruZ. l 

Valansiya - Barselon - Madrit 
Muvasalası Tehlikeye Düşüyor 

Dün bir muharririmiz, Abdülhami
de "Sen,, diyen adamla konuşmuştur. 
Bu adam. kıymetli misafirimiz Lord 
Loyttur. 

İngiliz devlet adamı, dün La Mar
tin vapurile 1stanbuldan hareketin
den evvel; Abdülhamide ait macera

- sını şöylece anlatmıştır: 

"- Abdülhamit devrinde İstanbul 
İngilitere scf aretinde genç bir katip
tim. On sene Türkiyede kaldım. Türk 
çe öğrenmeyi ve Türkiyeyi ianımayı 
iş edindim. Anadoluyu kanş kanş at 
sırtında gezdim. Fırat üzerinde kelek 
ile seyahatlerim vardır. Bir, iki gün 
evvel Bağdattan Şama tayyare ile 

dört saatte gittiğim zaman gençliğim 
de eski Osmanlı İmparatorluğunda 
yaptığım seyahatleri düşündüm. Şim 
di dört saatte, tayyare penceresinden 
etrafa baka baka gittiğim yol, Abdül
hamit devrinde tam on sekiz gün sür 
müştü. Hem de ne zahmetler, nema
ceralarla ... 

Anadolu seyahatlerimde türkçeyi 
epeyce pişirdim. Fakat, ancak köylü
lerle konuştuğum türkçeyi biliyor -

Fakat profesör LeJıman, ilk iş ola-1 
rak icra sistemimizin üstün bir ta.ra- 1 
fını keşfetmiştir. Yanlış mal beyan 1 
ederek fena niyetlerini ortaya ko
yanlara ceza vermemizi, profesör bir 
olgunluk adımı diye karşılıyor. Böy
le bir şey Isviçre icra kanununda 
yokmuş. Profesör memleketine d~ 
nünce bizim attığımız olgun adımın Cümlauriyetçi l•panyanın Milli Müdalaa Nazın, ileri ı-- -- - - J 

lsviçre kanununa iliıvesi için gayret mevzilerde luup vaziyetini tetkik ediyor Adliye Sarayı 

Lord Loyd 

dum. Bu türkçemde yalnız (sen) 

vardı, (siz) yoktu. • 
Türkiye işlerini yakından takip et

mem dolayısile mabeyin adamlann
dan Tahsin Paşayı, Arap İzzeti, Ragıp 
paşayı, teşrifat nazın Galip paşayı ya 
kından tanıyordum. 

Bir cuma günü Abdülhamit. selam
lık resminden sonra sefaret adamlan 
nın bulunduğu taraftan geçiyordu. 
Arkasında Galip Paşa vardı. Fazla 
saygı göstereceğim diye büzülmiif 
bir halde padişahın arkasından gidi • 
yordu. Bu sırada ben gözüne iliştim. 
Türkçe bilen bir İngiliz sefaret kati
bi o zaman için bir garibe idi. Galip 
Paşa beni uzaktan Abdülhamide gös 
tererek bir şeyler söyledi. Abdülha
mit, fazla derecede alaka duymuş ol
malı ki, durdu, beni yanına çağırttı: 

- Siz türkçe biliyormuşsunuz, dol 
rumu? 

Dedi. Kendi köylü türkçemle ce
vap verdim ve Padişaha teklifsizce 
"sen,, dedim. Mabeyin halkının yap
tığı gibi arapça kelimelerle: "Allahın 
ver yüzünde gölgesi,, filan demeyi bil 

(Devamı 10 uncuda) 

Hariciye Vekili Şehrimizde 
sarfedecekıniş. Londra, 2 (Hususi) - İspanyadan Dün şehri gezen Röyter Ajansı Mu- ' 

lcra mütehassısı ikinci bir nokta alınan en son haberlere göre, Cümhu habiri, Lerida etrafında dört m.illik Enkazından 
b•kJrmdald. kanaatini de ~den riyetçilerin Lerida önierindeld mu- bir meaafe içinde Alç'biy Fr~ gör 
hillettiriyor: Borç için hapis orta ça- kavemetleri devam etmektedir. Şe- mediğlnl haber veriyor. Hülrômet Dogvan Dava 
la ~ bir usulmü§. Böyle bir bir son dakikaya kadar düpnemiştir. (.Qevamı 10 uncuda) 
usule doruneyt hatıra bile getirmek 
caiz değİlmif. · 

Şang-Kay-Şek Diktatör 
Evvelki giln, Asliye İkinci 

Ticaret Mahkemesinde, ya
nan Adliye Sarayının enka
zı yüzünden doğan bir dava· 
ya devam edildi. Davacı Mil
li Emlak Müdtlrlilğü idi. Da
va edilen de Adliye Sarayı

nın enkazuıı yıkmayı Te kal
dırmayı üsttlne alan mflteah
hit Hikmetti. İddia pdur: 

1 R. Aras çarşamba günü 
Kahireye gidiyor 

lcra kanunumuz nazari ve insan
ca bakımdan beliti de mükemmel bir 
kanundur. Yanlış mal beyan edenle
re ceza verilmesi usulünün İsviçre 
icra kanununa ilave edilmesi beliti de 
0 kamın için bir olgunluk adımı olur. 

F akat bizim bildiğimiz bir re1 
varsa o da §Udur: icra kanu

numuz, bu memleket haikınm ame1l 
ihtiyaçlaruu temin edememiştir. Ana :yeyi konıyamamıştır. Bu ana gaye 

IDemleketin iktısac:ll hayatında ve 
va~ biribirile olan müna
ae"-"erinde kredi ve itibar üzerine 
:if gö111ıe1t iıaklnını devam ettirmek :'n ıerı1tlettirnıektir. Diğer bir va
hak~ bedi kolaylığı gösterenler, 

. Z&lıınetsizce elde edecek-
lenne eJnbı 0labUınelidirler. Emin o-
lamazlarsa kredi üzerine if gö~ 
~ umb. wntk bayat çok mühim ve 
a~Ş ır aY'baktaıı ahnmı kahr 

icra kanununıuzu:ı borçlunun lyl 
niyetini esas di)'e kabul ederek k 
!aylıklar gösternıe.t, kılı 0-

türlü türlil kırka Y8: ması, . ııı6hletıer ve mu-
saadeler temın ehrıeaı; icra dairele
rinde binlerce dosya toplanmasına 
yol açmıştır. lcra Y<>lile hak aramak 
yı))arca zamana ve bGyijk zahmet 
fedakarlıklara ihtiyaç 1~ 
dir. Neticede de hakkı elde etmekten 
yeis duyulmakta, borçlu ne verae kAr 
sayılacak bir zihniyete Varılmakta
dır. 

"Malım yok,, diyen bir borçlu 
karşısında alacaklı Acizdir. Borçlunun 
ınalı olduğunu keşfetmek, Yalan söy
lediğini isbat etmek alacaklıya diif
ınektedir. Bir alacaklı için bundan 
başka birşey yapmak imkanı yoktur. 
Çünkü fyi niyet olmadıktan sonra 
menkul mal saklanır veya istihkak: 
davalarile başkalan üzerine geçiri
lir. Gayri menkul mallarda da ailenin 
fertlerinden biri üzerine geçirmek, 
muvazaa şeklinde rehinler yapmak, 
istihkak davalan tertip etmek gibi 
yollar vardır. 

Kan unun insanca bir düşilnce 
ile hazırladığı kolaylıkları fe

na niyet sahipleri iyice bellenüşler 
(Dnam• ıo tmCUdaJ 

Çin Orduları Şiddetli 
Bir Taarruza Geçtiler 
Nevyork, 2 (Hususi) - Uzak Şark 

tan alınan en son haberlere göre, J .. 
ponlann Şanghay bölgesi kuvvetle
rinden mühim bir kısmını Lungbay 
mıntakasma takviye olarak gönder
melerinden istifade eden Çinliler, 
Şanghay istikametinde girlftikleri ta 
arruzlannı şiddetlendirmişlerdir. Çin 
kuvvetleri, halihazırda, Şangbaydan 

80 mil mesafededir. Son on gün için

de Çinliler 70 mil ileilemiş bulunu
yorlar. 

Tiyen - Çin - Pokeo demiryolu 
cephesinde Çantungun cenubunda 
Linyi, Tsaoçuang ve Tungçıiang mü
sellesi arasında on kadar Çin fırka-

( Dnomı 10 tmetıda) 

Kaçakçılık Tahkikatı 
Sorgu Safhasında 

Kaçak lılerinde Sermayedar, lskencle
run Ermeni Zenginlerinden Karakinclir 

Mersindeki milyonluk dövis kaçak 
plığı hakkında verdiğimi• haberler, 
memleketin her tarahnda oldup ıibl 
Meninde de büyük bir alaka ayandır 
mıştu. İsmi geçen şahıslann Menin· 
de bulunması bu allkaya kuvvet •e
ren bir sebeptir. 

Diln döviz kaçakçıJıiına dair Ada
na muhabirimizden şu telgrah aldık: 

Adana, 31 (Tan muhabirinden) -
Burada yaptığım tahkikat, cenuptald 
döviz kaçakçılığı hakkında verdiği • 
niz haberleri teyit etmiştir. İsimlerini 
ortaya koyduğunuz şebeke, iki yıldır 
döviz işlerinde rol oynıyordu. Altın 
kaçakçılığı ile de ayni ölçüde alaka
sı vardır. 

Vaziyeti Mersin Gümrük başmü
dürlüğüne Vakıfiar tahsildarı Kud • 
dus ihbar etmiştir. Bunun üzerine 
tahkikat derinleştirildi ve iş mahke
meye aksetti. 
Şebekenin elebqmı Ottavya Braz

(l>ncmn ıo talelldaJ 
Maltlıeınqe derilen feNlrenüt 
~rı1annt1 .. Rati11 Göte 

Müteahhit Bilnnet, muka
vele- haricinde olarak Adliye 
Sarayının temel tqlanm 
söktüğü gibi, dlf duvarlanm 
yıkmq •e ilstleriadeld d• 
mir parmakhldarla 'beraber 
duvann tqlarmı da almq ve 
satmııtır. Ayıü umanda da 
binanın bahçeaindeld TÜ• 

tiyle Avrupadaa ptlrtilen 
kıymetli sü1 fldanlaruu ve 
bütün ataçlan sökerek evine 
götürmütttir. 

Milli EmlAk İdaresi, m8te
ahhitten, kaldırdıiı eDku •e 
aiaçlar için 3H8 lira bW 
bir para istiyordu. Mahkeme, 
ehli vukufa tetkikat J'•ptlr
Dllf ve haldld mflrhn teült 
ettirdikten llODn da pldtleti 
dinlemiftlr. ş.Mtler, m8te
ahhit B. Rikmetln ~lan 
söktiirdüifinl 8Öylemlfler· 
dir. Mahkeme 8elsl B. t.man 
Hakla, bu eeı..de plüderl 
dinledikten IOnra hazme. a
vukatlarma. müteahhide J'• 
min teklif edip etmtMliklerinl 
llOrda. 

Avukatlar, ·MaB,.e VekAled 
ile temas ettlktea IOllft 'ba 
suale cevap wreblleeelderldl 
söylediler. Muhakeme, •• 
nun iç~ bfb •ır ,._ ima
kıldı. .. 
Darxqa ,,...,_ olan Wi

"• ~-- • ., Wlnnllalıi 
MfJ'İyatunu .... ..,.,,. fliJı. 

ltati celbettifimis ınaele
lenlen biridir. 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) - fik Amir Kocamaz, Türkofis Dtincl 
Hariciye Vekilimiz doktor Tevfik reislerinden Nihat Odabaşıoğlu, DJe 
Rüştü Aras, Mısıra gitmek üzere bu Bakanlık memurlarından Se1.nı~ııra 
akşam Ankaradan hareket etti. Vekil, Esin ile Ekonomi Bakanlığı memur
:istasy~nd~ rei.c;icümlnır namına ya- larından Cevat refakat etmektediJI. 
ver Ştikrü, Başvekil B. Celal Bayar, ler. 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre 
teri Şükrü Kaya, Adliye Vekili Şük- Vekil, İstanbu~~a-birkaç gün kaJ9e 
rü Saracojlu, sefirler, kor diplomatik cak, çarp.tnba gunu Daçya vapariW 
hükftmet ve hariciye ileri gelenleri İskenderiyeye hareket edecektir. 
tarafından uğurlandı: Bu seyahatte vekille beraber Xal-J.. 

Hariciye Vekilimize Mımr seyaha- reye gidecek olan Mısınn Ankara 
tinde emniyet işleri Genel direktörü firi Mehmet Elcezairli Pazartesi 1fbaG 
Şükrü Sökmensuer, Dış Bakanlık bi Ankaradan hareket edecek ve ~ 
rinci daire reisi Cevat Açıkalın, Dış ye Vekilimize İstanbulda mi!Wd 
bakanlık hususi kale' direktörü Re- lacaktır. 

BO~AZ BO~AZA·: 

ispanya Harbinin 
Hakiki Hikayesi 

T elsraflar bize lepanya harbinin bütün fecaatini anlauaı..,.,·;.ı 
klfi clefildir. İepanya harbi, rirminci uır harbinin küçük 
JUta bir provumdan bafka bir fe7 delildir. Fazla olarak 
yolduk içinde çarplfUI bir milletin emlal•iz kabnamıl*I 
Yardır. 
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T ellalyanı Akçeşehre 
Davete Karar Verdik 

A gobun jurnalı üzerine ma
ruz kaldığımız tehlikeyi e

saslı bir surette münakaşa etmek 
ve tedbir almak ihtiyacını duy
duk. Acaba ne yapmalı idik! 
Arkadaşlardan Yusuf Bey ev

den çıkmak taraftarı idi. Fikrini 
şöylece ifade etti: 

- iki ihtimal var: Ya evden 
çıkmak veya bizi haber veren ha
bisi aramak... Bunu aramak için 
sarfedeceğimiz vakte yazık... O
nun için evden çıkalım .. 

- Ben hemen yer değiştirme
ye taraftar değilim. Hakkımızda
ki şüpheleri kuvvetlendirmiş o
luruz. Bu muhbir kim ise henüz 
ikimizi de pek ile tanımıyor. Biz
den müphem bir lisanla bahset
miştir. Demek ki henüz içimizde 
değil, etrafımızda dolaşıyor. Yeni 
nakledeceğimiz yer için arkadaı
lara gelmeyiniz diyemeyiz ya .. 
Muhbir her kim ise, arkadaşları 
takiple gideceğimiz yeri kolay
lıkla bulur. Bunun için yalnız A
gobu değil, bu muhbiri de bulmak 
ve her ikisinin tehlikelerinden ko
nmmak J.azım. .. Benim fikrim bu.. 

- Haklısın. O halde vakit ge
çirmiyelim, değil mi? Hem bu işi 
arkadaşlara açsak mı, ne dersin? 

- Ona da taraftar değilim. Ev
veıa pansiyondakilerle görütmek, 
muhbir hakkında onlann da fikir
lerini, sormak ve sonra harekete 
geçmek daha münasip olur. 

On dakika sonra pansiyon arka
daşlanmızla bir meşveret meclisi 
kurmuş bulunuyorduk. Işe sebep 
olan adamı düşünüyorduk. Onla
nn da son günlerde takip edildik
lerinden fiipheleri vardı. Bu bell
dan kurtulmak için beraberce ça
bfmayı, icap eden tedbirleri alma
yı kabul ediyorlardı. ~izi kimin 
ele verdiğini bulamamakla bera -
ber diğer yapılacak işler üzerin
de birleşmiştik. Her şeyden ev
vel mümkün olduğu kadar süratle 
Agobun hayatına nihayet vermek 
lazımdı. Bir taraftan da muhbiri 
bulmaya çalışacaktık. 

O gece Ahmedin evde sakladığı 
dört sandık el bombasını başka bir 
yere tapttık. Birkaç gece biz de, 
onlar da pansiyona uğramadık. Bi
zi arayıp soranlar olursa ev sahi
bi, çıktığımızı söyliyecekti. 

A gop Tellllyan'ı takip etmek
te olan arkadafımız Zekü 

Bey; kendisinin hususi hayatına 

ait malumat edinmişti. Bu ~rir, 
Diyarbakırın Silvan kazasının (Baş 
mk) adındaki Ermeni köyünde 
41oinıuftU. On bir YBflllda babası 
Karakin ile Amerikaya gitmiş, iyi 
de bir.tahsil görmii§tü. Ruhan se•
seri idi. Hiçbir işte dikiş tuttura
mamıştL Kendisi gibi bir serseri 
olan (Aram Türapyan) ile nihayet 
gönü1lü olarak Frarunzlann (Lej
yon etranje) alayına girmifti. Bu 
alayla 10nradan Çanakkale muha
rebelerine karışmış ve sol kolu sa
kat kalmıştL 

işgalden sonra Istanbula gelmiş, 
iyi ingilizce bildiği için casusluk 
hizmetine girmişti. Korkunç bir 
Türk düşmanı idi. Ayni zamanda 
ırk ve namusa da düşmandı. Tilki 
kadar kurnazdL Casuslukta pek 
çabuk kendini göstermişti. Men -
IUP oldulu -1uk pupuna bir 
kaç Türkün hayatı ve istikbali pa-

hasına hizmetlerde bulunmuş ve 
Ingilizlerin gözüne girmiştL Yük
sek mitkarda maaş alıyordu. Be
yoğlunda, kibar Ermeni aileleri a
rasında görünüyordu. Çok zengin 
olduğu söylenilmekte idi. Kadın 
avındaki maharet ve muvaffakı
yetler! ile arakadaşlan arasında 
şöhret kazanmıştı. 

Firuzağadaki apartımanına de
vam eden kadınlar arasında; fu
huf aleminde Benli s. adıyla ta
nınmış bir kız da vardı. Agop bu 
kızı, namuslu bir aile kadını bili
yordu ve çok seviyordu. Fakat 
Benli S., onun kaba sevgisinden 
hoşlanmıyordu. Çektiji paraların 
batın için haftanın bir iki gecesi
ni onunla geçirmeyi ağır bir feda
karlık sayıyordu. 

Bize bu malumatı veren arka
daşımız şunu da ilave etti: Bu ka
dının komisyonculukla uğraşan H. 
Bey adında biri ile de ayrıca mü
nasebeti varmış. H. beyi tanıyor
dum. Planımız icabınca bu kadın
dan da istifade edebilmek için he
men o gün kendisile görüştüm. 

Agobu S. ile olan dostluğu bakı
mından zaten rakip sayıyordu. Bi
ze her türlü yardım göstereceğini 
vaadetti. 

O akşam; Yusuf ve Ahmetle pl~ 
nımızın son kısmını da tertip ettik. 
Ahmet, motörlü mavnasile birkaç 
gün sonra Kilyostan kuru ot yük
liyecekti. Bunlar arasına karıştı
racağı sekiz makineli tüfeği de be. 
raberce Akçaşehire götürecekti. A
gobu da bu hamuleye karıştıra

rak Akçqehire kaçırmağa, bu su
retle takip ve tehlikesinden biran 
evvel kurtulmaya karar verdik. 

H. Beyin delileti ile Ben
li S; Agobu istediğimiz 

yere getirmeye yardım edeceğine 
söz verdi. Bize dedi ki: 

- Agop, Türk aileleri arasına 

sokulmak için can atıyor. Aile eğ
lencelerine karışmayı pek istiyor, 
kendisini böyle bir yere ve bir eğ
lenceye götürmek için çoktanberi 
beni kandırmıya çalışıyor. 
Planımızın tatbikinde bizce en 

güç olan kısım, Agobu şehir hari
cine çıkarmaktı. S. nm yardımı ile 
bu iş çok kolaylaşacaktL 

O gün pazartesi idi. Ahmet, çar 
şamba günü akşamı Kilyostan ha
reket edecekti. Salı günü akşamı 
Agobu ele geçirsek ferah ferah 
motöre yetiştirebilirdik. 

Hareketimizin bu kısmına alt 
hazırlıklara derhal başladık. S., 
telefonla Agobu buldu, ertesi ak
şam için Bakırköyünde davetli ol
duğu bir Türk ailesinin poker eğ
lencesine iştirak etmeye vaktinin 
olup olmadığını sordu. 

KOZANDA: 

Kabaıakal Köyünde 
"Hu.. Çekenler 

Kozan, (TAN) - Eski Kabasakal 
köyünde Harputlu Hasan oğlu Mah 
mut ve oğlu Hasan evlerine aldık -
lan birkaç erkek ve bir kaç kadınla 
beraber "Hu" çekerlerken jandarma 
tarafından yakalanmışlar, adliyeye 

verilmişlerdir. Baba ve oğul, çağırdık 
lan kadınlarla gayri meşru münase -
bette bulunmakla da zan .ıtma alın
!D18lardır. 
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Wl§~ILD 
BEI.EDİYEDEr Mütehassıs Fiesenje'in Konferans 1 

Avrupa 
Operetleri 
Getirtilecek 

Doktor, Türk Gençliğin • 1 

Belediye gelecek tiyatro mevsimin 
Takdirle Oğdü 

de Avrupadan tanınmış operet trupla B- Ö uyük nder Atatürkü muayene nunda en yeni çalışmaları üzerin de 
s 

ve 

n getirtmiye karar vermiştir. Bu se ed b. k . 
ne de Viyananın en meşhur opereti- en Fransız Pr~f~-~rü Doktor Fie- ır onferans vermıştir. Konferan 

. tirtilm . k laştırlm ik senje, Ankara donuşi!nde, İstanbul- salonu sayısı 1500 ü aşan talebe 
ş-

o-
nın ged b est ı ararb ışlmekn, da kaldığı saatler zarfında, Üniver- profesörler tarafından doldurulmu 
sonra an u rupun uraya ge e - 't . . . 
te 

. .. . b t bb- sı emızın çalışmalarıle yakından a- tu. Rektör Cemil Bilsel sayın pr 
n vaz geçmesı uzerıne u eşe us lik d . . ' a-

ri 
· k lmışt Beled. bi tru a ar olmuş ve takdirlerini bil- fesörü talebenin şiddetli alkışları gen a ır. ıye, ecne p d. i t• . _ 

lara fazla rağbet edileceği düşünce - ırm ş ır. ~sında. ~kdım ederken fU sozle 
sile tiyatro gelirinin artacağını hesa- Profesör, Perşembe günü Ankara- soylemıştır: 

-ba katmış, bütçeye muhammen vari- dan geldikten sonra, Gureba hasta- - Doktor Fiesenje'i zaten tanır 
datı geçen yıllardan fazla koymuştur. nesini ziyaret etmiş, öğleyin, Tokat- sınız. Ben doktor olmadığım hald e, 

ni · Diğer taraftan belediye Tepebaşı ti lıyan Otelinde Üniversite Rektörü derslerinizde ondan bahsedildiği 
yatrosunun sahnesini betondan ve en Cemil Bilsel tarafından şerefine ve- işitmiştim. Bugün her üniversiteli 
son tiyatro sahne tekniğine göre yap rilen ziyafette bulunmuştur. Ziya- resmi tebliğde memlekete ~erile 
tırmayı kararlaştırmıı, bunun için de fette, Üniversite profesörleri, tanın- müjdeyi okumuş ve bu güzel müjd 
yeni bütçeye 10500 lira koymuştur. mış doktorlar da hazır bulunmuşlar- yi veren profesöİ-ün adını öğrenmIJ-

. 
n 

e-. 
.. B-+ 1 Ek ·ıı dır. tir. Bu güzel haberi veren profesöru 

U çe er Si yor Yemekten sonra, Profesör Fiesen- size konferans vermek üzere tanıtı -
Belediyeye bağlı ve mülhak bütçe je Rektör Cemil Bilselle beraber yorum. 

a ile idare edilmekte olan Karaağaç morfoloji enstitüsünü gezmiştir. Tıp Profesör, konferansından IODr 
müessesatı, ~bir tiyatrosu, düşkün- talebesi, teşrih masaları üzerinde söylediklerinin ne kadar büyük al 
lerevi ve konservatuvar bütçeleri dün derse çalışırken, profesörü şiddet- ka ile dinlendiğini ve her sözünün 

,_ 
şehir meclisine verilmiştir. le alkışlamışlardır. Sayın profesör ne kadar iyi anlaşıldığını taleben in 

.. 
ş 

i 

Bunlardan Karaağaç müessesatınm morfoloji enstitüsünü gezdikten so9- konferansı takip etmesiyle görmu 
geliri geçen yıldan 520 bin lira nok- ra, rektöre ve dekana: olduğunu ve bu suretle talebemizin 
sanile 1100600 lira, şehir tiyatrosu - - Burada çalışanlara gıpta edi- hem ilme ilgisi, hem de dil bllgis 
nunki eskisinden 4 bin lira noksanile yorum. Parise gelirseniz, size bu ka- üzerinde sitayişlerde bulunm\l§tur. 
159609 lira, düşkünlerevininki 1500 dar iyi enstitü gösteremiyeceğim.,, Profesörün konferansı çok şidde t-
lira noksanile 180659 lira ve konser- Sözleriyle hissiyatını ifade etmiş- m vatuvann geliri ise 4500 lira eksik o- tir. li alkışlarla bitmiştir. Ayni akşa 
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'ı Ankarada~ 
• Telefon ve Telgrafla ._ 
Çorap Standar 

Nizamnamesi 
Tatbik Ediliyo 
Ankara, 2 (TAN Muhabirinden 

Çorapların damgalanma müddeti 
bitmesi dolayısiyle tktısat Vekal 
fabrikalan ve mağazalan yer 
ant olarak kontrol ettirmektedir. 

Ankarada yapılan kontrolle 
bazı mağazalarda damgasız çorap 
ra rastlanmış ve bu çorapları sa 
lar hakkında zabıt varakası tutu 
rak adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Diğer taraftan çorapların bu 
sustaki nizamnamenin tayin ett 
vasıflara uygun yapılıp yapılmad 
da aynca kontrol edilmektedir. 
k8letin bu sıkı kontrolü piyasa 
müspet tesirlerini göstermektedir. 

Mesut Bir NikCih 
Merasimi 

Ankara, 2 (TAN) - Anadolu 
j ansı Genel Direktörü Bay Muv 
fak Menemencioğlunun kızı Bay 
Suzan Menemencioğlu ile Harici 
Vekaleti katiplerinden Bay Mus 
Borovalının nikihları bugün saat 
de belediye dairesinde yapılmı§t 

Bayan Suzan, Namık Kemal'in 
sabık ayan reisi Rüat Menemen 
oğlunun hafidesi ve Hariciye um 
katibi Numan Menemencioğlun 
yiğenidir. 

