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~hmet Emin YALMAN 

A ııadoluda 1IZ1ID bir tteya.. 

hat yapan bir ecnebi mü
ltıhas.ıa ile görüftüım. Memleke
tin garp krannlarmda yirmi vi
ltyet dolaf'1llt- Gördüklerini an
latınakıa bitiremiyor. 

Diyor ki: 
-ıcuruıuş halinde bir Alem. •• Her 

\oşede kendine mahsus bir kallan
ltı.a hareketile karşılaşıyorsunuz. Ba
lı yerler iktısadi hayat damarlarına 
ka\'U.şmuş. Bu damarlardaki faaliye
tin neticelerini gözle görüyorsunuz. 
biğer bazı yerler kenarda kalmış. 
\' a nakliye i mkanlan az, ya eski mu
hiti değiştirecek iktısadi hareketler 
başgösterememiş veyahut malarya gi 
bi Metler var. Fakat böyle köşeler
de bile çırpınma, iyi niyet eksik de
ğQ_ 

Böyle bir Alemi yakından gör
ltıek bir fırsattır. Türk münevver
leri içinde bu fırsattan kendini mah
l'unı edenlere acıyorum. Fakat Ana
goıu seyahatini göze alamıyanlara 

1l' ctereceye .ıtao.ar acs naıt veri~ 
l'tını.. Anadolunun otel diye bir der
tli '1'ar. Buna çare bulunmadıkça A
tıadolu içerlerinde seyahat, pek çok
ları için zahmetli bir macera mahi
l'etini muhafaza edecektir_ 

Bu sözler, bana tanmmış bira
vukatımızın büyükçe bir sa

hn şehrimizde başından geçenleri 
· tırıattı. Bu avukat, otel adı veri
len pis köşelerde geçen bir gecesini 
~orkuıu bir rüyadan bahseder gibi 
o ~ 

nune gelene yana yakıla anlatıyor-
du. Bu gecenin işkence ve azabın
~ o kadar ıztırap duymuştu ki bü
tiin Anadoluya ait otel davasının a
~şli bir avukatı kesilmişti. 
Rarşumzdaki mesele, Anadoluda 

~düfen dolaşan birkaç memur, a
~t, müfettiş veya tetkik seyya
~temiz bir yatak ve asgari de
l'ececıe rahat lınkam bulmasından 
~afet diye telakki edilmemelidir. 
de ~e, daha geniştir. Memleket için
b lleyahati daha kolay, daha cazip 
ir hale koymak ve gören, düşünen, 

l'eıu işler yaratmak istiyen vatan
~~la memle~etin ~uhtelif köşe
~ ~ muhtelli meseleleri arasın
b teması çoğaltmak memleket 
ti esabına başlı başına mühim bir ih-
Yaçtır. Bundan başka dahili tu-

\ ~znun kök tutması da · buna bağlı-

Bakınız, ecnebi mütehassıs da-
.. ha neler diyor: 

~ Anadolu içinde seyahat imkarua
led ·nakliye bakımından az, çok hal
t'ahılrniş sayılabilir. Trenler temiz ve. 
b:ı attır. Dakikası dakikasına işle
li ektedir. Tren ol.mıyan yerlerde iş
ıı:en otobüslerin bir .11"1.smı çok ra
lıa. tsızdı:r · Makineler eski ve arıza
bu ır. B~nunla beraber Türk şoförü, 
b. lllakınelerin huyunu almış usta 
ır ad ' 
~ amdır. En fena yollard\ an-
ltı Sızca binlerce kilometre dolaş- 1 la ası, Türk şoförünün Anadolu yol-
rınaa edı· d" ~- t ··b h ~ . n ıgı ecru e ve u-
801 kabiliyeti sayesinde olmuştur. 

tob .. 
ltıa. us işi elbette yoluna konul-
langda, devlet bakımından teşkilat

ırılrn ~ 
iş1• h aga muhtaçtır. Fakat otel 

en·· · hiç 
1 

uz bır memleket davası diye 
beşe e alınmamıştır. Otel diye dört 
l"uı::ıta~Iı, pis odalar buluyo.rsun:u;. 