- r 
Hariciye Vekili Doktor Rüştü 

as ile Numan Menemencioğlu nik 
a tarafeyne şahitlik etmişlerdir. 
asimde Dahiliye Vekili ve Parti 

larak 92783 lira olarak tespit olun- Buradan çıktıktan sonra, profesör, saat onda Semplon ekspresiyle Pari 
muş ve masraflar da gelirle denk edil Dolmabahçe Sarayındaki İnkılap se hareket eden profesör, Rekto 
miştir. sergisini gezmit ve saat 18 de tekrar Cemil Bilsel tarafından tetyi edil 

-r t 
- r 

* İstanbula kasaplık hayvan getir Üniversiteye gelerek konferans salo- miştir. 
mek üzere belediye tarafından kuru
lan şirkete dair mukavele ortaklarla 
belediye arasında dün teati edilmiştir 
Bu mukavele altı aylıktır. Altı ay son 
ra ya yenilenecek yahut belediye lSu 
işi yalnız olarak kendisi idare edecek 
tir. * İş kanununun tatbiki icap etti
ği cihetle mezbahaya fazla müstah -

POIJSTE: 

Kadın için 
Arkadaşını 
Yaraladı 

dem alınmsaına karar verilmif ve bu .Galatada oturan Mehmet Ali tsmin 

MüTEFERRIK : 

J 500 Bin Liraya 
Hava Meydanı 
Yaptırılacak 
Nafia Vekileti Devlet Hava Yollan 

nel Sekreteri Şükrü Kaya ile refik 
1 an, Adliye Vekili Şükrü Saracoğl 
Maliye Vekili Fuat Ağralı, G ·· 
ve İnhisarlar Vekili Rana Tarhan · 
Hariciye, Adliye müsteşarları, hari 
y 

g 

e müdürü umumileri ve tarafeyn 
akrabalan hazır bulunmuşlar 

enç evlileri tebrik etm~lerdir. 

B 

Balkan Ba11n Birliği 
TRAt~tnyor , 

Ankara, 2 (TAN) _ Balkan 

nun için 938. bü~esine tahsiaat konul de bir amele, bir kadın meselesi yü- için Yeşilköyde yeni ve modern bir 
muştur. zünden amele arkadaşı Ha'sanla kav- meydan yaptırmıya karar vermiştir . s 

irliği üçüncü konferansı Nisanın 
ınde lstan~\\ı.Q.a tpplanacak.tı~~ H 
etler tamamen teşekkül etmtşiir. * Belediyeye bağlı sular idaresi ga etmiş, kavga bif yüyerek, bıçakla Meydan beton asfalt olarak yapıla 

şehrimizdeki yangın musluklannın karnından ve belinden ağır surette caktır. Meydanda muhtelif altı rüz 
sayısını 937 yılında 462 den 527 ye yaralamıştır. Vakadan sonra, Mehmet gar istikameti tespit edilmiştir. B 
çıkarmış olduğu gibi eski musluklar Ali kaçmış, bir saat sonra yakalan _ rüzgarlara göre inip kalkmak için 
dan mühim bir kısmını da geniş ku- mıştır. Hasan hastaneye kaldırılmış- pist vücude getirilecektir. Her pistin 

-
u 
6 

a 
o 

turlu musluklarla değiştirmiştie tır. uzunluğu 500, genişliği 30 metre ol * Dün Fındıklıda 64 yaflannda c~tı~. Meydanın yapılması için 35 

CEMİYETLERDE: 

Sakabaıllıklar 

Kuruluyor 

--

-

Hasköylü Hayim isminde bir musevi hın lıra harcanacaktır. 
dilenci yakalanmıı, üzeri arandığı Aynca gece u~şlan için de ter 
vakit 9 gümüş lira ile 226 kuruş bo- tibat alınacaktır. B~nun için meyda 
zukluk para bulunmuştur. na k~zı ışıklar~~ ışaretler konacak 

* H
.. - · · d b. 

1 
d ve buyük projektörlerle meydan gün 

usnu ısmın e ır ame e eniz d.. .b. dınlana ak 
11 

uz gı ı ay c tır. Gece terti 
yo an idaresinin seyyar vapuruna b til be be od 

Belediyenin suya ve temizliğe alt kömür verirken vapurun ambanna a ; ra r, mak ern bir· tayyare 
kararlannı tatbik ettirmek maksadi- düşmü§, sağ ayağından yaralanmış- =ed8:"~:= için 500 .bin lira 

-le suçular cemiyeti sakabaplıklar tır. ı gelmektedir. 
kurmıya karar vermi§tir. Sakabaşı- * Sabıkalı yankesicilerden çöpür 1 ~anın 1ı~~ olması dolayısi 
lıklar, Harbiye, Nişantaşı, Valdeçeş- Mustafa Şirketi Hayriye vapurunda ~· d .. arda -'-.. alanamamıtayyarepseferle -

-
mes· Ayasağa K ledibi Şi h ne un e ~ ştır. azar ı, . , u . , ş ane. çeş ~li Rıza isminde birinin cebinden 170 tesi günü ilk seferin ya ılabileceği Ü 
~esi, Şışli Etfal, Fıruzağa mevkile - lırasını çalmıştır. mit edilmektedir. p 
nnde ~.uru~caktır ~ * Eyüpte Dikimevinde çalışan Sab • * Sutlenn ve sutçülerin kontrolü ri isminde bir am~le bazı makine par DENİZ ve LİMAN: 

• i~in ~ayesi esnaf tarafından ve- çalarını çalarken yakalanmıştır. 
rılmek uzere şehrin muhtelif yerlerin * Zabıta memurlan Dariçva is - llkb h 
de "kontro~ ~~tasyon~n." .açılması minde bir palto hırsızı yakalıyarak . a ar Tarifesi 
ha~ında sutçuler ~emıyetı~ hazır- adliyeye teslim etmişlerdir. Mevsimin değişmesi dolayısile d~ 
ladı~ rapor Be!ediyeye verılmiştir. * Büyükderede kibrit fabrikasın- nizyolları idaresi Karadeniz postala
Cemıyet, Belediyeden istasyonlarda da, kutu dairesinde çalışan Firdevs is rında tadilat yapmıştır. Nisanın birin 
~oktor ve .baytar bulundurulmasını minde bir amele sağ elinin baş parma den ağustos sonuna kadar bu hatta 
ıstemektedir. ğını makineye kaptırmıştır. yaz tarifesi tatbik olunacaktır. 

FEN ICURIANLARI iÇiN iHTiFAL: 

Dün sabah Raydarpqada ukerl baytar mektebinde fen lmrbanlannın 
hatıralarını anmak tbere bir ihtifal menslml nılmqtır. Bu resim, fen 

fehltlerinhı mezanaa ~elenk konduta anı tespit ediyor 

Bu tarifeye göre, İstanbuldan Ka
radenize pazar, salı ve perşembe sa 
at 12 de olmak üzere haftada üç pos
ta kalkacak ve bunlar gidiş ve geli§ 
esnasında kış tarifesinde uğradıklan 
yerlere uğnyacaklar ve İstanbula bi
rer gün evvel geleceklerdir. 

Yalnız kış tarifesinde Hopaya ka -
dar giden salı postası, yaz tarifesinde 
Rizeden dönecek Hopaya gitmiyecek
tir. * Şirketi Hyriyenin ve Akayın ilk 
bahar tarifeleri 20 nisanda tatbik edi 
lecektir. Yeni tarifelerde, sabah ve 
akşam postalan dairelerin mesai sa
atlerine göre tanzim olunmuştur. * Liman işletme idaresi memurla 
nnın eski koruma sandığı için ver -
dikleri yüzde 4 lerin iadesine dünden 
itibaren başlanmıştır. Bu yüzde 4 ler 
den aynca vergi de kesilmektedir. 

Denizbank İstanbul şubesi müdü
rü Tahir Kevkebin yanına muavin o
larak Fuat Musa, muhasebe müdür
lüğüne de Iş Limited firketi muhase
be müdürü Ne§et tayin edilmifler
dir. 

y 

k 
Konferans 7 Nisandan 14 Nisa 

adar sürecektir. 

Kızllayın Teıekküri 
Ankara, 2 (A.A) - Kızılay Ce 

etinden: y 

t 
İstanbul tüccarlarından ve 

ebaasından müteveffa Hiristo Dr 
onis'in vasiyeti mucibince cemiye g 

b 
mize teberru ettiği bin Türk lir 

u sabah ailesi tarafından cemiye 
teslim edilmiştir. Bu insaniyet 

er vatandaşın ruhunu taziz eder 
Güyanadaki menfasından ana 

v 

d 
y 

a avdet eden Mehmet Aliye c 
etimizce 60 lira yardım yapılmı 
Tokat havalisinde iskln edilen 

m anya göçmenlerinden muhtaç 
ileye 100 liralık tohumluk dağı 

mıştır. 

a· 

Profesör Pittard'ın 

ç 
H 

Tetkikleri 
Adıyaman. 2 (A.A.) - Tetkikat 

in Adıyaman• gelen profesör Pi 
alkeviniD verdiği çay ziyafetin 

yüzlerce dinleyici kar§lSlllda verdi 
k onferansını şu SÖzlerle bitirmiştir:: 

"Biz Avrupalılar bu büyük kültü 
aratan sizin ataiannızm ancak to 

Ianyız,, 

y 

TAKViM ve HAVA 
3 Nisan 1938 
PAZAR 

~ 

4 Unca ay GDn: so 
Ar•bf: 1157 

Sefer: 2 
GDn.,: 1,42 
1 kindi: 15,53 
Yat•ı : 20,07 

ooıe: 
Ak .. m: 
im.ak: 

Ka11m: 147 
Ru,.,r· ı ~.,• 

Mut: 21 
12,17 
18,35 
2,59 

ta 
Yurdun Karadeniz kıyılarile Dolu ve 
Anadolu bölgelerinde hava kapalı ve 
h, Trakya, Kocaeli ve cenubt doğu tıı 

' K 
k 
m 

mında çok bulutlu diler bölgelerde bulu 
eçmif, rüzgArlar Trakya, Eğe bölgele 
aradenizln garp kısımlarında şlmall 
ametten orta kuvvette, diter bölgelerde 
umlyetıe cenubi istikametten, Doğu 

dol usu ve orta Anadolunun ııark kısımı 
kuvvetli, diğer yerlerde orta kuvve 

esıniıtlr. 

da 

Dün istanbulda hava eluerfyetle açık 
mi 

9.15 

ş, ril?MAr garpten 881liyede 2 UA 4 me 
hızla esmiştir. Saat H te barometre 762 
mllimetre idi. Hararet en çok 15,3 ve en 

santigrat olarak kaydedilrnlştir. 



3 - 4 - 938 

BUGON_J 
f. Mısırda Y apllan 

Seçim 
Omer Rıza DOCRUL 

. G eçen yılın sonuna kadar Mısı
nn iktidar mevkiinde bulu-

"Vefd,, Partisi, Mısır Kralı~n 
lahiyetlerini tahdit için bazı te
bbüslere girişmiş, bu hareketi Mı
Kralı Birinci Faruk tarahndan 

as kanunun hükümlerine ve ruhu
uygun görülmiyerek bu kabine 

başından azledilmişti D h • . . a a sonra, 
çok hadıseler biribirini takip et· 
~ ef~ Pa.rtisi Mısır Meclisinde ek

rıyeti haızdi. Liberallerin Lideri 
ehmet Mah mut Başa tarafından 

ulan yeni kabine ekalliyette idi. 
ıakat Vefd Partisinde ayrılıklar baş 

. ş ve hükUnıet bu ayrılıklardan 
ifa~e ederek Meclisle karşılaşmak 
emışs~ de Vef d Partisinin herşe· 
e ~agnıen çokluk teşkil ettiğini 
rmuş ve Meclisi feshederek yeni 

umumi seçim yapmaktan başka 
e bulaınaınıştı. Meclisin feshin· 

n. so~ra Vef d Partisindeki ayrılık
r inhılal mahiyetini aldı ve Vefd 
ayrılıkların açtığı rahneleri kapa· 

madı. Bütün deprenmelerine rağ· 
en ötedenberi çok kuvvetli olduğu 

an Mısuda "müthic hezimete 
d 

Y" a ı. 

M'"thi u ş diyoruz, çünkü Mısırda 
ı· amento hayatı kuruldu kurulalı 

efd,, daima en büyük ekseriyeti 
zanagelmiş ve muhasunlan ancak 
un müsamaha ve müzaheretinden 
ifade ederek kendilerine mevki a· 
abilmişlerdir, Fakat Vefdin bu 

faki h . . . . ezımetı herşeyden evvel, 
tı Lıderinin idaresizliğinden, yal· 
kendi nüfuzuna güvenerek kıy

etr 1 mesai arkadaşlarını kolaylıkla 
•da. etmesinden ileri gelmişti~. Bu 
artıden aynJanlar Vef din eski ve 

ez . Lideri Saad Zağhil Haşanın 
ma ızafetle Sadiler adını alan bir 
up ~ücude getirmişler ve seçimde 
efd ile kıyas kabul edemiyecek de

ede mühim bir muvaffakıyet ka
aayılabilirler. Fakat, bu mu· 

f~ıyet te onlan ancak, küçük bir 
allıyet halinde bulunduracaktır. 

sıl vaziyete hakim olan- grup 
"M'll' ' t ı ı Cephe,, adını alan hil-

e grupudur M .. A • ısırın munevver 
vrupai bir .h . 

eralleri b zı nıyetle düşünen 
f 

1 
u grupun başındadır ve 

az a sernpat· k 
·berallerle ı azanan kısmıdır. 
t Ş beraber çalışan ve İtti-
' aab Partiler\ namı altında top 

nan Parti) . 
rınd erın bütün kıymeti baş-

a tanınm d 1 lu ış ev et adamları ı 
nlnmasında Ve parti azasının Ün· 

ı, servetli d 1 d a am ardan olmasm-
ır. 

Bununla b eraber yapılan --un· 
ısırın an ak --~ 
ınn d ~ yarısına aittir. Dün 

cak ve :a~a kısmında seçim yapı
caktı. 0 zaman netice anlaşı-

Fakat Vefd p .. 
dak" k 1 artısınin yukan Mı-

ı ayıp arını y 

i edeceğini aşagı Mısırda te-
mi t kil sanınanın doğru bir 

n eş etınJ Y• 

iki d d Yecegı apaçıktır. 
ora a a reyler in ~ 

acak ve hükUnı kısama ug-

d 
et, ekseriyet ka· 

asa a, mevcut f 
vvetlisi olarak i ırkaların en 
tır. ş baıında kala-

Mısır, büyük bir in ... 
Y"'I programı 

bikine mecbur olan b" 
tti İ tikı·ı· · ır nıemle-r. s a ıne yenı kavu 
'"las şan, ka-
u yonlardan kurtulmak içi b" 
ik 

n ır 

al devresi geçiren bu k d ar eş 
mleket te, yepyeni bir varlık 1 o •· 
doğacak ve bu varlığı Yeni · ınşa 

ogramı ile sağlamlıyacaktır. Bü-
k inşa programları, sarsılmaz bir. 

ve beraberlik dairesinde tatbik 

nageldiğine göre, büyük fırsat

kaçırmaktan, kıymetli vakitleri 

ybettirmekten ve umumi kuvveti 

ratnıaktan başka bir netice ver

" yecek manasız fırka mücadelele-

in bundan böyle Mısırda da ya. 

ınası beklenir. Şayet bu defaki se

ınağli'ibiyetleri, fırka ihÜraslan-

aJevler ve daha keskin mücadele

yol açarsa Mısınn istikrardan 

uıniyeti hiç şüphe yok ki, çok 

"ci bir yük teşkil edebilir. Bunun 

yle olmamasını dilemeyi ve bek

eyi bir karde$lik vazifesi tamnz. 

T A: N 

··~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!~ .• 

çEKosLovAKYA: lngiltere, Avusturyanın RusYA: 

Südet Liderleri . Almanyaya ilhakını Şimal kutbu kah-
Alman Ricalile R T d ramanı Schmidt 
Temas Ediyorlar esmen anı ı itham ediliyor 
Prag, 2 (Hususi)_ Südet Alman- Londra, 2 (Hususi) - İngiltere ve beyannamelerini Vatikanın muva 

hük~eti, bugün Avusturyanın Al- fakatiyle neşretmediklerini bildir
lar fırkası lideri Henlayn ayni fırka 
liderlerinden doktor Frank ile birlik manyaya ilhakını resmen tanımış, ve mişti. Radyo hitabesi ile, halkı met-

te, Alman ricalile görüşmek üzere bu 
gün Berline hareket etmiştir. Doktor 
Frank, dün bir nutuk söyliyerek Çe
koslovakya Başvekili Doktor Hodza
nın ekalliyetlere karşı siyasetini insaf 
ve adaletten uzak gördüğünü anlat -
mış, ve ancak ekalliyetlere tam muh 
tariyet verilmesinin Avrupa sulhünü 
koruyacağını ilave etmiştir. 

Macaristanla müzakereler 

bunu bir nota ile Almanya hariciye- repolitlerin beyannamesi ile bağlan-
sine bildirmiştir. mamıya davet etmiştir. 

İngilterenin Avusturyadaki sefa- Vatikan, Avusturya Başmetrepoli-
reti konsolosluğa çevrilmiştir. İngil- di doktor İnitger'i hesap vermiye 
tere bu konsolosluğu 15 Nisanda aç- çağırmıştı. 
mak tasavvurundadır. Anlaşılan Her Hitler bizzat mesele 

. B~~li~den_ b.il~irildiğine göre, İngi-1 i~e meşgul olacak ve nutuklarının bi
lız hukumetı, ıkınci notada, Avustur- nnde cevap verecektir. 
ya müstakil bir hükumet olmaktan Resmi Alınan mahfilleri, bu beya
ayrıldığı tarihtenberi muahede ve nat hakkında, tefsirlerde bulunmak 
mukavelelerden doğabilecek mesele- tan çekinmekte ve ortaya konulan 
ler hakkındaki noktai nazarını son- meselelerin ehemmiyetini tebarüz 
radan bildirmek hakkını muhafaza ettinnektedirler. 
etmektedir ve bu husustaki tebliga- Avusturyada tevkifler 
tını sırası gelince yapacaktır. 1934 Haziranında Dolfus'un katlin 

Diğer · taraftan, Fransız hükumeti den sonra Almanyaya kaçmış olan 
de, Avusturyadaki yeni vaziyeti tas- Avusturyalı Naziler bu sabah Viya
rih eden tebligatı aldığını Berline bil naya dönmüşlerdir. 
dirmiştir. Viyanadaki elçiliğin ilga e- Alayın başında hücum kıtalan şe
dilmesi üzerine, Fransa, burada bir fi Lutze ve Hitlerin Avusturyadaki 
başkonsolosluk ihdas edecektir. komiseri Burkel bulunmakta idi. 

Prolesör Schmiclt Çekoslovakya hükumeti de, Viya- Yan resmi bir kaynaktan bildiril-

almıyacağına dair müşterek bir be- nadaki sefaretini konsolosluğa çevir- diğine göre, Şuşnig'in eski matbuat 
yanname hazırlanması işleri görüşü! diğini ayrıca Almanyaya bildirmiş- şefi albay Adam, dosyalar üzerinde 
mektedir. tir. tahrifat yapmak cürmünden zan al-

Berlin, 2 (A.A) _Resmen bildiril tındadır. Albayın Başvekalet daire
diğine göre, Anşlustanberi Viyana _ sinde yapılan araştırmalarda birçok 
da bulunan Alman ordusunun 27 in- dosyalan yaktığı tesbit edilmiştir. 

Praii, 2 (A.A.) - Venko gazetesi, 
üç küçük itilaf devleti arasında bir i
tilaf hasıl olmasını temin etmek üze 
re Macaristan ile müzakerelere yeni
den başlanmış olduğunu bildirmekte
dir. Bu müzakereler esnasıııda silah
lanma sahasında hukuk müsavatının 
tanınması, mütekabil ademi tecavüz 
teminatı ve hiçbir hükumetin itilafa 
dahil memleketlerden birine daimi 
surette zararı dokunacak bir tedbir 

Moskova, 30 (New Chronicle'in 
muhabiri bildiriyor) - Şimal kutbu 
kahramanlarından profesör Otto 
Schmidt, bugün Sovyetlerin kutup 
faaliyetine ait gemileri tehlikeye uğ
ratmakla resmen itham edilmiştir. 

Şmit "Şimal deniz yolu idare mü
dürleri,, şefidir. Profesörün aleyhin
de neşrolunan ithamnamede onun fe
na idare, gevşeklik ve yumuşaklık
la birçok dairelerde Sovyctlik aley
hinde çalışanlara en caniyane tahri
batı yapmak imkanını verdiği söy
lenmektedir. Bundan başka idarenin 
teseyyübü yüzünden ''Hemen hemen 
bütün buzkıran donanması ile Şimal 
deniz yolunun hemen yarı ticaret do
nanması buz kütleleri içinde kalmış 
ve fırtınalarla siklonlar yüzünden 
harap olmak tehlikesine uğramıştır.,, 
deniliyor. 

Bu gazete Prag, Bükreş ve Belgrad 

arasında şimdiden bir itilaf hasıl 

olduğunu ve Budapeşte ile doğrudan 

doğruya müzakereye başlanabileceği 

ni ilave etmektedir. 

Polonyanın teşebbüsü 
Varşova, 2 (A.A.) - Siyasi Polon-

ya mahfellerine göre, Polonya hüku

meti, Kroftayı ziyaret eden Pragdaki 

sefiri vasıtasile Çek hükumeti nezdin 

de bir teşebbüste bulunmuştur. 

Siyasi mahfiller, bu görüşme esna 

smda iki memleket arasındaki müna

sebatın heyeti umumiyesile Çek ko
münist partisinin Polonya aleyhinde 

ki faaliyeti mevzuu bahis olduğunu 

zannetmektedirler. 

ci fırkası Almanyaya hareket etmiş Hitlerin yeni nutku 
tir. Diğer Alman kıtalan da yakında Stuttgart, 2 (A.f...) - Havas Ajansı 
Avusturyayı terkedeceklerdir. muhabşiri bildiriyor: 
Vatikan raJyosunun nefriyah Hitler dün akşam Stuttgart'a vasıl 

olmuştur. Mumaileyh memleket ha
Vatikan radyosunda, Avusturyada ricinde yaşıyan Almanlar tarafından 

halkı Almanya lehinde rey vermiye göndreilen murahhas heyetini kabul 
teşvik eden ve bir beyanname neşre-
den metrepolitler aleyhinde bir hita :!~!ş f::~~:t~el~::ın~a~r::nd:u~~ 
be söylemiştir. Hıtabe Almanca ile irat etmiştir. 
irat edilmiş ve daha sonra İtalyanca * 
t~r~üm""';si-neşrolunmuştur. Hitabe- Viyana 2 (Hususi)_ Alınan ajan-
yı kimin söylediği anlaşılmamış bu- sı, bazı F~ansız gazetelerinin B. Şuş
l~ııuyor. Vatik:u1 mehafili, YPap~ niğin 9 yaşındaki çocuğunun hapise 
hıtabede~ malumatı olmadıgını soy- konulduğu ve Şuşnigin intihar ettiği 
l~~ektedırler. Fakat, Vatikan bir iki haberlerini yalanlamakta ve eski Baş 
gun evvel, Avusturya metrepolitleri vekilin şatosu olan Belveder'de bulun 
nin Vatikandan rey sormadıklarını duğunu bildirmektedir. 

DENİZ SiLAHLARI YARIŞI 
BAŞLIYOR TEKRAR 

İngilterenin vatan donanması Cebelüt
tarık açıklarında son günlerde manevralar 
yaptı. Resimde en bilyilk İngiliz zırhlıla
rından Hoodu manevralar esnasında görü
yoruz. 

L ondra, 2 (Huaual) - 936 Londra deniz muahedeelle 

tespit edilen zırhlı inşaatında 35 bin tonluk ve zırhlı
lara konacak toplarda, 16 pusluk lızami haddin, Japonya ta
rafından lhllıl edilmediğl veya edllmlyeceöl hakkında her • 
hangi bir teminat verilmemi, olması, muahedeye dahll dev· 
letlerl harekete getlrmlftlr. 

Son teati edilen notaların retmf metlnlerlne glSre, ln-
glltere ~e Amerika hUkOmetlerl, Japon hattıhareketlne kar
t•• kendılerlnln de muahede hilkUmlerlnden uzaklatmak hak 
kını kullanacaklarını blldlrmlşlerdlr. Fran11z notHında ıae 

herhangi bir Avrupa devleti bu hadlerden uzaklaımadıii; 
m"tıddetçe, Fransız hilkOmetinln mezkQr tahdldata rl t d 
oeiil blldlrlllyor. aye e e 

Fakaıt, bu vaziyette Sovyetlerle Almanyanın da muahede 
hUkUmlerlnl bozacakları tabir sayılmaktadır. ltalyanın da bu 
tekilde hareketi takdirinde, Fransa, verdlöl kararı yeniden 
tetkik edecektir. 

lnglltere ve Amerikanın 42 bin tonluk gemiler lnpaına 
lııaılıyacağı ve Amerika hilkOmetlnln ayrıca bu gemilere 18 
pualuk toplar kovac "' d 1 , a11ı, en z mahflllerlnce teyit edlllyor. 

Şimal deniz yolu idaresi, kutup 
keşfiyatını kontrol ile mükelleftir. 
Yolunu kaybeden ve tehlikeli vazi
yete düşen ticari flotillanın biri 
Şark kutup mıntakasındadır. Yardım 
için tayyareler gönderilmiştir. "Sa
bih kutup üniversitesi,, adı verilen 
bu flotillanın vaziyeti büyük bir a
laka uyandırmıştır. Şimal yolu Av
rupa Rusyası ile Asya Rusyasını oi
ribirine bağladığı için bu yola pek 
büyük stratejik kıymet verilmekte
dir. 

Idare, derhal bir rapor hazırlıya
rak hataları izah edecek ve idarenin 
bütün "şüpheli elemanlardan temiz

lenmesini,, tavsiye edecektir. 
Temizlik başlamıştır. Moskovada 

yapılan vatan hıyaneti muhakem~ 

sinde Şmitin muavini Bergavinov'un 

Stalini öldürmek üzere hazırlanan 

suikasde iştirak ettiği söylenmiş ve 

bunun üzerine tevkif olunmuştu. 
Profesör Şmit, kutuptan avdeti 

üzerine Stalin ile kucaklaşmış ve iki

si de öpüşmüşlerdi. Daha sonra Şmit 

Papanin ile arkadaşlannm seyahati 

ni hazırlatmıştı. 

Haıa Arıyorlar 
Moskova, 2 (A.A.) - Dün Kotov ve 

Vetzki'nin idaresinde iki tayyare Ti
haya koyundan kalkarak Levanesv
kinin tayyaresini aramıya çıkmışlar
dır. Tayyareler, Rudolf adası istika
metinde 86 ıncı arz derecesine çık -
mışlar, bilahara 12 inci tulü garbi dai 
resine kadar gitmişler ve nihayet Ti
haya koyuna dönmüşlerdir. 8 saat de 
vam eden bu uçuş esnasında Leva
nevski'nin tayyaresile alakadar hiç -

bir şey keşfedememişlerdir. 

KISA HABERLER 
* Mekıı.ikn hükômetlnin, beynelmilel 

piyasa fiyatından aşağı fiyat üzerinden 

hiçbir petrol satııı mukavelesi imzalama
dığı bildiriliyor. 

*<Zreta Garbo, İtalyadan Tunusa gel
miştir. 

* Rayjşbank reisi doktor Şaht, Brllk
selde sınat kredi şirketi müdQrll ne uzun 
bir .rörüsme yapml§tır. 
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Şubeler 
[Ya.zan: 8. FELEK] 

Bir çarşıda gezerken sağlı sollu ve 
irili ufaklı dükkanlar, mağazalar gö
rürüz, bunlann sattıklaı'ı çeşit çeşit 
mallardan başka bir ayrılıkları daha 
vardır. Bu dükkanların bir kısmı 

tek, benzersizdir. Bir kısmı da bir 
başka dükkanın şubesidir. 