ga &ırmek için iğrenme uy -

Başvekilimiz Diyor ki: 
Ciddi Sermayeler 
En Derin 
Dostluğu 

Anlayış 

Taşıyan 

ve Şahıslar Türkiyede 

Zihniyetini, En Samimi 

Bir Kabul Bulacaklardır 

Ankara, 10 (A.A.) - Ajans ekono
mik e finansiye müdürü M. Hussar'aı 
Başvekil B. Celal Bayar tarafından 
verilen aşağıdaki mülakat Pariste, 
"Pöti Pariziyen,, tarafından neşre
dilmiş ve diğer gazeteler tarafındaıı 
da iktibas olunmuştur: 

Balkan Konferansından Sonra 
Türkiye .Ba.tvekili B. Celal 

Bayarla Bir Görütme. 
Balkan Antantının son toplantıS'ı 

çalışmalarının neticesi, Doğu A vru .. 
pası devletlerinin bugünkü enternas. 
yonal meselelere karşı gösterdiği a
lakayı bariz bir surette ispat etmi~ 
bulunmaktadır. 

"-Berlin, Roma, Paris ve Viyanada 
ki son politik tezahürler burada bü
yük bir akis uyandırmış, ve Ankara 
bu defa, hassaten derin noktai nazaı 
teatilerine sahne olmuştur. 

Bu görüşmeler soğukkanlılık ve 
itidal ile temeyyüz etmiş ve bu su· 
retle, Kemal Atatürkün tamamile 

temin edilmiş politik ve askeri biı 
emniyete ve ayni zamanda kuvvel 

(D•v.cıtn..• 6 •r.K...~f 

Rusyadaki Muhakeme 
Suçlu Doktorların Cinayetlerini 
İ~pat Eden Raporlar Okundu 

Moskova, 10 (A.A. Tass) - Yirmi 
birlerin muhakemesine ,Pün devam 
edildi ve dünkü muhakeme faslı giz
li bir celse ile nihayet buldu. Bu 
son celsede ehli vukuf raporu din -
lendi. Bu rapora nazaran Doktor 
Kazakof tarafından hazırlanan ilaç-

lar üzerinde hiçbir kontrol mevcut 
olması ihtimali olmadığı anlaşılmak 
tadır. Menjinskinin müptela oldu
ğu ağır kalp hastalığını tedavi için 
Kazakof tarafından kullanılan müs -
tahzarat bu hastalık için kabili ka-

l Devamı 6 ıncıdaJ 

Fransadaki . Kabine Buhranı 

B. Blum Yeni Kabineyi 
T eşkile Çalışıyor 

Şotan Dün Mecliste Bir Veda Nutku 
Şöyliyerek iktidardan Uzaklaştı 

Sosyalistlerin lideri B. Blum gazeteciler arasında (en solda) 
Paris, 10 (Hususi) - Dün gece ya- nistlerin, Şotanın istediği fevkalade 

nsından sonra Cümhurreisine veri- salahiyeti ve kararnamelerle iş gör
}en Şotan kabinesinin istifası keyfi- me salahiyetini vermemeleridir. 

/Devamı 7 · 
( . 

~ti bugün r~smen belli olmuştur. İs Yeni kabineyi teşkile sosyalistle-
Ql~~nın sebebı, sosyalistlerle komü- (Devamı 7 incide) 

AVUSTURYADA 

Şuşnig'in 
Kararı 

·Hitler'i 
Kızdırdı 

-0-

Avusturyada Dahili 
Bir Harp Arifesin
deki Manzara Var 

ViYANA, 10 (Hususi) -
United Press'in muhabiri bil
diriyor: Avusturya dahili bir . 

1 
harp arif esindeymif gibi gö- j 

Baba ve kardeş katilinin 
Düiıkü muhakemesi 
Çok heyecanlı oldu 

Annesi Ağlıyor, Kendisi İhtilaçlar 
Geçiriyor Kardeşi de Şahitlik Ediyor 

rünmektedir. Naziler her yer-ı 
de karışıklıklar çıkarıyor ve 
Plebisiti bozmıya uğratıyor- l 
lar. Bir hükômet darbesi ihti- ı 
malinden de bahsolunmaktaı
dır. Bütün hükfunet daireleri i 
sıkı bir muhaf a.Za altındadır. 1ı Bu gece örfi idarenin ilanı da 
muhtemeldir. Şimdiye kadar 1 