Gerçi iltisi de dükkandır; ikisinde 
de alışveriş edilir amma, bu nokta· 
dan bakılırsa hazan hlacık bir dük· 
kan koskocaman bir mağazadan da
ha derli toplu olur. Çünkü o büyük 
mağaza bir diğer mağazanın şubesi· 
dir. İşinde gücünde, alışverişinde, 

fiyatında, tenzilatında hep ötekine 
benzemiye, ötekini takibe mecbur
dur. Küçük dükkan ise canının iste
diği fiyata alır, canının istediği fi. 
yata satar. 

Bunu bir alıcı gözle tetkik etmez
seniz, farkına varamazsınız. Lakin 
görmüş geçirmiş adamlar, mağazala• 
nn bu şubelerini iyi bilirler. Batta 
falan şubenin malı, filanmkine na-

zaran daha taze veya yeni olduğunu 
bile tetkik etmiş olanlar vardır. Bel
ki bilerek belki bilmiyerek insanlar 
da da ayni şeyin mevcut olduğunu 

görmekle mütehayyir oluyorum. 

Kuşbakışı nazarla, irili ufaklı zen
gin, fakir etrafımızda gördüğümüz 

insanların da bir kısmı küçük dük
kanlar gibi kendi kendilerinin malı
dır. İşini gücünü kendi görür, kendi 
tayin eder. Bir kısmı da şubeler gibi 
bir diğerinin acente yavrusudur .. Bu 
gibilerin elbisesinden öksürüğüne 

kadar herşey merkez olan adam"i°n
kine benzer. Bu benzeyişi sakın si
yasi kanaatlere ima ediyorum, san

mayınız. Çünkü o noktada hepimiz 
biriz. Fakat giyinişi, yürüyüşü, kra
vat bağlayışı, laf edişi ve tükürüşü 

hep göbek olandan alan bir takım 
şubeler gitgide göze çarpmaktadır. 
Nasıl ticaret aleminde tecrübe gör· 
müş olanlar, üstünde markası olma
sa da bir malı' bir dükkanda gördük
leri zaman "bu mal falan fabrika· 
nındır,, diye tanırlarsa, bu şube in
sanlar da o hal alıyorlar ki, bağlı ol
duldan merkezler eğer aşinalanmız 
ise, şubelerini görür görmez bizim 
de: "Ha! Bu falan umumi direktö
rün veya filin zatın adamıdır,, diye 
kesip atmamız imkanı vardır. 

Pratik düşünür bir arkadaşa bu 
müşahedemi açtım: 

- Doifudur! Sen de bir şube ol

ınıya çalış! 

Müstakil dükkan açıp vergisini, 
çöp parasını, kirasını, karını, zara· 
rını düşünmedense bu cihetleri dü
şiinmeyi başkasına bırakıp şube ha
line gelmek en karlı yoldur, dedi ve 
ben de tamamiyle buna kail oldum. 
Likiıı işe yarar merkezlerin şubele
ri o kadar çok ki; bir çoklarımız için 
orijinal kalmak şube olmaktan çok 
daha karlı olacak! Bence bu da bir 
talih meselesi! 

ltalya - Fransa 
Görüşmeleri 
Başlıyor mu ? 

Londra, 2 (Hususi) - Ingiliz mah 
fillerine göre, Ingiliz - İtalyan anlaş
masının umumi hatlan tahakkuk et
miştir. Anlaşmanın imzası, ispanya
daki gönüllüler meselesinin hall~e 
bağlı bulunmakla beraber, görüşme
lerin paskalyadan evvel neticelene
ceği ümidi kuvvetlidir. 

Deyli Ekspres ve Deyli Meyl gaze

telerine göre anlaşma, on gün içinde 

imzalanacaktır. 

İngiliz - Italyan anlaşmasının, 

doğrudan doğruya Fransız - ltalyan 

görüşmelerine de yol açacağı bildiri
liyor. 

FRANSA: 

Paris, 2 (A.A.) - Sitroen fabrika

larının işçi ve teknisyenlerini tem"iiı 
eden heyet, anlaşmazlığın seri bir su 

rette hakem usulü ile halli ve pazar 

tesi sabahı işe tekrar başlanması hak 
kında hükumet 

teklifleri kabul 
bildirmiştir. 

tarafından yapılan 

ettiğini Başvekalete 



.M.ah k:errı.elercle 

Uyku Hastalığına 
Tutulan Bir Adam 

''Daima Uyuyan Bir Adam Nasıl 
Karakola Gidebilir?,, Diyor 

Asliye Birinci Ceza Mahkemesi, uyuyan bir adam nasıl polis ka-
dün, adliye tarihimizde ilk defa gö- rak.oluna gidebilir. Beraatirni is-
rülen bir hadiseyi tetkik etti. Mah- tiyorum. 
keme, Emniyeti Umumiye nezareti- Ahmet, geçenlerde yine ayni mah-
ne devam etmiyen bir gencin muha- kemeye "ma:ıanneisu,, olduğu iddia
kemesine bakacaktı. Suçlu yerinde sıyle getirilmiş, reisin 10rduklanna 
sabıkalılardan Ahmet vardı. Reis katiyen cevap vermemitşi. Ahmet: 
10rdu: - O vakit te uykuda klhn. Onun 

- Sen mahk\ırr.iyetini bitirdikten için cevap vermedim, diyordu. 
sonra hergün polise giderek mah- Bundan sonra mahkeme suçlunun 
klim olduğun Emniyeti Umumiye adli tıp işleri müessesesinde muaye
nezareti altında bulunmamışsm, seni ne edilmesine kendisinde uyku has
dava ediyorlar. Ceza verilsin, diyor- talığı varsa emniyet nezaretine de
lar. · vamına mini olup olmadığının tesbi-

- Bay Reis, bende uyku hu- tine karar verdL Ve dosyas)3le bera
talıiı var. Bunun için Emniyeti ber adli tıp l§leri müdürlüğüne gön
'Umumiye nezareti mahklimiye- derdi Gelecek cevaba göre, muha
timi yerine getiremedim. Daima kemeye devam edilecektir. 

Beynelmilel Atlı Müsabakalar 

Binicilerimiz, Dün 
Marsilyaya Gittiler 

Müaabakalara İftiralı eJecelı olan ekibimiz 

HIRSIZLIK MÜD İUMUMİLİKTE Bu yıl Avrupanm büyük şehirle- nız. Oradaki konkurlardan sonra 
_____ :_ DE : rinde tertip edilen beynelmilel kon- Roma ve Varşova konkurlarına gire-

Nezarethanede Ik• T k• • kurlara iştirak edecek süvarilerimiz, ceğiz. Londra atlı müsabakalarına da 
1 a 1 pçı dün akşam saat 18 de Fransız bandı- iştirak etmek tasavvurundayız. 

A k d H k k d T k
• f ralı Lamartine vapurlle Marsilyaya Nis ve Roma milsabakalarmm r a aşının a 10 a ev J hareket etmişlerdir. şartlan çok ağırdır. Bu sene, Alman-

ç Binicilik mektebi komutanı Albay lar, Italyanlar, Fransızlar, Romenler 
Parasını almış Kararı Alındı Cevdet Bilgişin riyaset ettiği heyet- Irlandalılar, Polonyalılar, Çekler, Bel 

_ . te şunlar vardır: çika ve Isviçreliler gibi kuvvetli ra-
Meşhut ~çlar muddeıumumtsi Re Müddeiumumilik birinci tetkik Saim Polatkan, Cevat Gürkan, kipler de müsabakalara girecekler-

pt Saka, dun, polis nezarethanesin- burosu,- bir sahtekarlık iddiasını tet c t K 1 E •• ö ·· b dir . eva u a, yup ncu, ve u sene · 
d~ yapılan bir hırsızlık ıddiasını tes- kik ile meşguldür. Hadise şudur: Ye müsabakalara ilk olarak iştirak et- Biz bu sefer içimize dört genç ar-
bıt etmiştir. Davacı da, suçlu da baş nipostane karşısındaki çıkmaz sokak mek üzere yetiştirilen Avni Hamdi kada§ daha alnuf bulunuyoru&. Bu 
ka başka sahteklrlık işinden nezaret ta takipçilik yapan Hakkı ve CeW Barlas, Kudret ve Ihsan. ' arkadaşlar da, diğerleri gibi muvaf
altına alınmış iki gençtir. İddia fU- isminde iki arkadaş sahte senet tan- Binicilerle birlikte 16 at ve 16 ne- fakıyetli neticeler alnuya namzet ad
dur: zim etmişler ve icradan paralan al- fer de gitmişlerdir. dolunacak bir §ekilde yetiştirilmişler 
M~a isminde bir tofar, tofar- mak üzere iken de yakayı ele ver- Süvarilerimizi•vapurda ordu mü- dir. 

lük ehliyetnamesi ~ için okur mişlerdir. fettişi Orgeneral Fahrettin Altay ile Müsabakalar için bütün subayla-
yazar olduğu hakkında bır sahte dip Birinci sorgu hakimi, ikisi hakkın Istanbul komutanı Korgeneral Halis nmız ve atlarımız çok iyi hazırlan-
loma uydurmu§tur. Bunu kullanır- . . . Bıyıkdar ve birçok yüksek rütbeli mışlardır. Atların son vaziyeileri ve 
ken de yakaland\ğı için polis neza- da da tevkif kararı vermıştır. subaylar uğurlamışlardır. bilhassa üç gün önceki müsabakala-

reti altına alınmıştır. Sahte nüfus Tatanoz Aıısı Vaktinde Albay Cevdet Bilgişin, kendisile rın neticeleri, bize bu sene için, çok 
tezkeresi kullanırken yakalanan Yu- y I ? görüşen bir muharririmize §Unlsn fazla itimat vermiştir." 
suf isminde bir delikanlı da polisin apı mamıı mı söylemi..+fr: 

'l~ Subaylarımızın Avrupa Jıeyahati 
nezareti altındadır ve cebinde de Müddeiumumilik, dün, tatanoz - Nis, Roma ve Varşovada yapı- iki \lç a,- kadar sürecek~. Kendile-
26 lira vardır. Dün gece uyurken, mikrobu alan bir hasta hakkında lacak beynelmilel atlı müsabakalara rine muvaffakı;yetler temenni ede
toför Mustafa yavaşça Yusufun ce- tahkikata başlamıştır. Kurtuluşta iştirak edeceğiz. Evvela, Nise gidiyo- riz. 

bindeki 26 lirayı aşırmış ve saltla- Arkada§ sokağııuia 53 nuınaralı ev- ======================= == 
mıştır. de oturan Marika Martın 26 mcı gü- İHTİLAS· Tn''r 

Suçlu, suçunu teville itiraf etmiş nü Kurtuluştaki Kozmanın demir • TECAv uZ: 
ve: fabrikasında çalışırken sat eıın1n su~lu TahsDdann B k k.. •• d G 

- Ben o paralan yerde buldum. parmaklarım makineye kaptırmış 3' a ır oyun e eçen 
Cebime koydum, demi§tir. Müddei- ve kesilmiştir. M h k • Bir Tecavu··z iddiası 
umumi, fahitleri dinledikten sonra, Yaralı Şişli hastanestne kaldınl- U a emesıne 
suçluyu Sultan~et S~ Üçüncü mı fakat şimdi her tarafı şişmiş ve Devam Edileli Milddeiumuınllik, bir tecavüz hl-

..................... ~ .............. . 
BERLITZ 

373 İstildil caddesi 

Akıam Lisan Kurları 
F ramızca - lqilizce T. 1. 

Haftada 3 den 
Ayda 4 liradır. \.., ______ _ ...... -........ ---· 
OLOM 

Izmit gümrük müdürlüğünden mü
tekait, Galatasaraylı Cici Necdetin 
ve kardeşi Fikret'in babaları 

FAZIL KAYRAL 
tedavi edilmekte olduju Şişli Fran
sız hastahanesinde Cuma gecesi saat 
ikide vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat onda mez
ktir hastahaneden kaldırılacak ve 
namazı Beşiktaş camiinde kılın

dıktan sonra Usküdara nakledilerek 
Karacaahmet mezarlığına defnedile
cektir. 

Allah rahmet eylesin. 

Methur Opera Lirik falllözü 

OLGA SOMOGYI 
Yunan operası tenörü 

BAKIA 
ve Tenor YUNKA 

NOVOTNl'de 
Mo. KEMAL orkestrası 

ittirakile 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Pazartesi -Kadıköy- Süreyyada 

KONTAK'İ' YAPTI 
Senenin son temsilleri 

PESTE 
' Sergisinde 6 gün 

BOKREŞ 
Sergisinde 2 gün 

(Otel, vapur, tren, yeme 
pzme hepıi beraber) 

98 LiRAY 
30 Nisan • 1 O Mayıs 

Müracaat: NA TT A 
- İstanbul Tel. 44914 

SÜME 
SINEMASININ 

Hususi davetllleri, Matbuat E 
Um ve film ve sinema ko 

rasyonu azalan ve serbest d 
huliye kartı hlmiUerL 

yarın akf8lll 

Saat Z1 de verilecek 

DEANNA DURBIN'iıı 

100 ERKEGE 
BiR KIZ 

harika filminin hususi se 
teşrifleri rica olunur. 

Fakirler Menfaatine 
Beyoğlu Fukaraperver Ka 

cemiyeti tarafından fakirler me 
tine olmak üzere bugün saat 4 
21 e kadar Maksim salonla 
danslı bir müsamere verilecektir. 

Yarın akşam SAKARYA sinemasınd 
Kraliçelerin en büyülü ve ııevcelerin en aadık ye en JGbeli 

KRALiÇE . YIKTORYA 
(MİLLETLER KUP ASD biiyiik mfikafatmı kazanan Frannzca sözl 

filminin ilk iraesi terefine MEVSİMlN EN BÜYÜK GALASI 

Bat rollerde : 
ANHA NIACM.• ve ADOLPH WOHLaRUCK 

• Az kalan yerlerinizi evvelden aldomız. Tel. 41'341 

TÜRK' 

DELİ PETR 
Milyonlar sarfile yapılan, he!"k 

hayrette bırakan, meraklı, hey 
h film 

tliveten: B A H Ç E S AR A 
Ceza mahkemesıne vermi§tir. ş, ' disesini tetkik etmiş ve üç suçlu 

Kurıun Boru Hırsızhg .. ı hayatı tehlikeye düşmüştür. Tatanoz hakkında tevkif karan alını..+· ... İd- ----•••••-•• Bu...n ... saat 11 de tenzilltlı mattn 
ald v tabın· edildi Ağırceza Mahkemesinde, bir fh- 'l~ a.au 

Meşhur sabıkalılardan Pandeli ~- mikrobu ıgı m . "ği için, ı·ı· d d edllmi"..+i .. dia rudur: ------------------~-------ı 

Şark Opera filmi 

""dd · wnilik k d" in tatan ı as avasına evam 'l~· ·----------------------lu Tanaş geçen gece Ortaköy Palas mu eıum en 15 e oz . Evvelki gün, B. İhsanla nişanlısı 
yanındaki tütün deposuna girmiş ve şınngası yapılıp yapılmadığını tet- İki _Jandarma, suçlu yerine eski be- Müyesser havanın iyiliğinden istifa- Dünyanın en güzel 8Mi -
üst kattan 3 metre kadar terkos bo- kike başlamıştır. Tabibi adil Enver ledıye tahsildarlarından Remziyi ge- de ederek Veliefendi çayınna açıl- Dünyanm en güzel filmi_ DEANNA 

DURBiN rusu çalmıştır. Tanaş, borulan kes- Karan, hastayı muayene etmiştir. tirdiler. Muhakeme, belediye avuka mışlar, geziyorl.amuf. Birdenbire çu Dünyanın en ıenç yıldızı_ 
tikten sonra deponun katlan su al- Verilecek rapora göre tahkikata de tı Rahmiden bir kağıdın istenilmesi kurların içinden iki kişi çılmııf. Bun 
tında kalmış ve prıl prı1 alt katla- edil kt" ' - için talik edilmiştir. B. Rahmi lar Müyesseri bir çukura götürerek 

vam ece ır. ·· rin h- .. 1 B ra akmıya başlamı§tır. Apartıman istenilen kağıdı mahkemeye verdi uze e ucum etmi~er. u tecavü-
kapıcısı bu prıltıyı apartımamn bah Su lu ihtilAs ettiği iddia olunan 1~ zü uzaktan gören Sabri isminde bir 
çeslnde sanmış ve suyu ana borudan . ç ' . . çoban da yanlarına gelmif ve teca-
kesmiştir. Bu kesme hırsızın işini ko lira kır bır ve 23 lira 46 kuruşun be vüze iştirak etmiı. 
laylaştırmış ve daha fazla boru qır- '· lediye veznesine yatınldıjını aöylü- Müyhserin feryatlan üzerine suç 
masına yardım etmiştir. yordu. Avukat Rahmi: lular kaçmışlar, kaçarlarken de Hü-

Oniimiiztlelıi ~bcı alıfamuttlan itibaıwn 

5 U M E R Sinemasında 
LEOPOLD STOKOWSKY 'nin dünyanın en büyük 

· orkestraaı iftirakile 

100 ERKEGE BiR KIZ D~ Asliye Birinci Ceza ~~e- _ Bu paralan suçlu değil. asıl se~e Avni kızın para ve çantasını 
mesınde bu dava neticelendirilmış- ük l1ef1 tı ştır Beledi ve bileziklerini almışlar. Biraz sonra Senenin en fazla musikili ainesna barikumda görilnecektir. 
tir. Müddeiumumt İhsan, suçluya ce mbesinede derkyadirmıardır. Oradanye fU jandarma üçünü de yakalamıı ve • y le • • • ld aldmnız. 

rilm . . . . e ay v . ge- .. dd 1 umlli.5 i+M.. Sul er rlDlZI evve en za ve eşını ıstemıı, muhakeme mu e um 6 e verm ~. ta-
karar için ~~ bir güne bırakıl- .... tirtilmesini isterim, dedl Muhake- nahmet Sulh Birinci Ceza Hakimi ------------------------_, 
mıştır. • me, bunun için talik edildi. üçünü de tevkif etmiştir. ----5 Nisan Salı günü akşamı Turan Tiyatrosunda ••-111 

1 
Şehir Tiyatrosu Sanatkarlan m 

Tekniil kadro ve dekor gardroplarile birlikte 

Kazaska damlan hAll ılzden dfipılf delildir. Yukarda resimlerini glrdtlifbıflz iki beJD§ire Bulum bu met
hur damile pek ziyade t.anınmıı Ud artisttir. Şimdi pbrimlzde bulunan bu ild kız kardet. 7alım burada delil, 

Avrupada da ba7ll nazarı dikkati celbetmlflerdir. 

o 
*Çorlu (TAJO - Buradaki .. illr: 

adım basımevl" isimli bir matbaa a
çılmıştır. Kasabamız münevverleri, 
hiç olmazsa haftada bir gazete çıkar-

Sanatkar Naılt ve Arkadaılan 
2 Büyük oyun birden BUYVK HALA ~omedı 
3 perde ESKI ADETLER komedi 1 perde 

mak istiyorlar. -------•••••••••-•••••--

- Bugün S A K A R YA ainemumda ıöriilecek f'aba ---·--•~ 
Afk... Mülhit ihtiras... Kırnetli eDtrikL.. filmi 

NAMUS LEKESi 
filmi, cidden ikinci bir (SUiiSTiMAL DAYASIJ flhnidir. 

BQf rollenle: Victor Francen • S-.Ue Hayalıauıa • Li.• Delamare • Lom Joaoet 
"baveten: Panmoant J~: Greta Garbo ltalya'cla ye AT111lm'Y& hadiselerinin mabadi 

'- Baıün aaat 11 de tenzilltb matme 

Senenin en büyük • En muazzam • En muhteıem • En nefis Türkçe Sözlü ve Türk Muslkll filmi 

MiHRACENiN GOZDESI 
i p E K ve s A R A y Sinemalarında görülmemiı bir muvaffakıyetle devam e·diyor •. 

Buıün saat t t Cle temlllth matine 



• 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde. fikirde. her• 
ıcydo temiz. dUrUst, aamlmt olrhak, 
'knrlln gazetesi olmıya çalı;maktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

MilleUcnırası postn ittilındına dahfl ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
fara 10 lrunısluk pul ntıvesı ttızımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Macaristan Teh ikede 
[Yazan: M. ZEKERiYA] 

. ~lmnnynnın Şarka doğru siyase
bnın yolu üzerinde ilk bulunan dev
let Macaristandır. Nitekim Avustıd'· 
yanın işgalinden sonra Macaristanda 
endişe başlamıştır. Macar Nazileri 
faaliyete geçmiştir, Nazilerin Maca
ristanı içinden fethetmeleri inıkaru 
çoktur: 

Çünkü: 

. ı - Mncaristan iktısaden Alman
ynya bağlıdır. l'tlacaristanın bütün 
zirai istihsalatı Almanyı:ıya gider. 
Avusturynnın işgalindenberi Al
mnnya ile yapılan harici ticaret bir
denbire % 40 nisbetinde artmıştır. 

Z - Siyasi vaziyet Almanyanm 
lehindedir. l\facı:ıristanın, Umumi 
Harpten sonra kaybettiği ve hasreti
,.ni çektiği toprakları bir Alman itti
fakiyJe temin edebileceğine kani o
lan Macar diplomatları böyle bir it
tifaka muhalif değildirler. Macarlar 
Çekoslovakyada, Yugoslavyada ve 
Romanyuda kalan milletdaşlarını bu 
suretle kurtaracaklarını umuyorlar. 

3 - l\lncnristnnda Nazi cereyanı 
çok kuvntlidir. Bunlar hükfunet 
içinde bile kuvvetli bir mevki sahi
bidirler. Gazetelerin çoğuna bunlar 
hükmederler. Dahilde Nazi propa
gandası kuvvetle faaliyettedir. 

' - Macaristandnki Alman ekal
liyetıerl Almanyanın en kuvvetli 
y ardımcılnrıd ır lar. 

Bu sebeple Almnnyanın, Avustur
ya işini tamamen hallettikten sonra, 
l\tacuristan meselesini de halle te
şcbbU etmesi ihtimali çoktur ve 
böyle bir hareket takdirinde l\laca
ristanı kazanması da güç değildir. 
Onun için Macaristanın Nazileşmesi 
tehlikesi büyüktür. 

* 
Mektep Kitapları 
Şu ınektep kitapları işini Kültür 

Ba.kanhğı bir türlü halledemedi. 
llkınektep kitaplanru Vek8let ü

~~rine aldı. Bu, ilk adımdı. Mektep 
ıtapçılığını bir ticaret va!lıtası ol· 

~a~tan çıkarmak llizımdı. Fakat, bu 
iifı değildi. Bunu iyi organize et

tnek Jazıındı. 

llalbuki, Vekttlet ne yaph? Anka
:radn b • t 
d u ış en anlamıyan k.imseler-
ti end. l'nl\Urckkep bir heyet vücude ge-

r 1
• lckt ki yazdırdı cp taplannı bu heyete 

1 . • · Bu heyette kıymetli edip
erımız ~nrdı. Fakat, bunlar peda-
goı değıUcrdi t v 

d
.1. . • Ik.mektep çocugu-

nun ı anı, iht• . 
1 

.. . . 
b ·1m· ı 1Yacını, psıko OJISIDI 
ı ıyor nrdı ç 

bu bakımdan. ıkardıklan eserler 
• • A 

110ksan oldu. 
Şımdı Vekalet b k. 

1 
• 

. .. u ıtap an yem-
den tetkike 1 uzum .. .. k' 

1 gormu~, ıtap ar 
baştan nşağı oku.nncnı~ lah dil 
cckm

• ~ ıs e e-
ış. 

Vckiiletin ne düştind-~.. .. b 
A • A • ugunu ve u 

tadılatı ne şekılde Yapnıak • t d•v•. 
. • • b"l d'ğ' . IS e ıgı 

nı ıyıce ı me ı ınıız için b .. 
. d . . 

1 
.. unun u-

zcrın e müta en yurütrnek "nık·· 
nıu un 

değildir. Fakat, hu ınesclen'ın lı . . esas 
bir surette halli ıçın Yapıbnnsı lazım 
gelen iş şudur: 

1 - Vekalette pedagog ve edipler. 
den miirekkep bir heyet teşkil et
mek. Mektep kitabı ynzaeak ndamın 
ne yalnız muallim, ne yalnız peda
gog \'C ne de yalnız muharrir olması 
kiifi değildir. 

2 - Muhtelif memleketlerin muh 
telif terbiye sistemlerine göre kul
landıklan mektep kitaplarından bi
rer nümune gctirtmelidir. 

3 - Bu heyet bu neşriyatı tetkik 
ederek bizim ihtiyacımıza göre yeni 
ha tan bir miifredat programı yap. 
malıdır. Çiinkü bugünkü müfredat 
programı kfıfi değildir. 

4 - Bu müfredat programına gö. 
re bütiin kitapları hu heyet hazırla
malıdır. Mektep kitabı müsabaka He 
yazdırılmamahdır. 

5 - Bu heyetin hazırlııdığı kitap· 
lan Milli Talim ve Terbiye de bir de-

-·. - . . -
• - - -·~· _._-..·---......~-- -~-~ ::::-..ı.ı.: ı...: _::ı-_. ~ .,__ ""' . -- ------

T:A N 

N ews Chronicl e 

Bartlet'i Çine 

lngiliz gazetesi, tanınmış muharrirlerinden Verner 

göndermiş ve oradaki harp vaziyetini yakından tetkik 

ettirmiştir. Muharririn, Çin .- Japon harbini hangi tarafın kazanaca

ğına dair yazdığı dikkate değer bir yazıyı, okuyucularımıza naklediyoruz. 
' 

Uzak ark I·Iarbini 
inliler 

azanacak 
U zak Şarkta Çin - Japon 

harbinin nasıl nihayet 
bulacağını on iki kişiye so
rarsanız, bunların onu ayni 
cevabı verir: 

- Çinliler i)i kötü birle
şik hareket ederlerse Japon
yanın yıkılması muhakkak
tır! 

Ve geride kalan iki kişi şu 
veya bu tarafa meylettikleri 
için verdikleri cevaba ehem
miyet vermiyebilirsiniz .. 

O halde Çinin iyi kötü bir
leşik davranmasına imkan 
var mı? Bu suale aldığınız 
cevap kol silkmesinden iba
rettir! 

Bu kol silkmenin manasını 
anlamak için Çin dediğimiz 
çok geniş sahada faal olan 
muhtelif kuvvetleri ölçmek 
biçmek lazımdır. Bunu yap
tıktan sonra verilecek hü
küm, J aponyanm Çini esir et
meden evvel ihtilal içinde par 
çalanacağ·ıdır. Gerçi insan va
ziyeti inceledikçe bu hükmü 
biraz tadil etmek mecburiye
tinde kalıyor, fakat bu hük
mün mühim esaslara dayan
dığı şüphe götürmez. 

B ugün Çinde en kuvvetli si-
yasi nüfuz Soong ailesinde

dir. Bu ailenin en tanınmış simala
rından biri olan Bnyan Çang - Kay
Şek bugün pekte göze çarpmıyor, 
çünkü aylarca devnm eden müt
hiş yorgunluktan kendini korumak 
için Hongkong'a gitmiştir. Onun 
en sadık müşaviri olan Avustur-

yalı gazeteci Donnld, esrarengiz 
bir hava içinde otel kulislerinde 
dolaşıyor. Bu ihtiyar gazeteci ile 
Bayan Şek'in Çin başkumandanı 
üzerindeki müşterek tesiri, Japon
yaya karşı Çin mukavemetini sert 
leştirmiştir . 

Soong ailesinin ikinci bir sima
sı, Başvekil ve Maliye Nazın 

Kung'un karısı Bayan Kung'dur. 
Amerikada tahsil gören bu Bayan, 
bir siyasiden fazla bir mektep 
muallimine benziyor. Fakat son 
derece zengin bir kadındır. Ve 
kayınbiraderi olan Mareşal Çang -
Kay - Şek üzerinde cok büyük bir 
nüfuzu haizdir. 

Bayan Kung ile kocasının 
Japonlara karşı mukave

met göstermek hususunda müte
reddit oldukları söyleniyor. Fakat 
onlar da Çinin istikliil ve hakimi
yetini temin etmiyecek bir sulha 
razı değildirler. 

Soong'lnrın uçuncusu Bayan 
Sun - Yat- Sen'dir. Çok zarif, mün
zevi ve son derece radikal bir ka
dındır. Bu kadın, Mareşal Çang -
Kay - Şek'e her düşündüğünü söy
lemekte tereddüt etmez ve Ma
reşal Japonlarla harbe hazırlanır
ken onu komünistlerle mücadele
ye sevketmek ister. 

Bayan Sun - Yat - Sen Çin ih
tilalinin lideri olan adamın karısı 
olduğundan son derece hürmet gör 
mektcdir. Onun görüşüne göre Çi
nin birliği gün geçtikçe kuvvetle
necektir. Bizzat kendisi bana, ya
n faşist generallerle komünist ge
nerallerin Japonyaya karşı ayni 
enerji ile harp ettiklerini temin et
miştir. 

Soong hemşireler bunlardır. 
Biraderlere gelince en mü

himleri olan '4T. V." hala tered-

Milli Çin lideri Mareşal Şang- Kay· Şek ve karısı 

düt içindedir. Çini yeniliğe sevk 
hususunda en çok sözü geçen a
dam odur. Gerçi bu adam hüku
mette bir mevki sahibi değildir. 
Fakat tekrar Başvekilin muavin
liğine ve maliye nazırlığına geti
rilecek olursa Çinde emniyetin da
ha fazla sağlamlnnacağı ve daha 
kolaylıkla kredi teminine imkan 
bulunacağı şüphe götürmez. 

Fakat "T. V." hükılmete ancak 
birkaç şartla avdet eder. Çünkü 
kendisi ile başkumandan arasında 
ihtiras mücadelesi değil, fakat huy 
tezadı vardır. T. V. maliye nazırlı-
ğına geldikten sonra Çin maliye-

sine tam manasile hfıkiın olmak 
ister. Koyu garp iktısatçıları gibi 
o da denk olmıyan bütçeyi cina
yetlerin en çirkini sayar. Bunun
la beraber (T V.) nin yakında da
ha mühim bir rol sahibi olması 

bekleniyor. Bu adam bugün Çin 
bankası ve Hongkong'daki Kanton 
bankası şefidir. Bu adam maliye 
nazırlığına gelecek olursa, Çinde
ki müspet kuvvetlerin faaliyetle
ri çok tesirli bir şekilde artacak
tır. 

l!~&~~[Rı [p)&.~ ~&~~~~1
1 

J aponla:r da, yıkmak iste
dikleri Çinin halası için 

birçok yardımlarda bulunmakta
dır. 

Japonlar, Çang - Kay- Şek'e ulu 
orta hücum ederek onunla katiyen 
müzakereye girişmiyeceklerini -
söylemekle Mareşalin mukaveme
tini sc':ileştirmiş ve ona sonsuz bir 
kuv\ ~t kazandırmışlardır. Çang -
Kay - Şek, Çin birliğinin müces
sem timsali olmuştur. Kulakların Esrarı 

Hayll tellça dOıtOk. Hele bizim ga

zeteci arkadaılardan blrçoklarl

nın yOre!il oynadı. 
Efendim, mesele ıır: 
Pollı Alemdarda iki tane kulak bul

mur- Kuzu kulaliı dc!jll, adam kulal!ı. 

Naaıl olur da sokakta kulak bulunurT 
Ben de bunu dDıDndDm. Ve aklıma: 

- Yerin kulaOı var. SlizD geldi. Aca
ba sokakta bulunan kulaklar, yerin ku
laliı mı diye de dUtDnUyordum. Nlha • 
yet, dUn it aydınlandı. Bulunan kulak
lar Tıp fakDlteıl talebesinden bir gence 
altmlf. (gencin kulakları delili, ba9ka 
yerden tedarik ettlOI kulaklar) Dzerlndo 
fennf etUtler yapmak için ba1ka11ndan 

almıf. 

Gerçi blrlblrlmlze: 
_ Bana kulak veri diye nasihatte bu· 

lunuruz amma. birinin liteklne kulak 
verdi!!! glirülmD' 9ey de!illdlr. Halbuki 
bına sorsanız bunun peklll lmklnı bu
lunablllr. içimizde hiç söz dlnlemlyen, 
bir ıeye kulak umıyanlar, bu Azalarını 
bir eOa olarak 8aktıyacak yerde "gl5z 
kulak olmak,. lıtlyenlere • velev ki, 
Ariyet olarak • verseler fena mı olur? 

fa gözden geçirdikten s~~k&let 1 
temiz bir şekilde bastırmalıdır. 

Bu söylediklerim yalnız ilkmek
tep kitaptan içindir. Diğer mektep
lerdeki kitaplar için de buna benzer 
bir yol tutulmalıdır. Bu yol tutul
mazsa, memlekette mektep kitabı 
sıkıntısının öniine geçmek mümkiin 
olmıyncaktır. Muvakkat tedbirlerle, 
mevcutlan tadil ~e ıslah ile bu me
sele h Uedilemez. 

YAZAN: 