~ bulan çarpışmalarda 

kırk yaralı vardır. Naziler bir
kaç defa Yahudi mahaJleleri-

1 
Baba katili cinayet günü yakalanırken .•• 

ne hücum etmişlerdir. 
Berlinden gelen bir habere Hatıranızda herhalde acı ve kor - babanın oğlu ve ölen delikanlının kar 

göre Her Hitler'in Avusturya kunç izler bırakmıştır. Yedi, sekiz ay deşi Zeki idi. 
B ekT Ş . ,. PI b. ·ı kadar evvel, Kuruçeşmede eski bir Bu, baba ve kardeş katilinin mu-

afV 1 ı uşnı~ 1 ~ ısı yap ahşap konakta, Boğaziçinin tanınmış hak.emesine dün ağır cezada devam e
maktan vazgeçınnesı muhte- aile yuvalarından birinde patlıyan dilecekti. Adliye koridorları fevkala-
meldir. bir tabanca, evin yaşlı reisini, ve genç de günlere mahsus bir kalabalık ar-

istiklal propaganda.sa bir evladını öldürmüştü. Katil, ölen (Devamı 4 tincüde) 

Viyana, 10 (Hususi) - Gelecek 
pazar günü yapılacak olan plebisit 
için biitün memleket hazırlanmakta 
oır. rıeoısıun mevzuu, Avusturya
lıların hür, müstakil, federal, hris-
tiyan, Alınan biı memleket hakkın
daki müspet veya menfi reylerini 
toplamaktır. Herkes "evet,, veya 
"hayır,, cevahmı vermekle mükel • 
leftir. Şimdiden mücadele başlamış
tır. Vatanseverler cephesi, her tara
fa "Avusturya., kelimesi ile Şuşnin
gi gösteren muazzam afişler yapış
tırmıştır. Vatanseverler halkı Şuş

ning<' rey vermek için biitün propa
ganda vasıtalarından istifade edi • 
yorlar. 
Plebisite iştirak edecek olanların 

sayısı 4 milyondan aşağı değildir. Fa 
kat Naziler plebisite iştirak. etmemi
ye karar vermişlerdir. Bu karara rağ 
men Dahiliye Nazın ve Nazilerin li
deri doktor İnquartın istifa etme~ 
olması onun da hükumetin vazivetini 
kabul ettiğini anlatmaktadır. Aİinan
yanın bu işle ala.kadar olduğunu gös
teren bir hadise de Almanyanın sa
bık sefiri Von Papenin yeniden Viya
nada görünmesidir. 

Amele ve Kralcılar 

Avusturya Nazileri Linz şehrinde, 
esas kanun dairesinde ancak 24 yaşı
na girmiş olanların iştirakini protes
to için bir nümayiş yapmışlar, zabıta 
nümayişcileri dağıtmıştır. 

Şuşning, muazzam tezahürat ara -
sında İnsburk'ta nutkunu söyledik -

(Devamı 3 üncüde) 

iki Sarhoş 
Silah Çekip 

Kahveye Saldırmış 
İzmir, 10 (TAN Muhabirinden) -

Çok heyecanlı ve kanlı bir hadise ol
du. Bekir ve Hüseyin adlarmda iki 
i arkadaş sarhoş olarak bir kahveye 
} girmişler, tabancalarını çekerek hal
kı tehdide başlamışlardır. Bu sırada 
iki polis yetişmiş, bunların ellerin
den tabancalanm almak istemişler
dir. Kahvedeki halk müthiş bir kor
ku içindeydi. Sarhoşlardan Bekir, po
lislerin elinden dışarı fırlamış, taban 
casiyle kahveye ateş etmiye başla

mıştır. Nihayet polisler de silah kul
lanmak mecburiyetinde kalmışlar
dır. Bekir polisin kurşunu ile çok a
ğır surette yaralanarak hastaneye 
kaldırılmıştır. 

-

Türk Casusu 
M. SIFIR 'ın 
HCitıraları 
Türk casusu M. SIFIR, 

::M:ütarekenin o kara 
günlerinde memleketi yık-

mak, Türklüğü mahvetmek 
istiyen düşman casuslarile 
çarpışmış, onları her karşı
laşmada tepelemiştir. 