BURHAN FELEK -_ 
~~~~ 
Sokakta bulunan kulakların sahibi 

bulunduktan sonra, gazeteci arkadaılar 
mOaterlh oldular. ÇDnkD havadlı atlı • 
yanlara ara sıra: 

- Yahul Kulaklarını aokakta mı bı· 
raktınl Tarzında ıerzenlıler cdlldlOI olur 
du. 

EOer gOnOn birinde yine b!Sylc sahibi 
boll! olm ıyan aOız ve diller de bulunur• 
ıa, sakın tellta dUımeylnlzl Yine fennt 
bir tetkik yapmak için bir talebenin 
ba1kn11ndan tedarik ettl!ll Azalardır, bl 
zlm de!llll. 

B lr mecllsto idik. Aramızda salla 

patı görUıDr biri de vardı. Hazı· 

rundan kendini dDnyanın en gOzet, en 
akıllı, on dlrayctll, en kurnaz, en malO· 
matlı adamı sayan blrlııl, bu çeılt mah· 
!Oklara mahıuı gerdan gorlflerle harıl 

harıl her IAfa eu katıyordu. 
saz. dojtru s!Sylemek. hakkı teallm et

mek bahılne geldi. Kimisi doiiru, klmlıl 
eOrl taraftarı oldu. EOrl taraftarlarından 
blrlal, doliruluOun mahzurlarını glSıter• 

mek için mahut: 
- DoOru lliyllyenl dokuz k!Syden ko· 

varlar, dedi. 

Herk esten dirayetli, herkesten mal O
matlı, herl<esten akıllı ve herkesten zeki 
olan zat hemen bunu ele aldı ve gOya 
bu fikri teyit için falan vo flllnın f11 
veya bu itten çıkarılmasını mlıal ola • 
rak getlrdL 

DedlOlm sallapati de fıraat bekllyor· 
mut= 

- DoOru söyllyenl dokuz köyden ko• 
varlar. Zatılllnlz de her yere girer çı· 
kareınız. LehUlhamt hiç kovulmanını:ı:. 
Akıl kaziyeye inanalım mı? Demez mlf 

Ben bu ıtıtavatsıza dik dik baktım. 

TelAıım beyhude lmlf. Herkesten zeki, 
herkesten malOmatlı ve herkeıten dlra· 
yetil otan klmeıne gDlerek: 

- Sahi !Sylel Çok ııDkUr tılçblr yerden 
kovulmadım! Diye hallne hamdcttl. 
Ben de ferahladım. 

Geçende tOrkçele~lrllmtı bir fllm 

gördUm. Hlntto cereyan etmlı 

bir roman. SergU~eft fllmlerlnln zengin 
tarafı artlıtln kudretinden ziyade dekor 
ve flgUran zenglnlllil olduiiu için, bu ta• 
raftan fllml gDzel buldum. Mevzuu da 
tDrkçele§mlyo mOsalt. ÇUnktl her filmi 
tUrkçcye çevirmek pek uymuyor. Mo • 
eoll Napolyon veya krallço Vlktoryayı 
perdede tUrkçe söylerken g!lrmek biraz 
garip gellyor. 

BahıettlOlm macera filmi, tDrkçelcıml 
ye mUaalt bir filmdi. Hattı, ıarka alt bir 
mevzu oldujtundan fllmln bizim mual• 
klmlzle ahenklc§tlrllmeıl de hemen he· 
men muvaffak olmu§tu. Yalnız bir nok· 
ta muttasıl kulaklarımızı harap ediyor. 
Bizim sahneye nnsılaa glrmlt olan ve 
tDrkçenln Aksan tonliilnl de!jlştlren ıo· 

!juk ve klltD ahenk. Bunu nasıl ataca!jız 
bllmlyorum. Hariçten alınmıı adamlara 
yaptırılan tDrkçeleıtlrllmelerln tablllllil 
ve bu yOzdcn temin ettllil muvaffakıyet! 
kar9111nda "artlıt., lerln aözlerlno vor· 
dikleri sahne edası ve bazen de mUter
clmlerln artlıtlero ellylettlklerl "tercO· 
me., dlllerl, koakocaman bir emeOI bor • 
bat ediyor. 

Bu fllmde biraz zevzekçe bir Almanı 
"duble" eden gencin muvaffakıyet!, mu
hakkak bu artistin aaıı dlllle gör01U1Un· 
dekinden daha yDkaek idi. Beni bu bl. 
raz tuelll etmeae idi, Adeta nevmit ola· 
caktını 1 

Çang - Kay • Şek'in vaktile Ja
pon tnleplerine karşı yumuşak dav 
ranmasını, bazıları ziıf allımeti sa
yıyor, bazıları da onun Çin ha
zırlığını tamamlamak için harbi 
geciktirdiğini söylüyorlar. Fakat 
bu yoldaki bütün iddialar, artık 
akademik bir mahiyetten ileri git
miyor. Bugün muhakkak olan bir 
nokta Çang - Kay - Şek'in Çin bü
tünlüğünü kurtarmaya azmetmiş 

olduğudur. Çang - Kay - Şek, an
cak bütün kuvvet ve prestijini 
kaybettikten sonra boyun eğer. Ve 
boyun eğmemek için her şeyi ya
pacağı şüphe götürmez. 

Çinliler belki de askeri mağ
lUbiyetlere uğrıyacaklar, 

levazım kıtlığı içinde kalacaklar
dır. Belki Hankov dn düşer ve Çin 
hükumeti belki de ikiye ayrılır 

ve bir kısmı cenupta mukaveme
ti hazırlamakla, bir kısmı şiına

li garpte ayni vazüeyi üzerine al
makla meşgul olur, fakat bütün 
bunlar Çin generallerine clele ver
meyi öğretecek, Çinlileri daha 
fazla uyandıracak ve Japonyaya 
karşı mukavemeti keskinleştire
cektir. Bu sayede daha fazla yol
lar açılacak ve bu yollarla dış dün 
ya ile temas edilerek limanların 
zıyaı teliı.fi edilecek, Çinliler tay
yarelerini artırarak şehirlerini bun 
larla müdafaa edecektir. Hulasa 
Çinin harbi kaybetmesi için bir 
sebep görmüyorum. 

5 

Vara ı ihri Vefayı, 

Kim Okur, 3. (,. Jt 
Kim Dinler? 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 

İspnnynda Primo de Rivera dikta 
törlüğü ve Kraliyet yıkıldık

tan sonra Cümhuriyet teessüs et
ti. Her cümhuriyet gibi, İspnn) ol 
Climhuriycti de dinle devleti n)ırdı, 
İspanyada çok ku\ vetle hüküm sü
ren derebeylerinin imtiyazlnrını e· 
linden aldı, kralcıların mürteci icra
atına kanunlnrln set çekti. Bir taraf
tn, Cümhuriyetin teessüsünden men· 
faati zedelenen rühban, derebeylcri, 
kral taraftarlan, diğer tarnfta da, 
demokrasi taraftarları, halk ve köy· 
lü fırknlan birleştiler. İntihabatı bu 
müşterek hnlk cephesi hükumeti ka
zanınca, kralcılar, dcrebcy]er is~ nn 
ettiler. ispanya harbinin ilk kiiçiik 
mukİıddinıesi budur. 

Bundnn sonra A\•rupanın, btızı hü 
kUmetleri, İspanya harbine nıüdahn
lc etmiycceklerini ilfın ettiler, Mil· 
Jetler Cemiyeti açık beyannameler 
neşretti, men'i müdahale komitesi 
teşekkül etti. Almanya, İtnl) a dn a
çıktan açığa Francoyu tuttulnr, is
tedikleri gibi yardım ettiler. 1\lillet
lcr Cemiyetinin bütün gayretleri, 
Ademi Müdahale Komitesinin snyı

sız içtimnlan, çene yormaktan bir 
kanş öteye geçmedi. İspanyol mille
tinin hariknlıır ynrntan fed:ıkiırlıkla· 
n. muazzam top ve ateş kuvveti kar
şısında iki senelik cansiparane bir 
mukavemetten sonra sarsıldı. Bugün 
Frankistlerin muvnffakı;) ete yaklaş
tığı bir devredeyiz. 

Frnnkistlerin muvaUnkıyetiyle İs
panyada harp biter mi? Orası belli 
olmaz. İngilterenin ecnebi ordulnn 

1 ispanyadan çekmek için müzakere
lerde bulunduğu, l\filletlc:r Cemiye
tinin yağla halla ağzını kapadığı bu 
günlerde, lngilterede Milletler Ce
miyetine müzaheret birliği Lor Se
silin Başkanlığı altında bir içtima 
yaptı ve şu kararlan ncşretGı 

1 - İngiliz hükumetinin paktın 
bütün vecibelerini ifoya amade ol
duğunun bildirilmesi. 

2 - Tnnrrııza uğrıynn her devle
tin müdafaasının temin edilmesi. 

3 - İspanyol hiik(ımctinin milda· 
faası için, yiyecek, mühimmat vo 
malzeme tedarik edebilecek bir va· 
ziyete konulması. 

• MilJetler Cemiyetinin dut yutmuş 
biilbül gibi, se inin kesildiği bir sı
rada kendine müzahir birliğin bu ka 
rarlan, hüsnü niyete delil olmnkJfl 
beraber, pek komiktir. İ pan;y~ 
yıkıldıktan, taarruza uğrıyan mill<!t .. 
ler yerle yeksan olduktan sonra. ti).. 

mar tomar karar neşretmek, hiidir.~ .. 
lerle alay etmek gibi birşcy .. J{nrat .. 
dan ne çıkar? Kararları tatbik et .. 
mcdiktcn sonra... Varı:ıkı mihri l°t? .. 

fayı, kim okur, kim dinler! .. 

Prens Seyfeddinin Mirası 
Son gelen Mısır gazeteleri, şimdi 

Kahirede bulunan, merhum Prens 
Sey!eddinin refikası Prenses Ulviye 

nin miras hakkından istüade edcmi
yeceğini yazmaktadırlar. Öğrendiği -
mize göre, Prenses Ulviye yakında Is 
tanbula dönecek ve burada hukuk _ 
çularla bu meseleyi görüşecektir 

fstanbuldaki istişarelerden sonl\'l 
Prenses Ulviye tekrar Mısıra giderek 
miras hakkım almak üzere bir dava 
açacaktır. 

Yine Mısır gazetelerinin yazdığına 
göre, Prens Sey!eddinin karısına, bir 
yakın dostu sıfatilc bir meblağ tahsis 
edilmiş, fakat, Bayan Ulviye bu pa .. 
ruyı reddetmiştir. 

HENDEKTE: 

Bir Kaçakçı Mahkum Oldu 
Hendek, (TAN) - Kaçakçılıktnc 

dolayı mevkuf ikbal köyünden Meh
met hakkında bir yıl, bir ay ve on 
beş gün hapis, 1575 lira hafü para 
cezası hükmedilmiştir. Mehmet bun 
dan sonra Eskişehir vilayet merke
zinde altı ay sürgün kalacak ve ceza 
müddetine muadil bir muddct te t'm 
niyeti umumiye nezareti altında bu
lundurulacaktır. 



G TAN 

Vatandaşla 
.~oıaka.t 

Hergünün 
Küçük Dertleri 

Her okuyucunun bir derdi, memleket 
ve şehir me.~eleleri hakkında bir düşün
cesi vardır. Biz bu vatandaşlara bu dü
:ıüncelerini ifade imkl'ınmı vermiş olmak 
için bu sütunu açıyoruz. Bu sütun, oku
yucuların mektupla bildirdikleri mesele
lerden maada, umumi meseleler hakkın
daki diişüncelerini tespite yarıyacaktır. 

Bu maksatla bir muharririmlz her gün 
önüne çı':an bir vatandaşla. onu aHika
dar eden meseleler hakkında mülAkatlar 
yapacaktır. 

* 
Buldana Ticaret 

Odası Lazım 

Dün Be,iktQflıları yenen Muhalızgücü oyunculan birarada 

Buldan'da fazla tüccar ve esnaf 
vardır. Burada bir Ticaret Odası a
qılması isteniyor. Çünkü, Buldan 
tüccarı, bu yiizden çok sıkıntı çeki
yor. Buldanlı okuyucularımızdan 

Naci Öncel bize yolladığı bir mek
tupta, bu meseleyi şöyle izah edi
yor: 

MiLLi KUME MACLARI 
M. Gücü, Beşiktaşı 

1- 3 Mağlôp Etti · 
Birinci Devrenin Sonunda Başlıyan 

Muhafız Tazyiki Nihayete Kadar Sürdü 
1

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK )• 
Beşiktaşın Ankkada aldığı netice

yi bu defa tekrarlıyamıyacağmı ev
velki günkü tahmin yazımızda bil
dirmiştik. Fakat, dünkü gibi bir 
farkla yenileceğini de hesaplamamış
tık. Vakıa beyaz siyahlılann aksıyan 
tarafları vardı. Kazandıkları maçlar
da pek göze çarpmıyarak geçen o ha
talar dünkü maçta herkesin dikkati
ne batacak bir halde gözüktü. 

Beşiktaş takımının tehlikeli ve 
bir maçta galibiyeti koparacak tara
fının sol cenahtaki kombinezonları ol 
duğunu evvelce yazmıştık. Soliç Şe
refle sol açık Eşrefin anla~a ve top 
aktarma tarzlan ekseriya iyi netice
ler verirdi. 

Dünkü oyunda Beşiktaşlılar gfıya 
daha güzel ve isabetli oynamak için 
takımlarını ikinci devre esnasında 

değiştirdiler. Yerlerini kavrıyamıyan 
Beşiktaş oyuncularının şaşırdıkları 

saniyelerde de Muhafızlar gayretle
rini artırdılar. Bilhassa yerden pas
laşmıya başlıyarak Beşiktaşın mua
vin ve müdafaa hattını darmadağın 
ettiler. 

Beşiktaşın belli başlı hatalarından 
biri de Hüsnü gibi muavin vuruşlu 
birini hücum hattına geçirmek ol
muştu. Mağlup tarafın dün daha ba-
riz gözüken zaafları arasında, yirmi 
beş dakikadan sonra kesildiklerini, 
takatlerinin yarıya indiğini kayde
debiliriz. 

Galip takım na•ıldı? 

Mağlupların bu hallerine galip ta
raf maçı başladığı gibi bitirecek bir 
halde idi. Ciddi idman ettikleri her 
zaman belli olan Muhafız oyuncular 
rının süratleri gittikçe arttı. Rakiple
rinin de inadına azaldı. 

Muhafızlar ilk devrede ve ikinci 
devrenin başlangıçlarında çok gol 
kaçırdılar. Ankaradaki büyük farklı 
mağlubiyetin asapları üstünde, de
rin tesirler bıraktığı, muhakkak fırsat 
ları gole çevirememelerinden hisse
diliyordu. Kale önüne gelip gelip, 
müdafaayı sıkıştırıp sıkıştırıp gol a
tamadıklarını gördüğümüz zaman 
Muhafızların galibiyeti sigortalıyabi
leceklerinden şüphelenmiye başladı
ğımız dakikalar olmuştu. Fakat, ikin
ci golü attıkları zaman birdenbire de 
ğiştiler. Asapları rahatladı Bir fikri 
sabit halinde başlarını işgal eden 
Ankara mağllıbiyeinin tereddütleri 
kayboldu. O dakikadan sonra müha
elmler şiltlerinin ayarını, muavinler 
paslarının ölçüüsnü hakkile buldu
lar. Muhafız oyununun paslaşma 
hususundaki isabeti, müessirlik tara
fından da meydana gelince, maçın 
galibiyet ibresi kat'i olarak gayretli 
ve muntazam idmanlı gençlere düş
müş oldu. 

Dünhü galibiyetlerine hiç laf edi
lemez. Tevil ve mazeret bulunamaz. 

Alınlarının terini döke döke, topları 
söke söke gollerini attılar. Hatta dör 
düncü golün hakem tarafından ilk 
saniye sayıldığı halde sonradan sa
yılmamasına ses çıkarmıyacak kadar 
cömert davrandılar. 

Bravo Muhafızlara!._ 

Maçın tal silatı 

Diplomalı hakem Tank'ın idare
sinde iki taraf şu kadrolarla dizildi
ler: 

Muhafızgücü: Fuat - Hüsnü, Sa-
lih, Ahmet, Cihat, Lutfi - Şahin, İz
zet, Rıza, İbrahim, Atıf. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Faruk, 
Enver - Fuat, Feyzi, Rüat - Eşref, 

Şeref, Hakkı, Hüsnü, Rıdvan. 
Başlangıçtan üç dakika sonra Be

şiktaş uzun vuruşlu ve havadan sis
temini kabul ettirerek ağır basmıya 
başladı. 

On yedinci dakikaya kadar sık 

sık tekrarlanan Beşiktaş hücumları
nı Muhafız muavinleri kolay karşıh
yamıyorlardı. Şeref ekseriya rahat 
ve açık bırakılıyor, müdafaa kesif 
bir mukbele tatbik etmiyordu. Beşik· 
taş muavin hattı da henüz yorulma
dığından mühacimlerini iyi besliye
rek tazyikin artmasına yardım edi
yordu. 

Muhafızların seyrek inişleri şilt

leri kuvvetli çekmemek ve fazla pas
laşmak yüzünden neticelenemiyor
du. 

Yalnız on yedinci dakikada Beşik
taş kalesinin boş olduğu bir saniye 
Muhafızlar bir gol fırsatı kaçırdılar. 
Bu da vaktinde şüt çekmemek sebe
binden kayboldu. 

Befiktcqın birinci golü 

26 ıncı dakikada, soliç Şeref de
rin bir ara pasile sol açık Eşrefi 

buldu. Eşref yerden ortaladı. Hakkı 
kale hizalarında yetişerek sıkı şütle 
birinci golü yaptı. 

Bundan sonra Muhafızlar daha 
gayretli oynamıya başladılar. Kazan 
dıkları bir korner'i vermiyen hake
me karşı seyirciler: 

- Diplomalı hakem görmüyor 
musun? .. diye bağırdılar. 

lki dakika sonra Beşiktaş lehine 
olan bir korner'i de vermiyerck işi 
denkleştirdi. 

Muhafızlar otuzuncu dakikadan i
tibaren açıldılar ve hücum teşebbüs
lerini ele aldılar. Beşiktaş muavin 
hattı yorgunluktan gittikçe ağırlaşı
yordu. 

Muhafız merkez mühacimi raki
bin aksadığı bu dakikalarda bütün 
müdafaayı geçti. Tam şütünü çeke
ceği sırada sendeliyerek takıldı. To
pu kaptırarak beraberlik ihtimalini 
kaybetti. 

Muhafızlar sağdan soldan akın 

Klüpler: 

Fener bahçe 
Cevap Veriyor 
Fenerbahçe klübünden bir mektup 

aldık. Bu mektubu aynen koyuyoruz: 
"31 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet gaze

tesinin ikinci sayfasında (Doğru değil mi? 
Tenkide tahammül) başlığı altında çıkan 

bir bentte azamızdan Nuzhet Abbasın bir 
iki gün evvel ki'hbümüz aleyhinde gene 
ayni gazetedeki esassız bir yazısından dola
yı Fenerbahçe klübü heyeti idaresince kay 
dının terkinine karar verildiği haber veri
liyor ve bu hareket tenkit ediliyordu. 

Hemen haber verelim ki, o ga7.etenin bu 
yoldaki istihbarı da Nüzhet Abbasın müta
leası gibi tamamen asılsızdır. Klübümüz 
idaresi bu tarzda aleyhdarane yazıları mü
zakere mevzuu saymadığı için onu yazan 
Nllzhet Abhasın da klübümüzle olan alaka
sını kesmeyi düşünmiye bile mahal görme 
miştir. 

Esasen Cumhuriyet gazetesi yıllardanbe 

ri hiçbir zaman lehinde yazmadığı kllibü
müzden bahsederken mutlaka aleyhine yü 

rümeyi meslek ittihaz ettiğine göre, muhar
rfrlerinden Nüzhet Abbasın da bu itiyat 
haricine çıkması beklenmezdi. 

Cumhuriyet gazetesi ve Nüzhet Abbas 
gibi bazı seyrek istisnalardan başka her -
kesin haklı olduğumuzu teslim ettiği ve sa
de bizim değil, bUtün Milli küme kliipleri
nin de umumi menfaatlerine temas eden bu 
bahiste hakikati görmek ve teslim etmek 
fırsatını kaçırmış olanlara karşı yapaca -
ğımız şey yalnız teessüf etmekten ibaret
tir. 

Ancak bu satırlan bitirirken hak ve ada
let mefhumlarının bile fevkinde imiş gibi 
her hakkı anyanın karşısına dikilen mahut 
dissiplin sözünü bu vesile ile bize karşı da 
iteri süren Cumhuriyet gazetesinin, kendi 
klübü hakkında hiç tetkik etmediği bir me
sele dolayısiyle "Feneri tecziye etmelidir,, 
mealinde yazı yazan Fenerli Nüzhet Abba
sın bu hareketini dissipline nasıl uygun 
gördiiğünü sormadan kendimizi alamadık.,, 

Galatasarayh Necdetin 
Babası Öldü 

Galatasaray klübünün ve Milli ta
kımın sağ açığı Necdetin babası sa
bık rüsumat müdürlerinden Fazıl 

Kayral uzun süren bir hastalıktan 

kurtulamıyarak clmiiştür. , Cenazesi 
bugün saat 11,30 da Şişli Fransız has 
tanesinden kaldırılacak, Beşiktaş ca 
miinde namazı kılınacaktır. 

Necdetin ve ailesinin acısına işti -
rak ederiz. 

"'Buldan bir ticaret yuvasıdır. Bu
rada 2168, Güney nahiyesinde de 
400 el tczg8hı, 3218 tüccar vardır. 
Kazamız Denizli vilayetine tabidir. 
Denizli Ticaret Odası Buldan tacir
lerinden 4435 lira harç tahsil eder. 

Kazamız tüccarı, herhangi bir mu 
amele için 48 kilometre mesafede 
bulunan Denizliye gitmek mecburi
yetindedirler. 5 yıl evvel Buldan Ti-

caret Odası kaldırıldı. Yerine bir mü 

messillik ihdas edildi. Şimdi, bu mü

messillik te feshedildi. Bura tacirle

ri bir istida ile kaymakamlığa mü

racaat ettiler. Evrak Denizli vilaye

tine gitti. Bu işi takip için 12 kişilik 

bir heyet Denizliye gitti. Heyet Vali 

Ekrem Engür'ün huzuruna çıktı. 

Pek muhterem Vali Ekrem Engür he 

yete: "Rahatsız olup buraya gelme

nize liizum yok.. İçinizden birisini 

seçiniz, onunla konuşalım.,, demiş

tir. 
Halbuki, Buldan tüccarını temsil 

eden heyet azası, bu mühim mesele

yi vali ile etraflıca göriişmek isti

yordu. Valinin, heyet azasının hep
sini birden kabul etmek istemeyişi, 

Buldanlıları müteessir etmiştir.,, 

····-·································-··-····· 
OKUYUCU 

Mektupları 
..... _._ ... ............ 

Cenazelere 

Çelenk 
Tıp talebesinden birkaç genç matbaamı

za gelerek şunları söylediler: 
- Bir cenazeye götürmek üzere, Tünel 

başında bir çiçekçi dükkanına başvurduk. 
Pazarlığını yaptık. İstediğimiz çiçekleri ve 
şeklini tarif ettik. Anlattık. Fakat, tam çe
lengi almıya gittiğimiz vakit, çiçeklerin ev
velce konuştuğumuz şekilde hazırlanmadı
ğını gördük. Fakat, öyle dar ve müşkül bir 
zamandı ki, bundan vazgeçip, başka bir çe
lenk ısmarlamıya vakit yoktu. Mecburi ola 
rak alacaktık. Esasen müessese sahibi de * Galatasaray klübü ikinci 

Osman Müeyyet çekilmiştir. 
reisi böyle bir zamandan istifade eder:!k, taah

hüdünü tnmamile yerine getirmiyor, zanne 
diyoruz. 

üstüne akın tazeliyerek boyuna sıkış
tırıyorlardı. Bu esnalarda birkaç fır
sat daha kaçırdılar. 

Birinci devrenin son dakikalarına 
yakın iki sağlam fırsatı daha kaybe
den Muhafızlılar devre sonunda 
1-0 mağlup vaziyette istirahate çe
kildiler. 

ikinci devr~ 

llk dakikada 13eştktaş sağ cena
hından soliçe, oradan solaçığa giden 
top Eşref'in ayağile kalenin yarım 
metre dışından çıktı. 

Muhafızın ilk sıkı şütüne beşinci 
dakikada şahit olduk. Sağaçığın se
ri sürüp demir gibi havale ettiği to
pu Beşiktaş kalecisi güç tutu. 

Yedinci dakikada, Muhafızın sağ
dan çektiği korner'le ortaya düşen 
top kale direklerile cilveleşerek sani 
yelerce dolaştı. Geriden yetişen Mu
hafız mühacimi kale ağzında cilvele
şen topu ağlara doğrulttu. Muhakkak 
gol zannedilen bu vuruş Beşiktaş 
kalecisi güzel karşıladı. 

Onuncu dakikada, Muhafız sağ 

iç oluğundan çekilen §Ütle Beşiktaş 
(De11amı 7 incide) 

Bu çiçek işini bir hayır müessesesi, me
sell'ı Kızılay üzerine almalıdır. Belediye de 
bu işlerle alakadar olmalıdır. Hem fahiş 

fiyatla, hem de pazarlığa uymıyan ~eylerle 
halk aldatılıyor.,, 

Haklı Bir İtiraz 

Yeşilköy tayyare talim heyetinde Şakir 
Kuraltürk imzasile aldığımız mektupta de
niyor ki: 
Çarşamba gecesi saat 12,10 da bir Harbi-

ye - Fatih tramvayile Fatihe gidiyordum. 
Önümüzde 86 numaralı ikinci mevki bir 
Harbiye - Aksaray tramvayı vardı. Alem
dar yokuşu başında birden tramvaylar dur 
du. 86 numaralı tramvayda bir münakaşa 

vardı. Bekliyorduk. Gidip hadiseyi öğren
dim. Genç bir vatandaş, bir evvelki istas
yondan bindiği iddiasile ve kırk para için 
tramvaydan indirilmiye çalışılıyordu Bir 
vatandaş, ağır bir suç işlemiş gibi, itile ka
kıla karakola götürüldü. Belinden tutul -
muş, yakasından yapıışılmıştı. Tramvay şir 
keti memurlarının bu hareketlerine hayret 
ettim. Bir vatandaşa bu şekilde hareket 
doğru mudur? 

Adeta işkence ediliyordu. Zorla da, tram
vayda şahit toplanmak isteniyordu. Ben bu 
vatandaşın lehine şahadet etmiye hazırım. 

Maalesef adresini ve hüviyetini öğreneme
dim. Bu yüzden de tramvaylar tamam 35 
dakika beklemiye mecbur oldu. Bir vatan
daşa gayri kanuni eziyet edilmesi ve diğer 
vatandaşların 35 dakika bekletilmesinden 
acaba kim ınesuldür? _ 
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K !aranın romanı umulduğundan da büyük bir muvaffa
kıyet kazanmıştı. Artık kadının 
bütün hayalleri bir hakikat olmuş
tu. Şimdi o, kendisine şık bir da
ire kiralıyabilir, seyahatlere çı
kabilir, istediği kadar üstbaş ala
bi~r, evine dostlarını davet ede
bilirdi ... 

Klara yalnız iyi bir muharrir;iyi 
bir romancı olmakla kalmıyordu; 
o ayni zamanda iyi bir ev kadını 
olarak ta şöhret bulmuştu... Hat
ta onun tanıdıkkrı arasında öy
leleri vardı, ki kadının yemekleri
ni, edebi eserlerinden kat kat üs
tün bulurlardı .. 
Romanının satışı en yüksek bir 

haddini bulduğu sıralarda, Klara, 
tabundan bir mektup aldı.. Mek
tupta, Kolosal sinema şirketinin 
romanı bir filme çekmek istediği, 
bunun için de ilişik olarak gönde
rilen mukavelenin imza edilmesi 
rica edilmekte idi.. 
Beş )ıaneli bir rakamın pınltı

siyle gözleri kararan Klara muka
veleyi imzaladı. Birkaç gün sonra 
da Kolosal film şirketinden bir 
mektup aldı... Film şirketi, Kla
radan, eserinin senaryosu üzerin
de çalışmaya razı olup olmıyaca
ğını soruyordu. . 

Klara bu teklifi sevinçle kaı·şı
ladı .. Birkaç gün sonra da, ilk top
lantıda hazır bulunmak üzere si
nema şirketinin bürosuna gitti .. 

Film şirketinin direktörü, onu, 
büyük bir sevinçle karşıladı: 

- Şirketimizin, dedi, değil yal
nız eserinizi fakat sizin de fili yar
dımınızı temin edişinden ötürü ne 
büyük bir bahtiyarlık duyduğu -
mu size anlatamam.. 

Klara utancından kıpkırmızı ol
du. Direktör kadının yüzüne mem
nuniyetle baktı.. Çünkü o, böyle 
mütevazı, böyle mahcup muharrir 
lerden pek hoşlanırdı.. Bu gibiler
le iş görmek pek kolaydı .• 

D irektör, hafifçe öksürdük· 
ten sonra sözüne devam et· 

ti: 
- Kitapla film arasında büyük 

bir fark olduğunu tabii bilirsiniz, 
dedi. Filmin kendine göre hususi 
birtakım kanunları vardır. lşte bu
na tabi olarak biz de, kitabınızda 
ufak tefek bazı değişiklikler yap
mak mecburiyetindeyiz!.. Maama
fih hiç telaşlanmayınız!. Yapaca
ğımız değişiklikler teferrüata ait 
bazı noktalara inhisar edecektir. 

Klara başını salladL Direktör sö
züne devam etti: 

- Bundan maada biz, filmleri
mizin müşterileri olan geniş küt
lelerin zevkini de nazarı itibara al
mak mecburiyetindeyiz! Romanda, 
ancak mümtaz bir zümrenin anlı
yabileceği şekilde konmuş olan ba
zı meseleleri de yumuşatmak, sa
deleştirmek zaruretindeyiz ... 

Klara susuyordu. Direktör yine 
sözüne devam etti: 

- Maamafih bu dediğim şey· 
ler de, yine birkaç noktaya inhisar 
edecek.. Mesela romanınızın kah
ramanı olan yaşlı filavtacıyı ala
lım .. Umumiyetle yaşı geçkin bir 
adam bir roman kahramanı olarak 
hiç te dikkate değer bir tip değildir. 
ihtiyar, pejmürde bir adamla kim 
alakadar olur?.. Bizim müşterile
rimizin büyük bir kısmı kadındır. 
Halbuki bu gibi insanlar ihtiyar
lardan ziyade gençlerden hoşla

nırlar .. Bunun için biz de romanı
mızın kahramanını yan yarıya 
gençleştirmek mecburiyetindeyiz!. 

Klara bir şeyler söylemek için 
ağzını açtı. Fakat direktör, onun 
söz söylemesine imkan vermedi: 

- Sonra kahramanınız için seç
tiğiniz meslek te enteresan değil! .. 
Siz bir gencin sevgilisine filavta 
ile bir serenat söylediğini hiç duy 
dunuz mu?. Doğrusunu isterse
niz filavta ile ne yapıldığını, bunu 

nasıl kullandıklarını ben bile bil· 
rniyorum ... Bir boru gibi içine mi 
üflerler?. Yoksa keman gibi yay
la mı çalarlar?. Hiç bir fikrim 

. yok.. Onun için biz daha popüler 
bir meslek seçmeliyiz!.. Mesela bir 
şarkıcı.. veyahut bir kemancı .. 
Hatta hepsinden iyisi bir sakso
foncu seçmeliyiz.. Sonra vakanın 
cereyan ettiği yer olarak ta fakir 
filavtacının odasını alamayız! Bu
nun için muhteşem bir tiyatro- - re 
vü daha uygundur ... 

Direktör istifhamkar gözlerle 
Klaraya baktı. Krala: 

- Her halde siz bunları ciddi 
olarak söylemiyorsunuz? .. diye 
sordu .. 

Direktör hayretini gizliyemedi: 
- Gayet tabii ki çok ciddi söy

lüyorum .. Bu fikir sizin hoşunuza 
gitmedi mi?. 

- Fikrinizin iyiliği veya fena
lığı hakkında herhangi bir şey 
söyliyemem .. Fakat sizin ileri sür
düğünüz, bu fikrin benim roma
nımla hiç bir münasebeti yok .. Fik 
rimi daha açık söyliyeyim: Siz ta
bii böyle bir mevzuu filme çeke
bilirsiniz! Fakat ben bu filme ki
tabımın ismini veremem .. 

Direktör hayretle genç kadına 

baktı. Sonra, mukaveleyi okuyup 
okumadığını ondan sordu. Klara 
tasdik makamında başını sallayın
ca, direktör: 

- Şu halde, dedi, teknik bazı 
zaruretler dolayısile ufak değt~
likler yapabileceğimizi de biliyor- , 
sunuz, demetkir. 

B u vaziyet karşısında Klara 
verecek hiçbir cevap bula

madı. Fikirlerini almak üzere avu
katile tabıına müracaat etti.. Fa
kat onlar da, mukavelenin bu sa
rahati karşısında yapılacak hiç
bir şey olmadığını, Kolosal şirketi
nin "teknik" bakımdan istediği de
ğişiklikleri yapmak hakkına ma
lik bulunduğunu söylediler .. 

Klara filmin senaryosuna işti
rak etmekten vaz geçti.. 

Birkaç ay içinde film bitmiş ve 
gösterilmeye başlanmıştı. Klara 
büyük bir öfke içinde filmin kendi 
eserile, isminden başka, hiç bir a
lakası kalmadığını gördü .. 

Bu vakadan bir müddet sonra 
Klara bir davet esnasında Kolosal 
film şirketinin direktörile karşı

laştı. Direktör ona: 
- Siz bana hala dargın mısınız? 

diye sordu .. Ve genç kadının ko--, 
luna girerek onu masasına götür
dü .. 

Yemek esnasında her ikisi de 
susuyorlardı .. Klara bir şeyler dü
şünüyor, onun için susuyordu .. Di
rektör ise obur bir adamdı .. Ye
mek yemeden konuşmaya vakit 
bulamıyordu.. Yeme2in sonlarına 
doğru Klara: 

- Bugünkü filmcilik hakkında 
sizinle daha mufassal konuşmak 
ihtiyacındayım, dedi. Bir gün ba
na akşam yemeğine buyurmaz mı
sınız?. 

Orada hazır bulunan Klaranm 
dostlarından birisi: 

- Bu fırsatı kaçırmayınız, diye 
söze karıştı, Klaranın yemekleri 
romanlarından da şemhurdur. 

Direktör Klaranın davetini se
vinçle kabul etti. 

Birkaç gün sonra direktör Kla
raya geldiği zaman genç kadın o
nu: 

(Devamı 8 incide) 

, 
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ugünkü Hindistan: 

ÜNiVERSiTE TALEBESİ NASIL YAŞAR 1 
Dünyanın her tarafında üniversite talebesi feragat ve mah

nuniyet içinde çalışır. Memleket içinden gelen binlerce Türk 
çocuğu üniversite tahsilini ulak bir para ile ve bin mahrumi
yet içinde yapar. Bunlardan bir kısmı medreselere yerleşmiş
lerdir. Burada eski medrese müdavimleri gibi mütevazı bir 
hayat yaşarlar. Aşağıdaki Fotoğraflar,. Fatih medreselerinden , 
birinde yaşıyan bir Üniversitelinin hayatını tesbit ediyor: 

'l 

Şu Garip Dünya : 

20 Yasındaki 
1 

Talebeler 
Evlenmeli 

d İstiklili Davasında • 
1 • 

• 
Amerikada Şikago Univcrsitesi 

profesörü Dr. Corc Vorks, kız ve er
kek talebeye hıtaben bir tebliğ neş-

• retmiştir. Bu tebliğinde profesör, U-
niversitelilerin 20 yaşına varmadan 

Ensarinin Rolü • 
• 
• 

• 
evlenmelerinin memleket menfaati 

1 için zaruri olduğunu ve aksi takdir
de Amerikanın felakete doğru gittı-

• ğini bildirmiştir. Fakat şurası garip-

Q okt~r Ens~ (1) U. P. eya-
letındendır. Çünkü, her yer

de olduğu gibi, orada da muhtelif 
vilayetler aşağı yukan muhtelif 
~hn~.yetlere alamet olmuştur. Hint 
lı mutefekkirlerle konuşurken bir 
~ısmı size U · P. eyaletinin en çok 
lider yetiştirmeye müsait olduğu
nu söyler; bir kısmı da hudut e
yal:t~n~n asıl başbuğ yctiştircbile
ceğinı ıddia eder. Herhalde 1935 
senesinde bile Hindistanın istikla
li Doktor Ensarinin hayatında (2) 

alınabilir gibi görünmüyordu. Bu
na rağmen mütefekkirlerin müs
takil Hindistanı idare edecek zih
niyet ve kabiliyet için neler dü
şündüğünü göstermesi bakımın
dan beni alakadar etti. U. P. eya
leti halkında idare ve liderlik ev
safı görenler diyor ki: 

"U. P. halkı süratle düşünür, 
çabuk anlar ve kavrar. Ayni za.
ınanda teşkilatçıdır ve zihniyeti 
tek cepheli değildir . ., 

Doktor Ensari'nin ecdadı şimal
den gelmiştir. Aralarında tanınmış 
askerler, hakimler, memurlar ve 
ulema vardır. Eğer insan ecdat va
sıflarına tevarüs ediyorsa Ensari 
de cesaret, teşkilat kabiliyeti, ka
nun mefhumu, ayni znmanda ru
hani evsaf olması lazımdı. Bütün 
bunlarla beraber Ensnri doktorluk 
mesleğini intihap etmişti. 

u adam bütün manasile Hin-
distan topraklarının mah

SUlUdür. Tahsilini evvelfi Haydnrfı
batta yapmış ve en ziyade fenni 
mevzularda kabiliyet kazanmıştı. 
Oradan aldığı, daha doğrusu ka
zandığı bir yardımla (Edinburgh) 
Tıp fakültesinde tahsilini bitirmek 
için Ingiltercye gitmişti. Kendi za
manında Londrada (Charing Cro
so) hastanesine dahili doktor, 
(Lock) hnstnnesine cerrah olan 
tek Hintli doktor Ensnridir. Bu, 
tabii olar k . d k" k b·ı· e . . a mesleğın e ı a ı ı-
Yk. t~nın fevkalade oldug·unu isbata 
afıd' . ır. Ayni zamanda batı mede-

nıyetinin ilim ve fendeki (me
tot) lannı kavradığını da gösterir. 

. ~oktor Ensnri benim tnnıyabil
dıE,'lm Hint Müslümnnları arasın
da, şahsiyetinin hususiyetini mu
hnf nza t k e me le beraber, garbe malı 
5~.s .?dd.~~ilcn gündelik hayattaki 
duruh-tlugü t 1 k .... k . .. aınamen a mış uçu 
bır zuınrcdendi H h Id l\ı·· 1 .. 

1 
r. er a e 1 

• us u-
man ar arasında garp doktorluğu-
nu en muvaffak ti .1 tt• 
ği 'b' b.. .. ıye e temsı e ı-

gı ı utun ı~· d. 
~ın ıstanda da meş-

hur olan birka.- d kt d 
ır o or arasın a 

bulunuyordu. Şunu .1• t k • . ı ave eme 
lazımdır ki, Hındistand b .. k . "Y a ugun c 
serıyet unani" ism·ı . 1 k. 

nı a an es rı 
doktorlara kendini .. tc . B gos rır. u 
esk~ doktorlar, ~nnedildiği gibi 
cahil adamlar değildir 0 1 d 

f k ··ıı 1 · n ar a ekseri tıp a ·u e erine gı·d· 1 ıyor ar, 
fakat, tedavi usulleri başkadır. Bun 
lar arasında çok itimat edilen 
simalardan biri doktor Ens.,r· . · " ının 
büyük kardeşi idi. Iki ~özü de ama 
olan bu adamın tedavı hıısusund 
b

. a 
ır çok muvaffakıyetlerinden bah-

settiler. Mcselii; Hindistnnın bü
yük şairi Mehmet Ikbal bana, garp 

lı doktorların tedavi edemedikleri 
bogaz hastalığını, Yunani usulle 
Ensarinin kardeşi tedavi ettiğini 
söyledi. Bunların kullandıkları, 

hemen umumiyetle nebati ilaçlar
dır. Bu nebatları şimdi Avrupa 
doktorluğu da bazı yerlerde tetkik 
ediyor. 

Doktor Ensari Delhide 1910 
da muayenehane açmış, 

tababete başlamıştı. 1912 de Bal
kan harbi münasebetile Hindistan 
Hil:iliahmerinin reisi olarak, Istan-

(1) Unlted Provlnces. 
(2) Doktor Ensari 1936 ~en°'Sf sonun

da ôldU. 
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Dr. Ensari 

bula gelmişti. Bu adamın Türkiye
ye ve Türklere karşı beslediği tak
dir ve biiyük muhabbet, öteki 
Hint Müslümanlarınınkinden başak 
idi. Onu Türklere bağlıyan rabı
tada sırf Müslüman hissi hakim 
degildi. O, daha çok yeni \"e inkı
lapçı TürRiyeye merbuttu. Doktor 
Ensari genç Müslümanlara Türkle
rin yeni cephelerini öğretmiş bir 
adamdı. Ayni zamanda da Hindu
larda da Türkiyeye karşı alfıka u
yandırmış, onlara da genç Türki
yeyi sevdirmişti. Garip olarak genç 
Türkiyeyi sevmek Hindu ve Müs
lüman gençliğini bir araya toplı
yan, biribirine bağlıyan mühim 
rabıtalardan biri olmuştur. Bura
da izahı faydalı olacak bir nok
ta vardır. O da Türklere muhab
bet ve alakanın biribirine zıt iki 
cephesidir. Birkısım Müslümanlar 
Türkü sırf Müslümandır diye se
verler. Hindular bunlara şüphe ile 
bakar "Bu Müslümanlar, vatandaş 

!arından fazla Türkleri seviyor

lar'" derler. Birkısım Müslüman

lar da - ekseriyetle gençli&ri -
Şarktaki inkılapçı milletlerin bir 

modeli diye Türkleri severler. Bu 
kısım ile genç Hindular arasında 

ayrılık gayrilik yoktur. Hatta di

yebilirim ki, Türkiyeyi bu yeni 

cephesinden seven Hinduların bel

ki sayıları fazladır, bile. Nasyona

list Hindular arasında, en sola doğ 

ru olanlar da, hatta en çok tanın
mış "Cevahir Lalnehru,. gibi sos

yalist liderlerin lakırdılarında ve 

yazılarında, bugünkü Türkiyeye 

karşı samimi bir muhabbet gö

rünür. 

D oktor Ensariyi herh_alde s~
yasete sürükleyen ılk fımıl 

Türkiye olmuştur. Fakat, bir defa 
o sahaya girdikten sonra umumun 
emniyetini kazanmış ve Hindista
nın kafa ve ahlak bakımından 
çok nüfuzlu bir politika adamı ol
muştu. 

Ensarinin Hindistan siyasetin
de en çok iman ettiği ve fikir ha
linden filiyata geçinnck için öm
rünü vakfettiği şey şudur: Hindis
tan vatandaşlığı yalnız dine ve 
mezhebe dayanan bir bağ olmama
lı; her Hintli memleketindeki is
tiklal davasında tam bir müsavat 
içinde çalışmalı; ve yarının müs

takil vatandaşları arasında hiçbir 
hukuk farkı olmamalı. Onda bu a
kide hiç değişmemiştir. Bundan do-

layı (Communalist) lerin (3) hü
cumuna uğramıştı. Iş bu kadarla 
da kalmadı. Müslümanla Hindu- • 

tir ki profesör Vorks, kendisi de be-

• 
kardır. Niye evlenmek istemedigi 
hakkında talebeler tarafından soru
lan bir suale, verdiği cevapta, 20 ya-

• nun birleşmesini o azmanki İngiliz 
idaresi için tehlikeli bulan Ingil
terenin de husumetini celbetti, tev- • 
kif edildi ve hapse atıldı. Bu ha-

• şında iken evlenmediği için şimdiye 
kadar bekar kaldığını söylemiştir. 

• • 
Kabiliyetli çocuklar 

ne zaman doğuyorlar? 
pis onun esasen nazik olan bün
sesini tamamen hırpaladı, yıpran
dırdı. Fakat, ideali yüzünden çek
tiği meşakkat sadece maddi bir sa
hada da kalmadı. Şarkta maalesef 
siyasi tenkitler çok çirkin ve şah
si bir şekil alıyor. Bu nevi hücum

lardaki mefsedet ve iftira icadı bir 
sanat halindedir. Bütün bunlara 
rağmen Ensari memleketinin dü -
şünen ve ahlfık sahibi olan büyiık 
bir zümresinin itimadını kazanmış 
tı. Hindistan milli hareketinde, 
"Fırkasız içtimalar", "Bütün Hin
distan", isimleri altındaki büyük 

ve umumi toplantıların bir çoğuna 
Ensari reis olarak seçilmiştir. 1935 
te kongre partisinin hem idare he-

yetinde, hem de "Gölge kabine" 

sinde aza bulunuyordu. Evi idare 

heyeti merkezi olduğu için parti o-

rada toplanıyordu. 

F akat bunların biri onu mes
leğinden ve hastalarından 

ayıramıyordu. Hindin esasen baş

lıca prensleri ve zenginleri hasta

larıydı. Fakat, onun evdeki mua

yenesine gelen hastaların çoğu fıka 

ra idi ve bedava bakılırdı. Evin 

muayenehane olan tarafında (Rols 

Roys) ler göründüğü gibi, tek, 

atlı arabalar, hatta yalınayak has 
talar da görünürdü. Muayene saa

tinde, evinde nekadar mühirr siya

si bir içtima olursa olsun, o, has

talarının başından ayrılmazdı. Fu

karaya verdiği saedce kıymetli za

manı değildi. Zenginlerden aldığı 

büyük ücretlerin bir kısmı fukara 

nın cebine girerdi. Bütün Hindis

tan onu, hastalarının servetinden, 

adedinden ve evinin açık misafir
perverliğinden dolayı, en zenginler 
den biri diye tanırdı. Oldüğü za
man evinden başka servet bırak
madı. 

Bu adamın hususi hayatını an
lamak için odamın sol tarafında, 

taşlığa kapanan perdeyi kaldırıp 
içeri girmek lazımdır. Orası Be
gum Ensarinin dairesidir. Şahsi 
hizmetçileri ve manevi kızı Zoh
ra (4) ile yaşar. Bu kız ayni za
manda dotkorun yeğenidir. Begum 
Ensarinin kendi evladı olmamış
tır. 

Begum IIindistanda "perde ka
dını" denilen, yani "kaç göç" ade
tine sadık kalmış sınıfın en iyi nü
munelerinden biridir. Dairesinde 
namaz kılmadığı zaman ekseri e-

linde arapça, farisi yahut ordu li

sanında bir kitap vardır. Bu üç li

sanın da edebiyatını esaslı bilir. 

Sokağa nadir çıkar. Çıktığı zaman 

perdeleri kapalı kendi otomobili 

ile gider. Yürürse kıyafeti Hintli 

kadınından ziyade bizim kalın pe

çeli eski ihtiyµrlarımızın çarşafı 

gibidir. Akrab lsı haricinde gör

düğü bir tek er:l\ek vardır: Mahat

ma Gandi. Bundan başka da çok 

fukaraya bakan bir kadındı. Hiz

metçilerine muan1elesinden sınıf 

farkına hiç inanmaz olduğunu an

ladım. iki genç kız her gün mer
merliğe açılan yerde bir hocadan 

ders okurlardı. Tavırları Zohra ka
dar serbestti. 

(3) Cemaatçi demektir. Bunu ileride 
etraflı izah edeceğiz. 

(4) Bizim Zchrnnın ordu lisanında 
talfıffuzu. 

• 

• 
• 
• 

Amerikan alimi Dr. Elsvort Hap
tington'un Şikagoda neşretiği bir tet 
kik eserine göre, büyük adam ola
cak en kabiliyetli çocuklar 13 şubat 
ile 12 mart arasında doğuyorlnrm1ş. 
Mesela, Kopcrnik, Vaşington, Şopen, 

• Mikelanjelo gibi tanınmış birçok 
yüksek simalar da bu müddet zar
fında doğmuşlardır. 

• * 

• Bu Oniversiteli genç, bir avuç kömürle yemeğini kendi • 

Orijinal bir askeri manevra 
Ingilterenin Notingam şehri ci

varında bugünlerde, çok enteresan 

• 
oişirir, çamaşırını kendi yıkar. • askeri manevralar yapılacakmış. Bu 

şehrin belediye riyaseti, şehrin civa
nnda bulunan amele evlerini karni-

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• len yıkmayı kararlaştırmıştır. Bunla 
nn yerine amelelere, hükumet tara-

• fından yaptırılmış daha sıhhi evler 
verilecektir. Bu suretle eski amele 
mahallesi ortadan kaldırılacaktır. Bu
nu öğrenen Harbiye nezareti, beledi-

• 
ye ile anlaşarak, amele mahallesinin 
bir askeri manevra esnasında imha 
edilmesini kararlaştırmıştır. Mahal-

• le. tayyarelerle bombardıman sureti
le yıkılacaktır. Kararın tatbikine ya
kında geçilecektir. 

• 
• 
• 
• 

* Bir milyonerin ka'f'.ın 

Nevyorklu milyoner Bard, komü
nistlik suçile itham ettiği kasırı aley
hinde bir davn açmıştır. Muhakeme
ye başlanmıştır. Davacı kocanın mah 
kemede iddia ettiğine gorc, kansı 

son zamanlarda komünistlik prensip
lerini evin hayatında da tatbik et
mekteymiş. Milyonerin malikanesin
deki bütün amele ve u ı klanna mü-
savi haklar vermiştir. Evinin buyuk • Yatağını kendi yapıp, kendi temizler. Ve gece geç vakte 

• salonunda, karısının riyasetinde u
şak, ve müstahdeminin iştirakile ko
münist içtimalarının yapılmasile, ev 
adeta bir anarşi ocağına dönmüştür. 

• kadar petrol lambasının ışığında dersini hazırlar. Fakat bu 
hayat onu bedbin yapmı1 değildir. Bilakis, neşesi yerinde- • 

• dir. Haftada bir dela bu mütevazı oda, çalgılarla bir eğ
lence mahalli haline girer. 

SPORDAN MABAA T 

Nihayet milyoner Bard, kendisinin 
• de bu hastalığa tutulacağını ileri 

sürmüş, derhal komünist karısından 
ayırdedilınesini istemiştir. Mahkeme 
boşanma kararı vermiştir. 

Mılli Küme Maçları 
(Başı 6 ıncıda) 

kalecisi kapaklandı. Uç Muhafızlı ve 
iki Beşiktaşlı müdafi arasında üç 
metre arasında beş kere zıkzak eden 
top bir türlü içeri girmedi. 

Muhafızın beraberliği 
---------

21 inci dakikada, sağdan çekilen 
bir ortalayışa merkez mühacimle sol 
iç atıldılar. Kale ağzmd:ı kafa ile 
merkez mühncim ağlara taktı. Bu su
retle mütemadi sıkıştırdığı halde gol 
çıkarmakta şansızlığa tutulmuş görü
len Muhafızlar talihsizlik düğümünü 
çözmüş oldular. 

Muhafı~lar hep ağır basıyorlar. 
Beşiktaş takımı hatalı değişikliklerle 

daha karıştı. Mahkum bir vaziyette 
bocalıyorlar ... 

Muhafızın ikinci golü 

25 inci dakikada soliçin geriden 
aldığı uzun pası soliç yerinde duran 
merkez mühacimi alıp ikinci golü 
ağlara gömdü. 

30 üncü dakikada, Beşiktaş sağ a
çığının ortaladığı topu Hakkı kalenin 
üç metre açığında aldı. Onü dolduğu 
için bir metre arkasındaki Hüsnüye 
geçirdi. Hüsnü geç kaldığından Mu
hafızlar kaptılar. Bu Beşiktaşın ya
kaladığı son bir fırsatb. 

31 inci dakikada Muhafız mühacl
minin çektiği şütü yatarak tutan ka
lecinin topu çizgiden içeri bloke et
tiğine kani olan hakem Muhafızlara 
gol verdi. Fakat, sonra nedense çar-

parak hava duruşu yaptı. O sırada 
sertliğinden dolayı Beşiktaşlı Fa
ruk'u dışarı çıkardı. Bu verilmiyen 
gol için de halk şöyle bağırıyordu: 

- Diplomalı hakem! Golü diplere 
götürmek olur mu ya!. .. 

Muhafızın üçüncü golü 
37 inci dakikada sağdan ortala

nan topu Muhafız merkez mühacimi 
Ali Rıza elilc koyar gibi kafasile ka
le içine oturttu. 

Bundan sonra geçen dakikalarda, 
da Muhafızlar kat'i bir müdafaaya 
çekilmiye lüzum görmeden maçın 

sonuna kadar kah hücumda, kah mü
dafaada emin bir şekilde oynıyarak 
hakemin son düdüğünü 3-1 galibi
yetlerini de\·am ettirirken işittiler. 

Yedek Subay, 
Beykozu Yendi 

Muhafızgıicü - Beşiktaş oyunun
dan evvel yapılan Yedek Subay -
Beykoz maçı Beykozun 4-1 mağlü
biyetile neticelendi. 

Dk devrede Beykoz Penaltıdan 
bir gol atmıştı. 

Bu gole Hasan beraberlik golile 
mukabele etti. 

Birinci devre 1-1 berabere bitti. 
Ikinci devrede Beykozun eski mer 

kez mühacimi Yedek Subay takımı
nın merkez mühacimi vaziyetinde iki 
golü sivilken oynadığı klübün kale
sine soktu. 

Dördüncü golü de Güneşin yan 
muavini Omer attı • 

Jf. 
Suni kediler yaptılar 

Ameriknnın garabetler memleketi 
olduğu malCımdur. Orada akıllar o 
kadar incedir ki, bir kedinin far" 
yakalayışını, ve bu küçük hayvanı 

bağırta bağırta yiyişini iğrenç bulan 
Amerikalılar, şimdi fare avlamak ı
çin sun'i mnkanizmalı bir kedi yap
mışlardır. 

Bu madeni kedi, hakiki kediden 
daha iyi fare ve sıçan tutuyormuş. 
Madeni kedinin gözleri de geceleyin 
yeşil renkte parlıyormuş. Otomatik 
olan bu kedi, ynkaladığı fareleri ken 
diliğinden öldürüyormuş. Bu sun 'i 
kedinin öldürdüğü fareler canlı kedi
lere verilecekmiş. Bu suretle Ameri
kalılar canlı kedilerin iğrenç şekil
de fare yiyişlerini görmiyeceklerıni~. .. 
Dünyanın en kısa boylu kadını 
Dünyanın en uzun ve en kısa adaın1 

Mısırda bulunmaktadır. Uzun boy _ 

lusu bir rkek çocuktur. ismi Abu El 
Sait'tir. 16 yaşında olup 3 metre 6 

santim boyundadır. Boyu el'nn uza, 

makta devam ediyormuş. 

Hfilen Aşağı Mısırda Dezuk'ta ya

şıyor. Bir müddet garsonluk yapmış
tır. 

Bunun aksi olarak Mısırda 45 san

timetre uzunluğunda ve 40 yaşların

da cüce bir kadın bulunmaktadır. 

Seyyar bir sirkte kendisini teşhir et
mekle geçiniyormuş. 
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(Hikayeden Mabaat) 

Yeni bir Albümin 
Fabrikası 
Kuruluyor 

Yalova. (TAN) - Muhacir olarak 
buraya gelen lsmail Solak isminde 
bir genç, mezbahadaki kanlardan al
bümin yapmak için bir usul bulmuş, 
ihtira beratı almış, bir fabrika aça
rak işe başlamıştır. Toplanan kanlar 
dan şimdi fabrikada çalışan otuz a
mele albümin istihsal etmektedir. 

Karısını ve Kardeıini 

Vurdu 
Kayseri, (TAN) - Kanlı bir aile 

faciası daha olmuştur. Tafsililtı şu -
dur: Hacılar nahiyesinden Yusuf, se
kiz ay evvel, kardeşi Mustafanın ni
kahlı karısı olan Ayşeyi kaçırmıştır. 
O zamandanberi Mustafa, her ikisinin 
de izlerini takip etmekte ve fırsat kol 
lamaktadır. Yusuf bu hali şikayet et
miş, ifadeleri alınmak üzere üçü de 
jandarma kumandanlığına celbolun -
muştur. Kumandanlıktan çıktıkları es 
nada Mustafa tabancasına sarılmış, 
evvela karısı Ayşeyi öldürmüş, son
ra kardeşi Yusufu yaralamıştır. Yu 
sufun hayatı tehlikededir. 

KÜTAHYADA: 

Çiniden Bir Çeıme 
Yapılacak 

iNTiKAM 
(Başı 6 ıncıda} 

- Umarım ki, iştahınız yerind 
dir, diye karşıladı. 

- O .. ona ne şüphe! .. 
Hizmetçi kokteyl getirdi. Di 

tör: 
- Slhhatinize! dedi. Ve kad 

hi yuvarladı. 
Klara direktörün yüzünün b 

ruştuğunu açıkça gördü ve sord 
- Nasıl, kokteyl hoşunuza git 

ti mi? 
Direktör, yüzüne tatlı bir ifa 

vermeye çalışarak manasız birka 
kelime mırıldandı. Klara ise: 

Yalnız Almanya,, Rusya, Ameri-
ka, Fransa ve Polonyada böyle fab
rikalar bulunduğu ve Ismail Sola -
ğın ihtiraile memleketimizi senede 
40 - 50 bin lira para vererek hariç
ten albümin getirtmekten kurtardı
~ iddia ediliyor. 

Fabrika şimdilik ihtiyacımızı tat
min edecektir. Gelecek sene harice 
de albümin göndermesi pek muhte
meldir. 

Sıvas Lisesi Orta Anadolunon deterli irfan kaynaklarından biridir. Bu resimde Sıvas Erkek Lisesi ta
lebesinden bir grup görüyorsunuz. 

Kütahya, (TAN) - Enternasyo -
nal Izmir·fuarına bu yıl daha iyi bir 
şekilde iştirak etmek için icap eden 
tedbirleri alan vilayetimiz bu cüm -
leden olarak Kütahya çinilerinden 
yaptıracağı mutena bir çeşmeyi de 
fuarda teşhir etmeyi düşünmekte -
dir. Çeşmeye odalar pavyonunda ve 
ya fuarın güzel bir yerinde bir köşe, 
fuarın devamı müddetince de su te
min edilip edilmiyeceği fuar komite 
sinden sorulmuştur. 

- Bu kokteyl bizzat benim es 
rimdir, dedi. ismi de "film - m 
nüskript" tir. Yapılışı şampanya 
dan yapılan kokteyllere pek ben 
zer. Yalnız ben şampanya yerin 
alelade şarap kullandım.. Si · 
de malumunuzdur ki şampany 
mümtaz bir zümrenin içkisidir· 
Geniş kütleler bunu anlıyamaz! .. 
Ben, onların da anlıyabileceği b · 
içki olabilmesi için şampanya y 
r:ine şarap kullanmayı tercih et• 
tim. Şimdi buyurunuz yemek yi• 
yelim .. 

lsmail Solak, suni gübre imali için 
de yeni bir formül bulmaya çalış -
maktadır, bunun da beratını alacak
tır. 

NAZİLLİDE: 

Bir Köyün 
Telefonu Çalındı 

Nazilli (TAN) - Buradan bir sa
at ötedeki Durası! köyünde garip bir 
hırsızlık olmuştur. Köy odasımn kırk 
liralık telefonu, geceleyin misafir o
dasının duvarını delerek içeriye gi
ren hırsız tarafından çalınmıştır. Te
lefon başka yerde kullanılamıyacağı 
için sirkatin muhtara fenalık edil
mek maksadile yapıldığı tahmin olu
nuyor. Kendilerinden şüphe olunan
lar istiçvap edilmiştir. 

6 Y aıındaki Çocuğun 

Cinayeti 
Nazilli, (TAN) - Mıhralli köyün

de iki küçük çocuk arasında kanlı 
bir vaka olmuştur. Mehmet Balkı
rnın o~lu dört yaşında Ali, altı ya
şındaki Kadire küfretmiş, buna kı

zan Kadir: 

- Dur, seni keseceğim, diyerek 
Aliyi yere yatırmış ve elinde oyun
cak gibi taşıdığı bıçağı küçügün bo
ğazına sürtmeğe başlamıştır. Boğazı 
bir hayli kesilen Ali can havlilc a
yağa kalkmış, fakat Kadir yine bıça
ğı küçüğün boynuna sürtmeğe devam 
etmiştir. Ali bir hayli kan kaybet
miş, ve bağırmış, bu sırada gelen 
babasından korkarak Kadir kaçmış,, 
böylece feci bir hadisenin önü alın
mıştır. 

Para Kesesini Kaptdar 
Nazilli, (TAN) - Buradaki pa

zardan Güzelköye dönmekte olan 60 
22!!! 

BALIKESİRDE: 

Kıymetli Bir Hey
kel Ortadan 
Yok Olmuş 

MUŞTA: 

40 Gündür 
Postalar 
Gelmiyor 

Balıkesir, (TAN) - Burada ya-J Muş (TAN) - Kanunusanln beşin
pılacak doğum evinin temelleri ka- den Martın on beşine kadar yağan ka
zılırken bir kıymetli heykel bulun- nn mecmu irtüaı beş metro altı san
duğıı ve heykelin meçhul bir şahıs tini bulmuştur. Hfilen yerlerdeki ka
tarafından alınıp saklandığı söyle - nn kalınlığı bir metro seksen sekiz 
niyor. santimdir. bunlann ancak nisan niha-

1,5 metre dolma topraktan da- yetine .kadar eriyebileceği tahmin 
ha aşağısı kazılınca eski bir kal- olunuyor. Suhunet derecesi nakıs 15 
dınm meydana çıktığı, bunun altın- -20 arasında değişmektedir. 
da bulunan eserlerin de Etilere ait Şehirimiz karlar içinde mahsur bir 
olduğu bir zat tarafından iddia edil- haldedir, bütün münakalat durmuş
rnektedir. Hakikat böyleyse, Roma tur. Hayvan yiyeceği çok azalmıştır. 
tarihinden evveli bilinmiyen Balı - Bu yüzden umumi bir endişe başla
kesirin Eti Türkleri medeniyeti za-, mıştır. 
manında da varlığı anlaşılmış ola - Kırk günden beri istanbul postası 
caktır. I gelmemiştir. Diyarbakırdan Bitlise 

Her halde buradaki inşaat için ya kadar gelen postaların insan arkasın 
pılan kazıyı kontrol altında bulun- da Muşa sevki tecrübe edildiği, fakat 
durmak lazımdır. bir geçit yol vermediğinden buna im 

kan bulunamadığı gelen telgraf ha-
S IV ASTA : berlerinden anlaşılmıştır. 

Her sene bahann müsait zamanla-
Yeni Bir Spor Klübü nnda makineli vesaitle Muştan Bit-

Sıvas, (TAN) - Devlet Demiryol- lis atelyesine sevk edilen tütünler 
ları memurları tarafından Demirspor bu yıl nedense kışta kıyamette mekka 
Klübü isminde bir teşekkül meyda- relerle sevkedilmek istenilmiş, tütün 
na getirilmiştir. Bu, Sıvas Spordan ler kısmen köylerde kalmış, hay-
sonra ikinci klübü teşkil ediyor. vanlardan da ölenler olmuştur. 
* Sıvas, (TAN) - Göz mütehassı

sı doktor Lutfi, Halkevinde trahom 
hakkında bir koI?-ferans vermiştir. * Sivas (TAN> - Divrik belediye 
reisi Ziya istifa etmiş, istifası kabul 
olunmuştur. 

yaşında Hatice yolda tanımadığı ve 
kendisine arkadaşlık eden bir ada
mın tecavüzüne uğramıştır. Hatice
nin boynundaki para kesesini kapıp 
kaçan hırsız bulunamamıştır. 

*Erzurum, (TAN) - Umumi meclis iç
timnlan bitmiştir. Daimt encümen Azalık
larına Hadi, Aliye, Asa! ve Ahmet ıeçilıniı
lcrdir. * Nazilli, (TAN) - Muallimlere ayda 
6-10 lira mesken bedeli verilmesi kararlaı
mış iken, umumJ meclia bu tahsisatı bütçe
den çıkarmıştır. 

Doğru .. Hasan bana yeryüzünde yaşıyan insanla
nn biribirlerine yapamıyacaklan kadar kalbsizce fe
nalıklar etmişti.. Ben, bütün bunlara karşı bütün 
dıinya kadınlarının yapamıyacağı bir metanetle kar
p gelmiş, bunlann hepsine birer türlü sebeple kat
lanmak zorluğunda kalarak insanlığımdan kaybet
miştim. Ben de bu yüzden kendi kendimi affedemi
yordum. 
Hasanın karşısında yine bir rol oynadım: 
- Üzülme, dedim, bana birşey yapmadın; insanız, 

zarar yok: olur şeyler, bunlar ... 

AD ANADA: 

Çukurovada 
Şiddetli Sıcaklar 
Başladı 

Masanın üzerinde, film şir
keti direktörünün önünde 

görmediği yemekler vardı. Klara, 
her yemeği ayrı ayn izah ediyor
du: 

Adana, (TAN muhabirinden) - EDREMITTE : 

- Bu, ömrünüzde yemcdiğirıi.S 
bir kaplumbağa çorbasıdır. Daha 
lezzetli ve daha ekzotik olabilmesi 
için, içine, Yunan zeytini, koyun 
peyniri ve Türk balı karıştırdım.· 
Şimdi yemekte olduğunuz file de 
büsbütün başkadır. Diğer filele
re hiç benzemez!. Burada et yeri
ne terbiye edilmiş manda derisi 
kullanmayı daha uygun buluyo-
rum .. Yanımdaki garnitür de reçel, 
kırmızı biber, ve sarmısaktan ma
muldür. lştah için birebirdir. Aziz 
direktör, hizmetçimin şimdi getir
diği tatlıyı ömrünüzde hiçbir yer
de yememişsinizdir. Bu, tam asrı
mızın icabatına uygun harcıfilem 

bir tatlıdır. Soğan, sannısak ve 
kremadan mamüldür. Lezzetinın 

fazla olması için içine salyangoz 
ezmesi ilavesini de unutmadım .. 

Bir baltadır, Adanada yaz tamamile 

kendini gösterdi. Gündüzleri hara - Bir Çocuk Yanarak Öldü 
ret 23-24 santigrat, geceleri 5-6. 
Her yerde yaz bahardan sonra gelir; 
burada yaz kıştan sonra gelir. Bu
nun için Adanaya üç mevsimli mem 
leket diyebiliriz. 

Uç dört gündenberi Adanada, ar
tık palto, pardesü giyen kalmadı. 
Bayanlar mantolarını attılar; ince 
yün truvakarlarla gezmey'e başladı

Edremit, (TAN) -Jandarma Şev-

kinin eşi Mesrure, sobanın üzerinde 
bir kaynar tencere bırakarak kom

şuya gitmiş, beş yaşındaki oğlu Suat 

tencereyi ve sobayı devirmiş, haşla-

narak ölmüştür. 1 

lar. Her sene bağlara taşınmayı iti- İZMİTIE: ı 
yat edinmiş olan Adanalılar şehir -
den göç etmek üzere bulunuyorlar. 
Bağcıların yüzde otuzu taşındı bile!. 

Fakat yaylacılar henüz harekette 
değil. Çünkü yaylalar bağlar gibi de
ğildir. Torosların sırtları, hiç te Çu
kurova bağlarına benzemez; oralar
da iklim Bursadan, Istanbuldan fark 
sızdır. Daha şiddetli soğuklar bile 
var. 

Adanadaki Temsil 
Adana, (TAN) - Ankara şehir ti 

yatrosu bu akşam üçüncü temsilini de 
verdi. Yarın Bağdada gidecekler. He 
yetin verdiği temsiller fevkalfıde sük 
se yapmıştır. Şehrin en büyük c;ine -
masında verilen temsiller için yer -
ler bir gün evvelden tamamile tu
tulmuş bulunuyordu. Bugün de ka
labalık münevver bir kütlenin hazır 
bulunduğu bir çay ziyafeti verilmış
tir. 

* Denizli (TAN) - Umumi meclis top
lantılarını bitirmiştir. VilAyct bOtçcsi 611 
bin liradır. 167 bin lirası fevknlAde-bütçe
dir. Daimi encilmen Azası da seçilıniştir. 

İçlerinde bir de bayan vardır. 

Batakhklar Kurutuluyor 
Izmit, (TAN) - Nafia Vekaleti, 

buradaki bataklıkları tamamen ve 
süratle kaldırmağa karar vermiftlr. 
Yakında bir fen heyeti gelip tetkik-

lere başlıyacaktır. 

ERZINCANDA: 

Tarihf Eserler Bulundu 
Erzinccan, 2 (Tan muhabirinden) 

- Erzincanın 20 kilometre şarkında 
Altıntepede taş çıkaran köylüler, 4 
metre derinliğinde, yontma taşla ya
pılmış bir bina cephesile kemerler 
bulmuşlardır. Bu binanın içine gire:, 
köylüler, bir öküz başı heykeli, mü
zeyyen bir bakır kazan, iki sehpa, 
çubuk halinde bir gümüş parçası 
görmüşlePdir. 

Yerin altında çıkan bina harçsız 
yapılmıştır. Ankaraya mahimat ve
ri,ldi. Tetkikat için bir heyetin gel
mesi beklenilmektedir. 

Klara susmuştu. Çünki.ı direk
tör, alnında peyda -0lan bakla gibl 
terleri aj!erek $.Qfradan k~tL. 1-
çine bir fenalık geldiğini anlatan 
müphem birkaç kelime mırılda

narak musluğa koştu .. 
Klara misafiri yalnız bırakma

dı .. O da onunla beraber musluğa 
kadar gitti.. Direktör binbir ıstı
rap içinde musluk başında kıvranır 
ken Klara gayet mültefit bir eda 

ile: 
_ Bay direktör, diyordu. Istı-

rabınızı tamamen anlıyorum.. Fa
kat ne yapayım? Değil yalnız siz, 
fakat ben de asrın icabatma uy
mak zaruretinde idim.. Filmi sey
rederken ben de ayni ıstıraplan 
çektim .. 
Kadın bunları söyledikten sonra 

evinin kapısını açarak direktörü 
selametledi. 

,-.----------------------' 
rada mı kalacağız dedim; bana şüpheli, kandı.mu -
yan şeyler söyledi; müteredditti; ne yapacağım bil
miyordu; sanki, bu geriye dönmek istemeyişinde 
bir sır sezer gibi oldum; amma, ne? 

,_, ______________________ . 

Hasanın Pariste pek gezip eğlendiği de yoktu; 
işleri Istanbulda yüzüstüne, Alinin elinde kalmıştı .. 
Bir yandan da Namık Bey ona artık dönmesini ri
ca ediyor; işlere bakması lazım geldiğini söylüyor
du; Hasan ona da rahatsızlığından filan bahsede -
rek bir zaman daha dönemiyeceğini yazdı; halbuki 
Hasanın artık korkulacak bir hastalığı yoktu ... Ben ezeli, ebedı hasta bakıcı, onu yine ablası, a

nası, dadısı, doktoru gibi, teselli etmeye, iyi etme
ye; uğraştım ve içimden birçok defalar olduğu gibi, 
ona acıdım. Hasan, zaman zaman çok iyi kalpli idi~ 
onun başka ellerde yetişmesi, başka muhitlerde bü
yümesi liızımdı. Halbuki onda bu kuvvetli temel 
yoktu; hiçbir hakim kuvvet, çocukken onun kafa
sına, kalbine bir şeyler ekmemişti. Ona insanlığın 
kiyınet verdiği mukaddes şeyler tanıtılmamış; ona 
kuvvetle bir şey verdirilmemişti... O, hiçbir şeye 
inanmıyor; hiçbir şeye bağlanmıyordu. Her sevgi, 
he.r bağ, varlığından bazı bir hafif rüzgar, bazı bir 
kasırga gibi esip geçiyor, hiçbir iz bırakmıyordu ... 

-59- Fahir ağabeyden bir mektup daha aldım; İstan
bula döndüğünü, kış başına kadar kalacağını yazı-

. İşte, onun hayatında ben de böyle tesadüfen esmiş 
Dır kasırgadan başka bir şey değildim. 

Fahir Ağabeyden sık sık mektup alıyordum. Ha
.anı soruyor, beni soruyor. Anadoluda gezdiği yer
lerden haber veriyor; içinde sonsuz şiir kaynakları 
bulunan yurdun dağlarından, derelerinden bahse
diyordu. 

Babamın ruhuma aşıladığı yurt ve millet sevgi
rini ancak Fahir ağabey anladı ... Hasanın bunu an
lamış görünmesi, ne yazık ki bana kurmak istediği 
bir tuzaktan başka bir şey değildi... Halbuki Fahir 
agabey, ruhundaki büyük ıztırabı gizlemiye çalışa-
rak bana sevdiğim şeylerden bahsediyordu ... 
Yalnız kaldığım zamanlar, onun mektuplarında 

:>aZ'l satıdan ezberleyinciye kadar okuyordum; san
i:i bu siyah çizgiler bana onun sesini getiriyordu: 

"Senin gibi ince duygulu vatanın; dertlerini ru
tıunda sezmiş bir yurt ve millet sevdalısına karşı 
ıjuyJ{Uların anlatılması ne kadar lliic bir sev. Y1ldı7--

-l'enceremın önünde cıvıldayan bir bülbül var; 
o, her sabah gelir; hiç yorulmadan, sanki bu güzel 
topraklara karşı duyduğu aşkın sonsuzluğunu fer
yatlarile anlatmaya çalışır. işte. §imdi bana: 

- Sen sus, ben söyliyeyim; ben bu güzel illerin 
eski aşinasıyım; söylemek istediklerini daha iyi an
latırım, diyor ... 

"Ta çocukluğundanberl yurt için çarpan kalbinin 
ince duygularile karşılaşır, vakit vakit hayranlıkla
rımı söylerdim; ne mutlu Türk kadınlığına ki ara
larında yurt derdini, millet aşkını ruhunda taşıyan 
yıldızları var ... ,, 

"Mümkün olsa da buralara da bir seyahat yapsa
nız... Haşin ve heybetli dağların arasından kıvrıla
rak akan azametli sular; uçsuz, bucaksız yeşil or
manlar, senin coşkun ve keskin ruhuna eş olacak 
kadar güzel... Bu yerler, ilham kaynağı ve hazinesi
dir; bu illerin her parçasında bir şiir, her menkıbe
sinde birer kahramanlık ve vatanperverlik destanı 
var ... Buralarda yüzlerce yıl müstevlilerle çarpışan 
lakin asıl Türk varlığından hiçbir şey kaybetmiyen 
vatandaşlar var ... ,, 

"Arz güneşten ayrıldıktan sonra, yaratan, galiba 
önce buraları işleyip süslemiş... Ormanlar o kadar 
azametli; dağlar o kadar yüksek ve aşılmaz ... Ne 