Türk casusu M. SIFm, 
düşmanın gizli planlarını çok 
heyecanlı maceralar yaşamak 
suretile her seferinde ele ge
çirmiş tam zamanında bu 
planları Anadoluya göndere
rek düşmanın bütün emelle
rini akamete uğratmak hu
susunda büyük roller oyna
mıştır. 

Türk casusu M. SIFIB'ın 
::M:ütareke hatıralarını, casus
luk harikalarını birkaç güne 
kadar neşretmiye başlıyaca
ğız. Bu hatıralar, Mütareke 
devrinin bugüne kadar meç
hul ve gizli kalmış zengin, 
heyecanlı, tüyler ürpertici bir 
tarihidir. Pek yakında TAN 
sütunlarında zevkle okuya
caksınız. 
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Milltaf Pcşa11111 Oğlunun Hatralan 

B.Ali Haydar Mithattan 
• 

Okuyuculara Bir izah 
(Mithat Paşanın ojlunun hatıra- otele geldi. Prens ~ Bey namına 

lan) başlığı ile neşrettiğimiz tefrika beni ölesiye bir düelloya davet etti. 
ya dair, B. Ali Haydar Mühattan a- Yine bu Hürriyet ve Itilif men-
pğıclaki mektubu aldık. suplarmdan Reşit Bey var. Şimdi 

"Gaetenizde neşrettitfm hatıra- Avnıpada yüzellillkler arasındadır. 
lara okuyuculardan birçok mektup- O vakitler mabeyin ikinci kitibi idi. 
lar aldlm. Bele bazı sW.ylarımwn "büyük kabineyi!,, tehdit ediyorum 
ve talebemizin gösterdikleri al.Aka diye Perapalasa gelerek şahsıma te
beni çok sevindirdi. Candan teşek- cavüzde bulunmak istemiştir. 
kür ederim. Hürriyet ve Itilif Fırkasının Reisi 

Aldıj'mı bazı mektuplarda da be- Damat Ferit Sadarete geçer geçmez 
Et anlaşmamazlıkların ifadelerine te ilk işi vatani hizmetler tertibinden 
aadüf ettim. Meseli Hürriyet ve iti- olan maaşımı kesmek olmuştur. Bu 
1Aftan pek çok bahsetmememi, bu maaş ayan ve mebusan mecllslerin
fırkanın taraftan bulunduğuma de- den geçmiş bir kanunla verilmiştir. 
lil tutan bir okuyucu ~- Di- Pactipbın ve Sadrazamının keyfi ar
ğer bir Dıd okuyucu da Enver Pqayı zuau ile .kesilmiştir. 
tenkit efmeme Jnnmf'ar w ba w. Hayatımda bunlar gibi pek çok 
lerinl mektupla bildirmiflerdir. Ba va.talar vardır ki bir guete ~a
tirizlert cev&:pllZ bırakmak istemi- sında uzun uzadıya yazmayı muna
yorum. sip görmedim. Yakında hatıralanmı 

Ben hl; bir zaman H"-'- ft l- kitap şeklinde neşredeceğim kitapta 
- ... ;;, ... • fazla tafsilit bulunacaktır. 

tilif flrlusma mensup olmadım. Ittihat ve Terakkiye gelince: Ben 
Şahsan da bu fırbnm pek çok fena ittihat w Terakki Cemiyetine men
bklarmı gördüm. KAmil Pap hak-
kında pbu bir hürmet bmt bes- sup deiildim. Fakat kalben daima 
lemem, Hw7iyet ft ItiW halrlnnda bu fırkaya taraftar bulundum. Çün
hi lerime ;t"J~ tutulamaz.. idi memlekete hizmet etmiş ve var-

s . .,..,... KAmil Pa bk göstermiş başka bir fırka yoktu. 
Pl'l istibdat devrinde lzmirde Vali ittihat ve Terakki, 1908 ihtiW.in
iken tanvhm ve fikirlerindeki hürrl de büyük bir azim göstermiştir. lç
yet ft mbetl PtereD hidfwlerle lerinde sevdiğim ve hürmet ettillm 
karplaftım. KAmil Pap hiçbir za- vatanperver adamlar vardı. Bunlar
ınan tamamtyle Hürriyet ve ltillfm dan biri de Enver Pap idi. Enver 
malı o1mamıftır. Pap feda.kir ve hamiyetli idi. Fa-

Bürriyet ve ltilAfm bana ne gözle kat fedakar ve hamiyetli olması ta
baktıima dair bir, ild misal anlata- rihi kusurlarını ve kabahatlerini or
yun: tadan kaldırmıya kili değildir. Itti-

KADIKÖY HAU<EVININ YENi llNASI ! 

~-;karad~;-
Telefon ve Telgrafla 1 - .. 

Başvekilimizin 
Atina Seyahati 

• 
Ankara, 10 (TAN l\luhabirill

en) - Başvekilimiz B. Celftl Br 
ann, dost ve müttefik Yunanjs. 

tanın kıymetli hükumet reisi Ge
y 

n eral Metaksasın Ankara ziyared
nl iade etmek üzere Atina~ a bir 
:d7aret yapması takarrür etmişti• 
Öğrendiğime göre, bu seyahat Nl
s 
v 
an ayı sonlarına doğru ) apılacak 
e Başve.kilimize Hariciye Vekili• 

mb Doktor Rüştü Aras ta refakat 
decektir. Bu seyahatin kaç gfla 
üreceği henüz tayin edilmiş de

ğildir. Ancak Doktor Aras bu se

e 
s 

y ahati müteakıp Kahireye ,ıde
ektir. c 

~Y Halk Partisi ve Halkevt için, Bahariye caddesindeki anada 79"1 bir bina yapılacaktır. Ana, Parti Genel Sek

reterlilfnce satın alınmıftır. Bina için açılan mllsabakada jüri, belediye imar bürosu mimarlarından Rüknettin Güne
yin projesine blrincllill vermı,tir. Yukankl re.imde, Halkev1 blnıuqnın mimar JlWmettin tarafmdan hazırlanan make

tini g6r0yoınıs. 

Köylerimizde Hasat 

ayramlan Yapılacak 1 

İş1 
Ankara, 10 (A.A) - Devlet z1n8t 
etme Kurumunun memleketla 

uhtelif noktalannda vücude gettr
ği teşkilit bu mmtakalarda köyl6-BELEDİYEDE : 

Birikmiş Vergi 
Ve Resimler 
Tahsil Ediliyor 
Müruru zamana uğramam 1izım 

gelen ve bugüne kadar muhtelif se
beplerle tahsil edilemiyen belediye 
vergi ve ~lerinin mükellefler
den süratle alınmasına karar . veril
miştir. Bu maksatla bütün bakaya 
hesaplan çıkartılmıf, şubelere tebli
gat yapılmıştır. Bu ayın on beşinden 
itibaren bu gibi vergi ve resimlerin 
tahsil edilmesine başlanacaktır. 

Yeni lnıaat Nizamnamesi 
Mimar ve inşaat ustalan hakkında 

yapılan talimatname Şehir Meclisi
nin Nisan içtim8ı devresinde görüşü 
lecektir. 

Bu talimatname tatbik edildikten 

Et İşi İçin 
Partide Dünkü 
Toplantı 

Vali ve Belediye Reisi 'Oıt8ncla

lua JIApmabpada, dün a1qam 1~ 
vakit Balk Partisinde bir toplantı 

yapılmlf, et iti berinde ı&riştll

mflıtilr. 

Bu toplantıda bor~ almma-

8llla karar verilen Z50 bin lltanm 
ne cibi prtlarla hanci bankalar
dan ahnabileceii tetkik e41ilmiştlr. 

POLİS~: 

İki Amele 5 

m 
di 
1er le sıkı temasta bulunarak buralal'" 

mahsulün daha iyi hazırlanm ... 
basad ve 1ıarmanm daha iyi ft9' 

da 
na, 
talarla ve iyi mullerle yapılın..,. 

Metrodan Düşe- mıntakaların aiaçl•nmMJna ~ 
lıpnaktadır. 

bu 

rek Yaralandılar u!aunı: :mı!~~ 
Bir :inşaatta çalıpn iki amele, diin, ek ve haJnnak usullerini de I_,.. 

beş metreden düşerek ağır yaralan-~· .._ _........a 
mışlardır. TafsilAt şudur: u mıntakalarda her 11e11e n.-

m 

Beyoğlunda İstiklAl caddesinde A yram1an ve hayvan bakım miiW 
zize ait bir binanın tamirine başlan kalan yapılacaktır. İyi hayvan.,.. 