yazık ki bu güzel yerler, yurdumuzun birçok ta
raflarında olduğu gibi, tabii halile kalmış; insan eli 
buralara birsey eklememis._ 

Eski idare bu yerlerle hiç uğraşmamış; yalnız ver 
gi almış; yalnız baş eğdirmiş; o kadar... Şimdi, 
cümhuriyetin eli, bu eksiklikleri tamamlamaya uğ
raşıyor ... ,, 

Fahir ağabeyin arzusile üzerime bir vazife aldım, 
diye Istanbuldan ayrıldıktan sonra mümkün oldu
ğu kadar kendi kendimden uzaklaşmak; onu düşün
memek istiyordum; şimdi elimde iyi olması lazım ge
len bir hasta vardı; ondan sonra, bakalım, diyor
dum; hayat kasırgası beni nerelere sürükliyecek!.. 

Lakin Fahir ağabeyin biribirinden güzel, biribi
rinden temiz ve .:oşkun mektupları beni yine altüst 
etti ... Bakımsız, Anadolu, benim çocukluktanberi bü 
tün rüyalarımı dolduran öksüz ve güzel ülke gözle
rimde alev alev yanıyor ... Fahir ağabey yüreğimde, 
eski ateşi örten külleri bir bora gibi savurup dağı
tıyor .... Orada yine kıpkızıl bir kor var ... Yıllardan 
beri üstünde bir müstehase gibi yaşadığım sevgili 
yurdum, beni bekliyor. Fahir ağabeyin dediği gibi, 
biraz da oralarda bir gezinti yapsam... O öksüz il
lerin yanık bağrına ben de bir damla su serpsem ... 
Bir veba gibi ruhumu çürütmeye çalışan bir cemi
yetin arasından çoktan kendimi kurtardım; var
lığım bütün kuvvetile şimdi onun üstüne çıktı; artık 
beni ezemez; cesurum, kuvvetliyim! .. Şimden sonra 
o, benden korksun, ürksün! ... 

Hasana, dönelim, dedim; hiç niyeti yoktu; neden
se, Istanbula dönmekten adeta ürküyordu; hep bu-

yor ve bize soruyordu: 
- lstanbulun sonbaharı bilirsiniz, ne· kadar gü

zeldir; artık oralara doymuşsunuzdur; ne zaman 
döneceksiniz? 

Parise geleli bir yıla yaklaşmıştı; ne kadar gü
zel, ne kadar mükemmel olsa, bu yabancı illere ar
tık doydum; Istanbul güzünün yakut çiçekli ufuk
ları; mavi atlas eteklerini kıvrım kıvrım sürüyerek 
uzanan nazlı Boğaz; göklerin şurasında burasında 
birer altın top gibi pırıl_dı~an kubbeler; eşsiz bir ta
biat dekorunun ruhu buyuleyen renkleri arasında 
Türk ruhunun ince vezkinden en canlı birer örnek 
olan minarelerin narin, beyaz siluetleri; gecelerle 
rüyama girdi... Yangın yerlerinin kül yığınları ara
sından vaktile ağlıyarak geçtiğim o viran köşeleri 
bile özledim ... Bir yandan Fahir ağabeyin yazdığı 
ve benim bütün ömrümde özlemini çcktigım sev
gili, güzel Anadoluyu gezmek için sabırsızlanıyor
dum; şimdiye kadar benim ona hiç bir faydam do
kunmamıştı; hiçbir işe yaramaz, iradesiz insanlar 
gibi, başkalarının bana verdiği ıztırabı çekmekle va
kit geçirmiş, kendimi kurtaramamıştım; ne olursa 
olsun, artık çalışacaktım; şehirde, köyde, mektep
te, fabrikada, ne şekilde olursa olsun, ben de yur
dum için çalışacaktım. Hasan beni aldatmış, beni 
yan yolda bırakarak kendi filemine dalmıştı; 

(Devamı var J 
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No: 

· "Şeyh Maıisuru Yakala 
e Derhal Buraya Getir!,, 

B u _sözler, ~aksada kolayca 
vasıl olabılmek için Uşür

manın hayalinde tasarladığı mahi
rane bir plan da olabilirdi. 
~akat muhitin bir (halaskar) fl 

ihtiyacı vardı ki; bu sözleri dinli
yen ülema derhal vaziyeti müza
kereye giriştiler. 

- Şu halde, bir hadisi şerifte zilt 
redilen (Mansur), budur. 

Diye, Uşürmanın sözlerini der
hal kabul ettiler. 

- Mademki, risaletpenah e
fendimizin emirleri bu merkezde
dir. Şu halde, derhal meydana 
çık. Biz de seninle beraberiz. 

Dediler. 

Uşürman; o günden itibaren 
(Mansur) oldu. 

Muhakkak olan btr şey varsa 
Şeyh Mansur, hakiki bir vatan· 
ı>erver olduğunu gösteriyor .. A
te~ sözlerile halkın kalbine heye
can serpiyordu... Artık onun mu
hitini saran halle kütlesi, günden 
güne kuvvetleniyordu. 

Mansur, birdenbire yüksek bir 
lllevki kazanmasına rağmen, kati
Yen §lmarmıyordu ve halita hita
bederken · • 

- Ben, cahillm. Size, ancak bu 
kadar söyliyebiliyorum. Eğer söz
lerimde şüphenizi celp eden bir 
nokta varsa... gidin.. ülemaya da
nışın. 

Diyordu. 

B u başlangıç, uzun sürmedi. 
Kabileler arasında daha 

vvetU rabıtalar teessüs etti. Bu 
hadise öyle bir zamana tesadüf et
mişti ki, Kafkas valiit umumisi Ge
~er·al· Potemkin de artık ist.ila pro
Jesını tatbik için harekete geçme
ye teşebbüs eylemişti. 

General Potemkin, bütün Kaf
kasy.ada mebzulen kullandığı Er
menı casuslar vastıasile (Man
sur~ un hareketlerini adım adım 
takıp etmekte ı·di C h'l b 't b. . a ı ve ası 

ır adam olduğu için evvela ona 
ehemmiyet ve . b··t·· rmemış· u un o-
0.~ teşebbüslerinin, ke~diliğinden 
sonup gideceğini zannetmişti. Fa
kat aradan kısa bir zaman geçme
~en, ?u müphem ve silik şahsiye-
tın bırdenb· . . . 

ıre ehemmıyetli bır 

(v:uklık dteşkU • ederek kendisine 
a des veli) - ·1d•Y• • 

_ y • _ unvanı verı ıgını 

ogrenır oğrenmez; artık onun nü.
fuz ve kudretine b" d be . di 

ır ar ın r-
ınek zamanının geld·ğ· hük' t-. . ı ıne me 
ını§.. maıyetindeki en cesur ku-
mandanlardan (11. ... ,_ 1 p· ') yi 

ğır ak 
.... ura ay ıyerı 

ça ar : 

- Git. (Şeyh Mansur) k 
1 . u ya a-
a. Ellerini kollar:uu bağla. Bura

ya getir. 

Emrini vermişi. 

Miralay Piyer; Terek, Mozdok 
ve Don Kazaklarından ınu" kk _ . re ep 
guzıde bir fırka ile, Şeyh Mansu-
nın köyü ve hareket merkezi olan 
(Aldı) kariyesi üzerine ilerledi. 

Mansur bunu haber alır almaz· 
derhal cihat bayrağını açtı. Ken: 
disine inananları etrafına topladı. 
Bütün Çeçen ve Dağıstan kabile
lerine haber yollardı. Miralay Pi
lerine haber yolladı. Miralay Pi-

Piyeri, derhal kuvvetini ikiye a
yırdı. Bu kuvveten bir kısmını, 
(Aldı) köyüne yolladı. Bu kuv
vet, - Çeçenlerin harp usulleri 
veçhile tamamen tahliye ettikleri 
bomboş köyü - yakıp yıkarken; 
kendisi de diğer büyük kuvvetin 
başına geçerek, Şeyh Mansurla bir 
ormanın kenarında karşılaştı. 

Çeçenler; mahirane bir manev
ra ile, miralay Piyerinin kuvvet
lerini orman içine çektiler. Müthiş 
telefat verdirdiler. Kumandan, ya
kasını Çeçenlerin elinden kur
taramıyacağını anladı. (Aldı) kö
yüne gönderdiği kuvveti de celp 
ederek kendini toparlamıva calış. 

Dağistanlı mücahitlerin bir meydan toplantısı 

tı. Lakin Şeyh Mansur, derhal 
bu kuvvetin de etrafını kuşattı. 

Böylece ağına düşürdüğü o güzi
de Kazakları parça parça imhaya 
başladı. 

Başta fırka kumandanı mira
lay Piyeri olduğu halde yedi za
bit katledildi. (600 ü mütecaviz) 
Kazak neferi, kılıçtan geçirildi. Ge 
ri kalan Kazakların da silahlan a
lınarak bir sürü halinde Çeçenis
tanm içlerine gönderildi. 

Bu kanlı badireden, ancak bir
kaç kişi kaçıp kurtulabilmişti. Hat
ta bunlardan biri de, Çar ordusun
da zabitlik eden Gürcüstan prens
lerinden (Bagratyon) du. (1) 

Ş eyh Mansur, açtığı cihat 
bayrağının bu ilk muvaf

fakıyetini, daha büyük bir zafer
le tetviç etmek istedi. Hemen o hız
la, (Kızılyar) kalesinin üzerine hü 
cum etti. Mansurun muvaffakıye
tini haber alır almaz, silahlarile 
koşup gelen birçok kimseler de 
bu hücuma iştirak etmişlerdi. 
Şeyh Mansur, bu hareketile bü

yük bir hataya kapılıvermişti. 
Çünkü, (Kızılyar). (Kafkas Ka

zak hattı) nşn en müstahkem bir 
mewdi idi. Birçok bataryalardan 
mürekkep toplar, ve en muntazam 
alaylarla muhafaza edilen böyle 
bir mevkie, henüz intizam ve in
zibat altına alınmamış bir kuvvet
le atılmak hiç şüphesiz ki fayda
lı bir netice veremezdi. 

Mansur; az kalsın, bu hatasının 
cezasını çekecekti. Fakat, Kızılyar 
kalesi ile bataklık arasında kendi
sini sıkıştıran Kazak fırkasına kar 
şı büyük bir sükunetle - lakin, 
bir hayli güçlükle - mukabele et
tikten sonra, ilk hamlede zaptct
tiği bir Rus istihkamını da terke
derek geri çekilmek mecburiyetini 
hisseyledi. 

Bu muvaffakıyetsizlik. Mansuru 
yıldırmadı. Çeçen dağlarına çeki
lir çekilmez, tekrar cihat hakkın
da vaızlara başladı ve,· başına yeni 
kuvvetler topladı. Açtığı hayra-. 
ğın talihini bir daha tecrübeye 
kalktı. 

Bu sefer, hücum noktasını de
ğiştirdi. Evvela Kazak hattının yi
ne müstahkem bir mevkiine atıl
dıktan sonra, birdenbire sağa dö
nerek Kızılyar üzerine şiddetli bir 
baskına girişti. Cüretkarane bir ta
arruzla istihkamların arasına ka
dar girerek kalenin haricindeki ev-
leri, bağları, bahçeleri kamilen tah 
rip etti. Fakat bu sefer de munta
zam asker kuvvetlerinin son dere
ce şiddetle gösterdikleri mukabe
leye mukavemet edemedi. Tekrar 
geri çekildi. Bu ikinci cihat dal
gası da böylece boşuna gitmişti. 

(1) Bu adam sonraları (Gene
ral) rütbesini ihraz etmiş, ve Rus 
generalleri arasında, iktidarile te
mayüz eylemişti. Nihayet, (Bodi
no) muharebesinde aldığı ağır bir 
11aradan "efat etmistir. 

K afkas valii umumisi general 
Potemkin, bu ikinci darbe

den Mansurun herhalde sersemle
miş olduğunu zannederek, ona son 
darbeyi indirmek üzere (Miralay 
Nacel) kumandasında bir fırka gön 
derdi. Bu fırka, dört tabur nişan
cı piyade, iki bölük nizamiye sü
vari; Mozdok, Don, Terek, Greben 
Kazaklarının çıkardıkları yüzer ki 
şilik birer süvari bölüğü, beş ba
tarya cebel topundan ibaretti. 
Şeyh Mansur, bu kuvvetin gel

diğini haber alır almaz, derhal Da
ğıstanlılara, Komuklara1 Kabartay 
lara haberler gönderdi. 

Bütün bu cengaver kütlesi, 1785 
senesi teşrinisani ayının 2nci günü 
(Terek) sahilinde (Tatartop) mev
kiinde, (miralay Naccl) in kıtasile 
karşı karşıya geldi. 

(Devamı "ar J 

Dalma ldet olmuıtur, plllY ekmeksiz 
yenir. Evlerde bu ldete riayet etmlyen· 

' lerl ayıplarlar. Yalnız yatı mektepler! 
bu ldetten mDstesnadır. Oralarda, ço· 
cuk ekmekle yenllen öteki yemeklerle 
doymayıp ta, plllvı da ekmeksiz yedlill 
halde yine doymıyacailını aklı keser ve 
kendine verilen ekmekten de kalmıpa o 
vakit, ldetl de, ayıbı da unutur, plllvı 

ekmekle yiyerek karnını doyurmıya 

çalııır. 

Adetlerin sebepleri her vakıt anla9ıla· 
mazaa da bu Adetin sebebini bulmak 
pek gOç deijlldlr. Ekmekle pirinç ayni 
cinsten gıdalardandır da onun için bir 
arada yenmez. 

Bu!lday da pirinç te, klmyaca terkip· 
lerl bakımından en ziyade ldrokarbon• 
lu yani hazmedlllnce ıeker olııcak mad 
deler verirler. Buftday tanesinde ıeker 
olacak maddenin yüzde nispeti yetmlıe 
pek yakındır, pirinçte yOzde seksen nls· 
pete kadar çıkar. Buna kartılık albDmln 
nispeti ikisinde de azdır. Bu!lday tane • 
!erinin sert olanlarında albOmln biraz 
daha fazla oldu!lundan sert bulldavlar 
daha makbul sayılır. Fakat hepılnde or. 
talama hesapla yUzde on iki nispette bu· 
lunur. Pirinçte onun yar111 kadar. yUz· 
de altı, yedi albOmln olur. Vail nispeti• 
ne gellnce, ikisinde pek ehemmlyetsl:zdlr. 

Bu!lday ISilDtUIOr, un olur, aonra un· 
dan ekmek yapılır. Plllv da yallla karı· 
fır plıer, plllv olur. O nispetler tabii pl:k 
çok delllflr. Hele plllvın içine konulan 
yallın tereyallı yahut vejetalln yallı ol· 
masına glSre nispetler bOsbDtDn karııı:ır. 

Plllv etil, nohutlu, bezelyeli, yollurtla 
olunca artık onun klmyaca terkibinin 
içinden çıkılamaz. Onun için plllvın ve· 
recelll kalorlyl merak edenler ancak 
plllvın pirincini heaaplıyablllrler. Onun 
yDz gramı ap!iı yukarı 350 kalori verir 

Bu kadar kalori ekmeilln vereblleceöl 
kalorinin bir buçuk mlall, patatesten alı· 
nabllecek kalorinin Dç mlılldlr. Demek 
UçUnUn ara11nda yalnız kalorl bakımın· 
dan pirinç insanı en çok besllyen gıda • 
dır. 

Bununla beraber lnun aado pirinçle 
dollru dDrDst bHlenemez.. Bir kere yalı 
yok gibidir. Haydi onu plllvın yalı ta· 
mamlar, diyelim. Fakat bir aDnde. bira 
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ODADA: 

Kabzımallar 

işinde Yeni Bir 
ihtilaf Çıktı 
Kabzımallann komisyoncu olup ol 

madıklan hakkında Ticaret Odasın

ca yapılan ve Maliye Vekaletine gön 

derilen tetkik raporu üzerine Veka

let, bunların kabzımal ve toptancı 

olduklanna karar vererek o yolda 

vergiye tabi tutulmalarını bildirmiş 
tir. Halbuki, bir maliye şubesi, kab

zımalların muamelelerini tetkik et
miş ve bunlardan birine gelen mal

lar arasında perakende bir cins ma

lın da bulunduğunu ve satıldığı tes
bit edilmiştir. Bunun üzerine, 

son karara rağmen, kabzımalların 

perakende işler de yaptıkları öne SÜ 

rfilerek ona göre vergi mükellefiye

tine tabi olmaları lüzumunda ısrar e
dilmiştir. 

Kabzımallar, bu vaziyet karşısın
da dün, yeniden Ticaret Odasına mü 

racaat etmişler, toplu olarak gelen 

bir malın arasında bir kalem pera

kende malın da bulunabileceğini ile

ri sürerek bu meselenin tetkik edil

mesini istemişlerdir. 

Tiftikçiler Birliği için 
Şehrimizde bir tütik birliği kuru

lacağına dair verdiğimiz haberler a

lakadarların nazarı dikkatini celbet

miş ve birlik kurmak istiyenlerle te

masa geçilmiştir. Son günlerde bir

liğin bir şirket mahiyetinde telakki 

edilerek sermaye koymak suretiyle 

meydana getirilmesi cihetine gidildi

ği anlaşılmıştır. Bunun üzerine bir

lik kurmak için yapılan teşebbüsler 

tavsamış ve tüccarların bazıları bu 

işten vazgeçmişlerdir. Yalnız birkaç 
müteşebbis, hala birlik etrafındaki 

1 görüşmelerine devam ediyorlar. 

fazlaalle IDzumlu olan, 100 gram albD· 
mini pirinçte bulmak için insanın gDn· 
de 1400 gram pirinç yemesi ltzımgelir 

ki, bu kadarını en mefhUr plllvcılar bl· 
le yiyemezler. Hem de bu kadar plrhı· 
cin vereceöl 1080 gram ldrokarbon in· 
sana tahammDIOnden fazla teker ge • 
tlrlr. Yalnız ,eker ihtiyacını dD,cf nerek 
gOnde 550 gramlık pirinçten plllv yese 
o vakit albilmln 39 gram. IDzumundan 
pek az olur. 

Ekmeilln de, yapıldıilı buildayın cin· 
sinden baıka, esmerlliilne vs beyazlıilına, 
kabulluna ve içine gllre terkibi hayllca 
deillılr. Meseli beyaz francellnın tek • 
mlllnde albDmln yDzde ıeklz olduilu hal· 
de kabullunda 19 içinde yedi olur. Aml· 
don tekmlllnde 18. kabuilunda 82,5, için 
de 45,5. Şeker tekmlllnde 4, kabuilunda 
5, içinde 4 (hep yuvarlak hesapla). Za • 
ten hepsinde pek az olan yail nispeti bl· 
le kabulluna ve içine g!lre delllılr. Her· 
halde francellnın kabullu lnMnı içinden 
daha iyi besler. 

Esmer ekmelle gelince, onun içindeki 
maddelerin nlıpıtlnl ne builday ununa 
toz toprak karıftıran fabrikacı, ne de 
hamur yapmak için au koyanı, sonra da 
az çok tlddetll atefte, az çok plılrlcl fı· 
rıncı blllr. Onun için yDz gram ekme· 
iiln verecel!l kalori 230 ile 2611 ara11n· 
da olur. 

lnHn yalnız ekmekle de iyi beılene· 
mez. Vlkıa 100 gram albDmln bulmak 
için gDnde 1400 gram ekmek yiyecek 
babaylfiltıer çıkarsa da vOcude IDzumlu 
yallı bulmak için ekmefiln içerisine 
zeytlnyallı doldurmıya herhalde daya· 

Bulidayın albDmlnl on çok kabuilun
da yani kepeiilnde kaldıllı için, bir za. 
mandanberl, kepekll ve bDıblJtDn 11mer 
ekmek yemenin iyi olduilunu, hem de bu 
tUrlU ekmellln devamlı lnkıbaza karıı 
1119 olacailını allyllyenler çoktur. Vlkıa 
kepek çokça su çektllil ve karında ekıl· 
lllie sebep olduliu için devamlı lnkıba· 
za yer bırakmaz. Fakat, birkaç defa a8y. 
ledlillm ve ekmekte bulamıyacaOımız. 
asit amlnelerden dolayı, bulldaydan çı· 
kan kepeill hayvanların payına bıraka· 
rak beyaz francellyı et kızartm11ının 
suyuna banarak, etle birlikte yemek ter• 
clh edllmelldlr. 

ANKARA BORSASI AÇll.IRICEN: 

Ankara Borsası, eV\·clki gün merasimle açıldı. Bu resimde, Maliye Veki· 
limizi Borsa salonlarının kurdelesini keserken görüyoruz .• 

Piyasamıı.a getirilen beyaz taze ve 
geçen senenin beyaz peynirlerinin sto 
ku artmaktadır. En son saWnn parti
lerde tam yağlı beyaz peynirlerin ki
losu -40, yarım yağlılar 23-24, yağsıı.
lar 18-19 kuruş nrnsında verilmiştir. 
Yağlı kn~crler 50-55, yağsızlnr 45 ku
ruştur. 

* Edr;mit, Bllrhaniye. Ayvabk, Gem
lik :r:eytinyağlarından hemen her gün 
piyasaya geUrllmektedlr. Yerinde fi
yaUar düşilktür. Piyasamızda ekstra -

l lar 45, b irinci yemeklik 42-43, sabun
luk yağlar ise 34-35 kuru§n verilmiş
tir. 
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Marttan, martın sonuna kadar piye 
samıuı İtalya limonu getirllmemilitir. 
Yalnız "rrablustan lkl parti limon gel 
miştir. 504 tanelik sandıkların adedi 
680-710 kurulia satılmıştır. Yerli ll-

•ı monlarunı:r:ın 360 tanelik sandığı da 
525 kuruşa verilmektedir . 

............................. 
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ZİRAAT: 

Tütüncülerin 
Zararlarını 
Önlemek için 

de Aydın, (TAN) - Ege bölgesin 
evvelce yılda 20 - 25 milyon kı 
tütün yetişirken bu sene 40 milyo 
kilodan fazla tütün yetiştirilmiş, h 
si de satılmıştır. Buna rağmen hak 
ki tütüncülerin bir dilekleri vard 

·10 
n 

ep 
i-

ır. 

Bunlar diyorlar ki: 
sı Tütün, bir aile ziraatidir. Tarla 

olan ve tütüncülüğü kendine mesl 
tutan çiftçi, aile efradının adedi 
göre başaracağı kadar tütün ekme 
bunu hem ucuza mal etmeli, hem 
iyi yetiştirmeli. q suretle ki alıcıla 
peşinde koşturmalıdır. Halbuki işl 
böyle gitmiyor. Memur, tüccar, hu 
sa aklına esen bir tarla tutuyor, ücr 

ek 
ne 
li , 
de 
n 
er 
la 
et 
r, 
a-
af 
n 

de 

le veya ortak usulü ile ektiriyo 
hem de çok miktarda istihsal masr 
fı yükseliyor, tütün de matlup evs 
ta olmuyor, fiyat düşüyor. Tabii bu 
dan zarar ediyor. Fakat piyasanın 

düşmesinden, hakiki tütüncüler 
zarar görüyor. 

in 
de 
ış, 

ıl-

. 

Mesela Aydın ilinde 935 te 30 b 
kilo tütün yetiştirilmişken 937 
234 bin küsur kilo tütün alınm 

bunlar 62,48 - 65,5 kuruştan sat 
mıştır. Bu da tütün ziraatinin yalnız 
ehline bırakılmadığına bir delildir 

Tütün ekimi, hakiki tütüncüle re 
hasredilmelidir. 

TOKATTA: 

Tokadın Yeni Bütçesi 
mi Tokat, (TAN) - Vilayet Umu 

Meclisi içtimalanna son verecek 9 
yılı bütçesini fevkalade ve adi kısı 
lardan mürekkep ve (715603) lira o 

38 
m-
la 

rak kabul etmiştir. 
a-
a, 

zi-
at 
da 
1-

Bundan (75036) lira hususi muh 
sebe işlerine, (32996) lira nafiay 
(161166) lira kültüre, (17320) lira 
raat ve baytara, (44212) lira sıhh 

ve hayır işlerine, (109460) lira 
müşterek ve muhtelif masarife ayn 
mıştır. 

ğ-

en 
-

Daimi encümene Hüseyin Latif o 
lu (Tokat)), Tahir (Erbaa), Sıtkı Ek 
(Zile), İbrahim İnan (Reşadiye seçil 
mişlerdir. 

BORSALARDA : 

Ziraat Bankası 
Buğday Satışına 
Devam Ediyor 
b 
5 

Dün Ziraat Bankasının yumuşak 
uğdaylan 5128 ve sert buğdayları 
,20 kuruştan satılmıştır. Tüccar 

mallan ise yumuşak 5,33 ve sert 5,30 
kuruşa verilmiştir. Anadolu arpala
n 4,04 kuruştur. San mısırlar 4,35-
4,37 ,5 kuruştan ve beyaz mısırlar 4 
kuruştan satılmıştır. Kuşyemi 7,20, 
kaba nohut 7,25, susam 16,20 - 17, 
i çfındık 33,20 - 33,25, kızıl yapak 
Anadolu kilosu 59 kuruştan satılmış 
tır. Satışlar, umumiyetle isteklidir. 

Hayvan Borsasında 

1 

Hayvan borsasına getirilerek satı
an kasaplık hayvanların miktan 

315 beyaz karaman, 322 kıvırcık, 
1354 süt kuzusu , ile büyük baş hay
vanlardan 22 şark öküzü, 96 öküz, 6 
inek, 16 dana, 12 manda ile dört ma 
laktır. Bu hayvanlar mezbahaya 
gönderilmiştir. 

SANAYi: 

NazilR Fabrikası 
Gittikçe Büyüyor 

Nazilli, (TAN) - Bir amele ekibi 
ile çalışmakta olan basma fabrikası
nın birçok kısımlarında iki ekip ile 
faaliyete başlanılmıştır. Üç ekip ile 
çalışmıya başlanılacağı günler de ya 
kın görülüyor. Çünkü fabrikanın 
yazlık ve pazen basmalbrı her taraf
ta çok rağbet görmüştür. 

Fabrikaya ait olarak 16 ailelik 
dört memur apartımaru ve 800 işçi • 
için aynca iki apartıman inşası bit
miştir. Fabrikanın buzhanesi günde 
bir ton buz yapmaktadır. Amerika
dan bir sinema makinesi getirtilmiş 
tir. Fabrika tamirhanesi her türlü 
tamirleri, hatta bütün makineleri 
yeniden yapabilecek bir mükemmeli 
yet kazanmıştır. 

Önümüzdeki mahsul yılında fahri 
kanın pamuk ihtiyacım doğrudan 

doğruya müstahsilden alacağı ve ıs
lah istasyonunda çıkrıktan geçirte
ceği umulmaktadır. Bu sayede müs
tahsil daha çok faydalanmış olacak
tır. 

B ORSA 
2-4-1938 

ÇEKLER 
Acıl11 Kapan" 

Paris 25.7659 25,7659 

New-York 0,790650 0,790650 

Mil!no 15,0238 15,0238 

Brüksel 4,6819 4,6819 

Atına 87,0225 87,0225 

Cenevre 3,-4480 3,4480 
Sofya 63,6050 63,6050 

Amsterdam 1.4278 1.4278 
Prag 22,64 22,64 
Madrld 12,7388 12,7388 
Berlln 1.9689 1.9689 
Varşova 4,1894 4,1894 
Budapeşte 3,98 3,98 
BOkreş 106,21 106,21 
l3elgrad 34,4235 34,4235 
Yokohama 2,7356 2,7356 
Stokholm 3,0896 3,0896 
Londra 827,- 827,-
Moskova 2388 23,88 
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Hukukcular BULMACA 
lladyo Gecesi 

Neşeli Geçti 
" . Istanbul Radyosu 
Hukuk gecesı,, evvelki akşam ·· 1 t · . 

1 

O!jle netr ya ı: 

Dünkü bulmacamızın halli 
1 2 3 4 5 6 ' 8 9 10 Her Eve Lazım Olan 

YEN/ 
Maksun salonlarında kutlanmıştır. Saat 12,30 PlAkla Türk musikisi 12,50 Ha 
Toplantıda Rektör Cemil Bilsel,Fakül vadis 13,05 Plfikla Türk musikisi 13,30 Muh 
te dekanı Ali Fuat Başgil, Hukuk teli! plfik neşriyatı 14 SON. 
fakültesi profesör, doçent, asistan ve Aktım neşriyatı: 

aat 16 Taksim stadından naklen Galata
idarecileri, Yedek Subayda okuyan saray_ Muhafızgücü futbol maçı 18,30 PlA.k 
geçen seneki hukuk mezunları ile la dans musikisi 19,15 Konferans: Profesör 
hukuk ve iktısat fakülteleri talebelri Salih Murat (radyo dersleri) 20 Müzeyyen 

Cocuk Ansiklopedisi 
hazır bulunmuşlardır. ve arkadn~ları tarafından Türk musikisi _ve 

Toplantıya Istiklal m .1 b 1 halk şarkıları 20,45 Hava raporu 20,48 ö-
rnış ve son sınıftan . arşı e aş an nıer Rıza tarafından arapça söylev 21 ~e-

bır talebe bu yıl mal Kamil ve arkadaşları tarafından Turk 
~ezun olacaklar adına bir hitabe söy 1 musikisi ve halk şarkıları(Saat ayarı) 21,45 
lıyerek fakültede aldıkl~ı feyizle 1 Orkestra: 1 - Tomaıı: Raymond uvertür, 
~'Hukuki bir terbiye,, kazandıklarını 2 - Ofenbah: La vi parizyen 3 - Ganne: 
üade etmiş ve dem· ı· k"· Extas 4 - Yessel: Malomba, 22,15 Ajans ha 

_ Ister ış ır ı. . berleri 22,30 Plakla sololar, opera ve operet 
nun h . . meslekte kalalım, ıster o- parçaları 22,50 Son haberler ve ertesi gü -

arıcınde bahçıvan olarak çalı- nün programı 23 SON. 
şalım .. memleket kanunlarını bilen :. 
bahçıvanların vücudu de memelekete Ankara Radyosu: 
iftihar getirecek birhadisedir. Talebe ÖGLE NEŞRİYATI: 
hukuku nasıl anladığını, bir hakimin 
mukaddes vazifesini anlattıktan son
ra sözlerini şöyle bitirmiştir: 

-:- I~e bizler fakülteye kapalı göz 
le gırdık. Universiteyi terkederken 
hayata bu imanla atılıyor, hak ve hu
kukun hakim olmasına çalışacağımızı 
hocalarımız huzurunda taahhüt edi
yoruz. 

Talebeler, bundan sonra rektör ve 
dekanı söz söylemiye ısrarla davet 
etmişlerdir. Evvela söz alan profesör 
Cemil Bilsel koca bir yıl sabahın se
kizinden gecenin sekizine kadar fa
kültede çalışan gençlerin eğlenmiye 
hakları olduğunu söylemiş ve genç
leri neşeli olmıya davet etmiştir. De
~~n Ali Fuat ta talebelerinde gördü
gu hukuki anlayışlatan memnun kal
dığını anlatmıştır. 

İkinci sınıftan Haydar okuduğu 
ço~. muvaffak kasidesinde bütün pro
fe~orleri neşeli bir üslüpla tahlil et
nuş. v~ her beyit sürekli alkışlarla 
kesılmıştir. 

Saat 12,30 Karışık Plfik neşriyatı, 12,50 
Pliık: Türk musikisi ve halk §arkıları 13,15 
Dahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 19,15 
Tilrk musikisi ve halk şarkıları (Makbule, 
Çakar ve arkadaşları, 20,00 Saat ayarı ve 
arapca neşriyat, 20,15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Salahaddin ve arkadaşları), 
21,00 Plak neşriyatı, 21,15 Stüdyo salon or
kestrası, 1 - KrOger - Hansozam Kleıne 
Freuden, 2 - Robeet Stolz Bunona Sera: 
Signorim, 3 - Hans Georg Sohüts Venn 
die Drehorgel Gpiel!, 4 - Rust Tranen 
5 - Drige NO: 2 Pas des Bahemiens 
6 - Strause O Sehöncr Mai, 22,00 Ajans 
haberleri 22,15 Yarinki Program. 
SENFONİLER: 

14,45 Roma kısa dalgası: Senlonik kon
ser. 18 Milano, Torino: Senfonik konser 
(Mozart, Liviebella vs.). 

HAFİF KONSERLER: 

7,10 Berlin kısa dalgası: Karışık musiki 
8.15: Devamı), 11.45 Bertin kısa dalgası: 

Büyük orkestra konseri, 13 Berlin kısa dal 
gası: Hafif musiki (14,15: Devamı). 13,10 
Bükreş: Diniku orkestrası. (14.15: Deva
mı). 13.15 Roma kısa dalgası: Karışık mu
siki. 15.15 Berlin kısa dalgası: Org, kuartet 
solo. 16 Peşte kısa dalgası: Opera orkestra 
sı ve Çigan orkestrası. 17.30 Berlln kısa 

dalgası: Herkesin hoşlandığı musiki. (17.45: 
Halk konseri). 18.30 Peşte: Çigan orltestra-
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BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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* SOLDAN SAC'iA: 

1 - İnce beyaz maden - Avuç içi 
2 - El birliği - LAkırdı 

3 - Yıldızlara bakan y~ 
4 - İnilti - Sorgu • 
5-Pıl.k 

6 - Hayvan yer - Bir nevi balık 
7 - Korumak 
8 - Büyük Türk şairi 
9 - Salgın bir hastalık 

10 - Katar - Şarkta bir kasabamız 

* .YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Sarınısaklı bir nevi salça 
2 - Vedia - Talebelere verilen nwnara 
3 - Musevi erkek adı - Divane 
4 - Ecnebiler (arapça) - Kapı (farlıd) 

5 - MAnfa - Hububat 
6 - Renk - Gemiler ıtnır. 

7 - Düzen 
8 - Dünya - Avrupalı kadın 

· 9 - Hayret nidası - Derin ve sulu 
10 - İlAn - Acele 

Gece yarısına doğru Maksimin 
sahnesine Karagöz perdesi kurulmuş 
Haydar'ın sırf profesörler, Universi~ 
te ve fakülteden bahseden senaryc
sunu talebeden Karagöz Reşat çok 
b.ilyük muvaffakıyetle temsil etmiş
tır. ~u temsilde Karagözün oğlu ile 
~ac~yvadın kızı fakülteye kaydetti
rılnuş ve onların dilile birçok espri
ler ~apılrnıştır. Karagöz, bilhassa ec
n:bı .Profesörler tarafından çok beğe

sı. 18.30 Moskova: Konser, 18.45 Belgrat: 4 ••••••••••••

nılmıştir. 

?ece yarısından sonra bir revu he
yetı tarafınd 
gösterilmiş ;nt mbuh

1
telif . num~ralar 

' s an u un Şırley'ı beş 
yaşındaki k"' .. k 
nana uçu Şule tarafından oy-

n danslar takdirle seyredilmiş 
ve sabah k ' 
cesi a adar samimi bir veda ge-

Yaşanrnıştır. 

~CIRLIKTA: --Susığırhkta da Bir 
~ Ev Yandı 

Koro konseri (19.15: Plfık). 18.50 Bertin 
kısa dalgası: Alman marşları. 19.30 Mosko.. 
va: Konser. 20 Pe.şte: Radyo orkestrası. 

Moskova: Konser. 20.45 Roma, Bari: Karı
şık musiki. 21.15 Berlin kısa dalgası.: Bü
yük eğlenceli konser (Sortzing, Schumann 
v.s.). 21.30 Milano, Torino: Karışık musi
ki. 21.30 Florans, Napoll: Bando. 22 Viya
na: Orkestra, piyano, bariton, 22,45 
Bükreş: Orkestra, Sopran, 23.30 Viyana: 
Gece konseri (Berlin'den nakil). 
OPERALAR, OPERETLER: 

17 .30 Varıova: Gounodnun eserlerinden 
plikla Baletler, 17.20 Roma kısa dalgası: 
IJrik operalardan parçalar. 20 Berlln kısa 
dalgası: Musiki radyo skeçl. 21 Roma, Ba
ri: Wagner'in •Nibelwıgen,, operası. 
ODA MUSİKİSİ: 

9.15 Berlin kısa dalgası: Oda musikisi 
(Beethoven). 15.30 Berlln kısa dalgası: 

Haydn'in eserlerinden kuartet. 22.30 Bel
grat:: Düo konıı,er. 
RESİTALLER: Susıgırlık (TAN) H h l 

1 . • - anma a-
esınde Siro ı B dalg Halk kı y v • z u Mehmet Aliye ait ve 10.15 erlin kısa ası: ıar lan 

tagcı köyünden Ademoğlu Halil'in süiti. 12.15 Roma kısa dalgası: Halk p.rkı-
o urduğu d ları. 17 .05 Bükreş: :Halk şarkıları. 18.30 

km ev en geceleyin yangın ı k 1 18 R B 
çı ıştır. Canavar düd""gıV•l h be _ Belgrat: Hak şar ı an. oma, ari: Şar 
dar edile u e a r kılar. 19.15 Bertin kısa dalgası: Org mu-

l n halk ve asker oraya koş- sikisi. 20.10 Viyana: Halk sarkılan. 21 Bel 
~ukşt~rbve bu ev yandıktan s~nra fe- grat: MHll dans ve iarkılar. 23 Varşova: 

Deniz Yolları 
iŞ LETMESi 

Acent.eleri: Karaköy Köprllbafı 

Tel 42362 - Sirkeci Mllhtlrdar 
.._ zade Han. TeL 22740 --

Karadeniz Haffl 

Postalan 
1 Nisandan Ağustos sonuna 

kadar Karadeniz hattında yaz ta

rifesi tatbikine başlanacaktır. 

Buna nazaran postalar lstanbul

dan Pazar, Salı ve Pel"§eltlbe 

günleri saat 12 de kalkacaklar 1 
gidiş dönüşte kış tarifesindeki 
ayni iskelelere uğrıyarak lstan
bula birer gün evvel gelecekler
dir. Yalnız kış tarifesinde Hopa. 
ya kadar giden Salı postası yaz 
tarifesinde Rize'den dönecek Ho
paya gitmiyecektir. ''1763,, 

a e ı astırrnışl d Moniusko'nun en iyi şarkılarından. 23.20 
--ar ır. Varşova: Piyano resitali Bach - Boussonf, Uıkii.dar AıHye Huku'lc H41dmH· 