- ba 
ba -

mı§tır. Asansör aralıklarındaki sıva tiştiren ve besliyen köylülere buma
lan kazıyan Mustafa ve Niko ismin- ba.kalarda. ~a:ıan_an muhtelif clDI 
de iki sıvacı iskelenin kırılması üzeri yvanlan ıçuı müklfatlar verilecell 

-
sa 
ha 
tir. ne beş metreden aşağı yuvarlanmış

lar, her ikisi de muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmışlardır. Hadi 
sede kimin kabahati olduğu araştın 

-
-

lıyor. 

Tramvayın Sahanhğı 

Pa1"9alaadı 
-

icra Mütehassısı 

Tü 
ka 

Ankara, 10 (Tan Muhabirinden~ 
rkiyede İcra işleri hakkında tetıd
t yapıırak sakat taraflar hakkında 

bir .. m 

Cahit ve Cavit Beyler Hürriyet ve hat ve Terakkinin de hizmetlerine 
itilaf Fırkası tarafından hapisaneyi karşılık büyük tarihi mesuliyetleri 
umumiye sevkedildiği sıralarda idi vardır. Bu bir hakikattir. HAdisele
Damat Ferit oğlu Sami, bir akşam re vatani bir ölçü ile bakan hiçbir 
zabit elbüıesiyle Perapalas oteline vatandaş bunu inkir edemez. Vata
geldi Şampanya içmiye koyuldu. ni zaviyeden tabii saydığım tenkit
Beni görür görmez: "Dostlanmz ha- lerde bulunurken, hiç bir zaman 
pisanededir" diye bağırdı. "Darısı phai bir emel ve ihtirasa tibi olma
bqmıza!" diye cevap verdim. Bu dım. Tarih ölçüsünde takas yok
yüzden uzun boylu bir vü:a çıktı. tur. Hizmetin ve kusurun ayrı ayn 
Ertesi gbtl feylesof Rıza Tevfik, e- ortaya konulmuı bir zarurettir.,, 
linde bir mektupla ve phlt mfırtile Ali Hqdar •illtat 

sonra kalfalar ancak ustabaşı sureti
le çalışacaklar, bu suretle müktesep 

-============-=====-========================-hakları korunac:ık, lak:ıt her ~t 

Bu paranın İt Bankasmdan abn
muı ihtimali ~k kuvvetlidir. Bu 
mesele hakkında bugün kad bir 
karar verilecektir. İstikraz ip hal
ledildikten sonra belediye, piyasa
ya ne suretle müdahale edeceğini 

tesbit edecektir. Borç olarak alma
cak para, birden çekilmiyecek, ih· 
tiyaç nlsbetinde kullanılacaktır. 

İstikraz işlerine ait bütün mua-
Şoror Mahmudun idaresinde bu 

lunan "Tekirdağ 40,, plAka l}Umaralı 

rapor hazırlıyacak olan İsviçreli 
utehassıa B. Neyman şu günlercW 

şehrimize gelecek ve derhal i§e 
lıy acf.km. .M~ ıetıdka~& 

... ele ye'jıesllplll- l.ak-•1. ü_.... .ı..-;ı-• .di.•-~--" •• .&- n:_ı., ~ 

belediye muhuebeainde bir bfik- Dördüncü Vikıf Hanı önftnden P- GeneraJ K6zım Di.ı._ 
~ ,~.-,_ 

B A B • mutlaka bir mimar tarafından deruh 

u yın eşıne Kadar te =ir.Haııı lıtlml4kl 
ru memurluğu ihdas e4ilmiştir. çerken, ajnf istikamette giden bir Ankarada 

tramvayla çarplfDllftır. Şoför, kam An.kara, 10 (Tan Muhabirinden~ 
yonu sol taraftan geçirmek istediği Trakya Umumi Müfettişi GeneJ'li 
için tramvayın ön sahanlığına şidde Kizını Dirik Dahiliye Vekaleti~ 

-

Kliring Hesaplan 
Anbra, 10 (A.A) - İktisat VekA- \ Memleket Miktar T. L. 