~~~' ~::_~~ve~USİKİSİ: f7i~üdarda Solak Sinan mahalle-
~"""-,......""'"" ' 18: BUkrcş (19,15 Deve.-,. 21,20: Bük- sinde Tophane oğlu sokağında 35 No. 

Asker 'l'op~ma reş (plakla). 23: Peşte. 23: Florana, Napo- lu evde Ayşe Seherin kocası Balıke-
Be "k k li. 23.20: Belgrat 

şı taş as erlik şubesinde MUHTELİF·. sir Yakacık nahiyesi müdürü Ali Rı-
Henüz askere çalırıım n. ~ al hin bo da dığı halde herhangi ka anıış veya çagınl- 19.10 Roma kısa dalgası ve Bari: Arapça za ey e açtığı şanma vası-

bırakılmış veya şube,y:~~~ b:r sebeple geri program (Musikili) 20.37 Bari: Türkiye mn muhakemesinde müddaaleyh ÜÇ 
da kalmış veya yaşıtlariyle ~ ~~rek bakaya için musikili program. 21.15 Bari: Yuna- çocuğu ile altı sene evvel müddelye-
nıedlklerinden yoklama ka,.a'!.. am~ya ~el- nistan için musik~ neşriyat. yi bırakıp gaybubet ettiği ve müd-
k 1 " a• vazıyetinde d 

Müessesemiz tarafından net-
redilen Yeni Çocuk Ansik

lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olmuı !Azım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün maltlmatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlannı gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

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

mektep talebesine aynca tenzilat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar i~in de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malllmat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be

dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

TANBULDA TAN MATBAASINA 

enJ Çocuk Ansiklopedisi broşOrlln
den bir tane göndermenizi ve mu-

~~~~~~~!!~~~~~!!~~~~~~~~~~~~=~= 1 allimlere ait son tiyatınw bildirme-: ' nizl rica ederim. 

TAN Neşriyat E-v-1 
lslanbul 

TURKİYE 
CUMHU.RİYETt 

lBim: : : ~ : : : : : 
Adres: : : : : : : : : 

• • • 
• • • • 

.BANKASI 
a mış veya saklıdan veya muh . .. eiyenin gaipliğine binaen boşanma 

teci. acır ve mul 
k .olarak sonradan nüfusa Yazılmış ve as • İzmitte giinün hadisesi talep eylediği anlaşıldığından müd-

erlik me~i veya muhtelit hıuıtanelerde daaleyh Ali Rıza hakkında maltlma-
muayenelen yaptırılarak sını.tıarı ayrılm·~ K 0. . R F E z v 3 .., tı olanların maltlmatlan altı ay zar.. 

e ay ~e daha ziyade hava tebdili olarak 
~be. ~mrıne girmiş ve havatebdili müddeti- fında mahkemeye bildirmelerinin ili-
nı bıtırerek sevke tabi kalmış ve •evk edil Ç k d nına karar verilmiş olduğundan mu-
meıniş 316 doğumundan 329 dahil doğumu: Gazetesinin 1 lfl ır. maileyh hakkında herhangi bir ma· 
na kadar Jandarma ve harp sana)'ii 316 do- Pek yakında okuyacakaınız lıimatı olanların müddeti mezkılre 

İstanbul İkinci tnas Memurlutun. ~mundı:ın 332 dahil doğumuna kadar güm_ Ad . t ·t Adliye karşısı zarfında malumatlarını bildirmeleri 1 
ruk eratının 21 nisan 938 ve 316 dot:unuın- 1 res. zmı . 2 .ı 1 D i L 5 .a.. 1 K 1 11&1 ı 
dan 333 dahil doğumuna kadar deniz erab- , _ Telefon: izmıt 1 8 - .,. üzumu ilin olunur. en Z avazım an na ma om ıyonu nları dan: Müflis Salon Müskirat Fabrt~ 
n.ın 10 nisan 938 güniinden itibaren sevkle ----- -------- ------------------ ll'!!'IP!'l'!l!llll!!'ll!l•l!l!~!lll•IJ!l~•!lll•l!•~·l••ll!l•••••ıİİ k riki rıne başlanacaktır. Bu eratın tayin edilen Ek 1 M. M. V. Deniz Merkez Sabnalma Komiayonundan: ası Vasil Andıs oğlu ve şe . . ko.. 
~lerde şube merkezine gelmeleri ve gel- Açık siltme lanı 1 -Tahmin edilen bedeli 49800 lira olan 2000 ton karciif kömürünün mandit şirketine ait bulwıan rakı 
nııyenlerin asi.terlik kanununun 86 cı mad- 1 Ö., Ok pazarlık! ·· ak ıı N. 938 tarihi" ·· dü çıkarmıya mahsus kazan ve inbik 'Ve 
desin! değiştiren 2850 sayılı kanun hükmü- stanbul Kız gretmen ulu Satınalma 8 mun asası ısan ne musa pazartesi günü saat 
ne göre askeri mahkemelere verilerek ha- Komisyonundan : . 11 de Vekilet binasında müteşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. motör ve yazıhane eşyası birinci a 
pis cezasile cezalandırılacaklardır. 4_4_ 1938 Pazartesi günü saat 11,30 da İstanbul Maarif Müdürlüğü binam 2 - 249 kuruş bedel ile şartnamesihi almak istiyenlerin her gün ve tırınada kanuni kıymeti bulmadığın 

Bunlardan piyade, jandarma, gümrük, içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul eksiltme Komisyonu Oda- münakasaya girmek istiyenlerin de 3735 liralık ilk teminatı ve kanuni dan ikinci arttırması 7--4-938 ~ 
harp sanayii sınıflarına mensup erattan be- İ tanbul Kız M ilim ektebl belgeleriyle mezkılr gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. (1808) ~mbe gun·· u·· saat 9 da yapılaca 
del vereceklerin 20 nisan 938 deniz sınıfına sında 750 lira keşif bedelli s ua m tamiratı açık Y-

mensup olanların 9 nisan 938 günü akşa- eksiltmeye konulmuştur. Sıhhat ve ll!tfmat Muavenet Vekaletinden.· dan istiyenlerin Beyoğlunda H 
mına kadar bedellerinin alınacağı ve bu Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık ifleri genel hUIUS! ve fenni prtnamele- 3' başında 52 No. da hazır bulunmaJ.iıı 
günlerden sonra bedel alırunıyacağı ilAn o- ri, proJ·e, keşü bülbasile buna müteferri diğer evrak Okuldan öjrenllfr. İskin Umum MüdürlüM- i,.in Villyetler İskin işlerinde istihdam edı"l-lunur. &"' ,, ilan olunur. (6517) * Eminönü yabancı askerlik şubesinden: Muvakkat teminat (57) liradır. mek üzere 150 lira ücretli Fen Memurluklarına ihtiyaç vardır. Talip 
Nisan 938 celbinde sevk edilecek denizden İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer 1J yaptığı.na dair idarele- olanlann biltlmum vesaik ve şimdiye kadar bulunduklan vazüe ve işle-
gayri diğer sınıtıann bedelleri 20 nisan 938 rinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Müdürlüğünden re ait evrak ve üç adet Fotoğrafla bizzat veyahut bu vesaik ve evrakı 
akşamına kadar alınacağı tashihen ilAn olu eksiltme tarihinden bir hafta evvel ahnmış ehliyet ve Ticaret Odası vesi- göndermek suretiyle Sıhhat Vekfiletine müracaatlan ilin olunur. (857) 
nur. • imlan ile gelmeleri. (1494) (1748) 

Sahibi ve umwnt neşriyab Jdare 
eden: Ahmet Emin YALMAN. G~ 
tecilik ve Neşriyat Türk Limitet $ 
keti Basıldığı yer TAN Matbaası. 



Kendinize beyhude yere eziyet ediyorsunuz 

NEY R O Z 1 N varken ıstırab çekilir mi 7 

Bat, dit airılan ve üfiitmelden mütevellid bütün ağrı, 
sızı, ancılarJa nezleye, romatizmaya kartı 

. LOKANTACILARA 
Kağıttan mamul sıhhi peçete, hav

lu, mendil, masa örtüleri vesaire. 
Toptan ve perakende satış. Fabrika: 

Sultanahmet Eskizaptiye No. 51 Te

lefon: 23969 

1 
lstanbul Komutanhğı 

ilanları 1 
Selimiye kışlasının Hamam kazanı 

TAN 3-4-938 

HAKiKi 

ÇAM ICOLONYAS 
Clğerlerl zayıf ve ılnlrlerl bozul( olanların 
kalbine ferahhk verir ve gönlUnü açar. 

Bilbu.a masaj ve banyo için f&yaDI taniyedir, 10 gram ÇAM lrolo 
yası banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildinizi mia aibi k:Olnmu 
ve güzellettirir. 
T anınm11 eczane, ıtriyat 11e talıa/iy, malazalanıwla Mtılır. 
Nmeddin Evliya Zade Ecza, Alit ve Itriyat deposu - latanbul 

ile giyinme mahallinin çökmekte o- --------------------------------,----ı 

lan Çatısının bir kısmı tamir ettll"ile
ceğinden açık eksiltme ile ihalesi 15 
Nisan 1938 Cuma günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen keşif bede-

li 879 lira 60 kuruştur. İlk teminatı 
66 liradır. İsteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle 2490 sa

yılı kanunun 2. ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikalariyle beraber iha 
le günü vakti muayyeninde Fındıklı
da Komutanlık satın alına komisyo
nu::a gelmeleri (1697) ,,. 

Her bir metresine tahmin edilen 
fiyat 275 kuruş olan 67000 metre boz 

kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. İ

halesi 18/4/938 Pazartesi günü sa
at 11 dedir. İlk teminatı 10482 lira 

tsO kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 922 

kurut mukabilinde M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan alınır. 

GÜVEN 
ANITI 

ı•ını•ını•ıııı•ıııı•ını•1111•1111•111ı ı ıııı•ıııı•ıııı•111ı•' ::ıı:ey: !::~:1=~ 
ii Siz de bu kremden şaşmayınız • gösterilen vesaikle teminat ve teklif = = mektuplarile birlikte ihale saatinden - -

en az bir saat evvel komisyona ver-= meleri. "774,, "1689,, 
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BALSAM iN 

• -• 
KREMLERi -• -
Sıhhat Bakanlığının resmt ruh. 

satını haiz bir fen ve bilgi mah--
sulüdür. Bütün cihanda elli se-. 
nedir dalına üstün ve epiz kal-= 
mıştır. • 

KREM IALSAMIN ~ 
Uzqp l>ir tecrübe mahsulü o-• 

larak vücuda getirilmif yeglneii 
sıhhi kremlerdir. = 

. KREM BALSAMIN • 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla. 

TURKIYEiş 
i 
I! 

~!:=-ı!ı""!!!""?~~ .... değil sıhhi evsafını Londra, Pa
~~~~iiiİİlil ... ~~~ ris, Berlin, New York güzellik.--------------·~-------------------------------------~--------------------

enstitülerinden yüzlerce kremE 
arasında birincilik mükifatm. 
kazanm1f olmakla lsbat etmiştir. 

KREM IALSAMIN ~ 
i = 

Gündüz için yağsız, gece için. 
yağlı ve halis acı badem ile ya-; 

• pılmlf gündüz ve gece fekilleri= = vanftr. · = 
İİKIU!:M BALSAMIN; ötedenberi tanınmıt hususi vazo ve tüp feklinde~ 
;a . satılır. lNGtt.ız KANZUK ECZANF.St • 
İi BEYOOLU - İSTANBUL = 
••1111111111•1111•111ı•ıııı•111ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ını•ıı11•1ııı• 

NERViN 

Cildinizin tahrlı edllme-
meslnl isterseniz 1 

Dünyanın her tarafında eeve 
aeve kullanılan, ve cildi tıraftaD 
aonra pamuk gibi yuDIUf&bm 

POKER 
flraı bıçaklarını kullan1111L 

Devlet Oerrıiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 

Pendik İstasyon Büfesi üç sene müddetle ve açık arttırma ile kiraya 
verilecektir. Muhammen aylık kirası 25 liradır. Arttırma 15-4-938 
tarihli Cuma günü saat 15 de Haydarpaşada İşletme Müdürlüğü Komis
yonunda yapılacaktır. Bu işe ehil olan isteklilerin 67,5 liralık muvak
kat teminat mektuplarlyle tayin olunan tarih ve saatte komisyonda ha
zır bulunmalan lhımdır. Bu büfeye ait şartnameler i§letmeye müraca
atla parasız olarak alınabilir. (1704) 

lstanbul Universlteıl Artanna, lkılltme ve 
Pazarhlc Komisyonu llanlan 

l - 51289 lira 16 kuruş keşifli Gurebada yapılacak ildnc:i Dahiliye 
Anfisi in§ası vahidi fiyat üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Bu ifa ait evrak ve prtnameler fUDlardır: 
A - Eksiltme §8rtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel pr tnamesl 
D - Ozel prtname 
E- Kefif cetveli 
F - Proje. 
Istiyenler bu prtnameyt ve evrakı 257 kurut bedel De Rektarltlten 

alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/4/938 Pazartesi günü saat 18 da Universite Rektör

lüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3814 lira 48 kurut Jll1I. 

vakkat teminat vermesi ve bundan başka apjıdald vesikal•n gösterme. 
si lbımdır. 

1 - 1937 senesine ait 50,000 liralık Bayındırlık Bakaıı1ıJmdan abn
IDlf lnfllllt müteaahhitlik vesikan ibraz edecektir. 

5 - Teklif mektuplan 3 ncü maddede yazılı saatten bir saat evvel 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön-

Sinir ağnlan, asabi öksiiriilder; 

suzluk, bat ve yanm baı ağnsı, baı dön
mesi; MYCJlllhk, çarpnlfl ve sinirden •rı 

ıelen bütün rahatsmıklan giderir. =----------------------- derilecek mektuplar;ın en geç 3 ncü maddede yazılı saate kadar ıelmlt 
Jandarma Genel Komutanhğt Satınalma 

Komisyonundan : 
1 - Bir kilometresine Seksen Dört Lira Elli Kuruş kıymet biçilen Ordu 

tipi vasıf ve örnejine uygun İki yüz Elli Altı kilometre ajır sahra kablmu 
pah zarf usulile 14/4/938 Perşembe günü saat onda satm alınacaktır. 
2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu eksilt

girmek istiyenlerin "1623,, liralık ilk teminat ve kanun ve prtna
e yazılı vesikalan muhtevi teklif mektuplannı en geç belli gün saat 

lclOlı::uza kadar komisyona vermif olmalan. "830,. "1684" 

lıtanbul Nafta Midirlüğiinden : • 
15.4.938 Cuma günü saat 15 de Istanbulda Nafta Müdürlülfinde 

(8292,04) lira keşif bedelli lstanbul Jandarma konağında yeniden yapıla-

1'l BAŞKURT ~ Catal, Bıçak, Kasık Fabrikası 
Balkanlann birincisi ve A vrapamn Z ncisl· 

dtr. ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK aldıiumda mu
hakkak BAŞKURT markasım arayum. Paslan
ma, sararma ve kmlmu. Avrupa mallarmdan 
daha ,.tibek ve daha aemdar. 

Toptan Sat.ı Yeri: 
T ahtakale caddesi No. 51 

cak temizleme evi inpah açık eksiltmeye konulmuştur. ______________________ .. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık i§leri Genel, Hususl ve fenni prt
IUlll'leleri, proje, keşif hulisasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
Sorülecektir. 

Muvakkat teminat (472) liradır. 
isteklilerin en az (5000) liralıkbu işe benzer iş yaptığına dair ida

relerinden alınıf olduğu vesikalara istinaden lstanbul Nafia Müdürlü
&qınden ebiltme tarihinden bir hafta evıel ahnmıı ehliyet ve 938 yılına 
ait Ticaret odan vesikalarile gelmeleri. ( 1680) 

............. ! ............ .. 

ÇAYIR MAKiNESi 
Molin Adriyans marka tek beygtrllktir. 

Çift ve öküz kopna tertibatile beraber ma
ğaza teslimi 50 liradır. Sağlamlığı ve kulla
Dlfl garantilidir. Yedekleri çoktur. İstiyenle
re orak biçme tertibatı da verilir. 

lbrahim Kü1Abd8§ - Manisa 

olması ve dıı zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmll ohnası prtbr. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. •• v•- "1661,. 

Kapalı Zarf Usulü ile Eksil+.• ilanı 

Kırklarel Nafta Müdürlüğinclen : 
• 

1 - Eksiltmiye konulan lf: Demirköy kaP""nı Ayastafanos mev 
künde bir adet gümrük binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli (6626) lira 15 kuruştur. 
2 - Eksiltme '1 nisan 938 cuma gBnil saat on beşte Kırklareli Nafıa 

müdürlüğü blna11nda toplanan komfqonda kapah zarf usulile yapıla
caktır. 

3 - istekliler şartnameyi ve buna müteferrl diler evrakı her lriin 
Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin (507) lira muvakkat te
minat vermeleri ve Nafıa Veklletinden alınmış 938 aenesine ait yapı mO 

teahhitlili vesfka11nı ve Ticaret odası sicil kllıdını bAmll bulunm•hdır 
5 - Teklif mektuplan tldnct maddede gösterilen uatten bir saat ev

veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 - Posta ile gönderilecek mektuplann eksiltme saatine kadar gel

mit olması ve zarfın mühür mamu ile lytce kapatıbmf bulunmam llzıın
dır. Postada olacalı: lf!Cilaneler kabul edilmez. '1488) 