Jetinden ahnan maltlmata g6re 5/3/ Finlandiya 654.500 
1938 tarihindeki kllring 1-aplan du Fransa 3.808.400 
rumu fÖYledir: Holanda 1.116.100 

DIŞ TİCARET İngiltere 8.646.500 
Klirinl heapları baki yelen 'ftl İspanya 440.900 

kredili ithalita alt taahhütler: TDr- İsveç 1.712.200 
kiye Cilmhurlyet Merkez Bankasın- İsviçre 923.800 
dan alman hesap hülisalanna göre ltaıya 1.685.000 
1/3/1938 tarihindeki kliring hesap-- Letonya 77.500 
lan bakiyeleri ve kredili ithalat için Macaristan 938.800 
Cümhuriyet Merkez Bankasına ve- Norveç 755.800 rilm1f taahhütler yekOnlan: 

Romanya 1.660.400 Memleket Miktan T. L. 
Avusturya 1.720.000 Rusya 521.900 

Bulgaristan 1.500 Yugoslavya 363.100 
Çekoslovakya 1.184.000 Yunanistan 152.500 

Kredili itbalAt için Cümhuriyet Merkez bankasına verilmi§ olan taahhüt

ler yekOnlan: 

MemJebt Resmi Daireler Hususi şahıslar Yektn 

Almanya 13.003.665 T. L. 8.742.128 T. L. 21.745.793 
Avusturya 44.875 190.580 235.455 • 

Belçtb 19.488 19.488 
ÇekOllovakya 513.522 301.262 814.784 
Estonya 16.254 16.254 
J'lnljncfiya 170 13.828 13.796 
Fransa 5.303 222.089 227.392 
Holanda 83.877 57.847 141.724 
İngiltere 284.303 529.022 813.325 
hpanya 14.849 12.329 27.178 
İsveç 1.736.368 264.686 2.001.052 
İsviçre 33.858 230.963 264.821 
İtalya 138.277 292.818 431.095 
Macaristan 398.984 144.884 &43.868 
Norveç 19.028 55.690 74.716 
Lehistan 6.040 46.402 12.442 
Yugoslavya 12.516 4.627 17.142 
Yunanistan 54 33.863 33.917 
Rusya 38.860 24.070 62.930 

Yukardald Od numaralı cetvelde yazılı kredili itha18tm vadelerine 

göre v~xetleri: 

Almanya 
D. M. 

8 aya kadar vadeli Daha uzun veya başka vade 

Resmi hund Resmi Hususi 
daireler tabular daireler phıslar 

T. L. T. L. T. L. T. L. 
1.287.552 4.977.SM 11.716.113 3.764.604 

348.170 1.386.235 2.982.710 1.034.265 

Evvelce yapılan tebligata göre, Va 
lide Hanının dün akşam boşaltılmış 

olması lazım geliyordu. Fakat, hanın 
istimlak edilebilmesi için belediye 
ile evkaf arasındaki formalite henüz 
bitirilemediğinden, bu iş, yeni tebli
gata kadar geri kalmıştır. Alakadar
lar, bu işin Haziranı bulacağını söy

t A Elektrik Şirketi 
Murahhaslan 

le bindirmiştir. N~icede sahanlı maslarda bulunmak üzere şebriınl' 
parçalanmıf, tramvayın camlan kı gelmiştir. General Dirik birklf 

k te 
- ze 

nlmıştır. Şoför yakalanarak tahkika gun 90nra Edirneye dönecektir . - .. 

G. t•ı ta başlanmıştır. Jt 1 er *Şoför Saimin ve şoför Alinin MÜTEFERRİK: 
kullandıklan iki otomobil de, evve 

Elektrik Şirketi İdare Meclisi Aza- ki gece köprü üzerinde çarpıfIDlflar 
sından Kliareu ile mühendis ve his- dır. 

1-

- Hamamcılar, 

•• •• •• sedarlardan Döbassi, dün akşam An- * Emniyet kaçakçılık bürosu me-
Gazi Koprusu lnıaah karaya gitmişlerdir. Nafıa Veklleti murlan, Süleyman ve Ali isn>inde ild 

lüyorlar. 
raya Heyet Yollaclt 

Gazi Köprüsünün ayak mukave- ile Elektrik Şirketi arasında kati mü genci, Defterdarda. cami avlusunda Hamamlarm terkos suyu ~ 
b meti meselesinden çıkan ihtilaf hal- zakereler ŞU günlerde başlıyacaktır. eroin çekerlerken yakalamıtlardır• ilmeleri içbı suyun metre ~ 

ledilmiftir. İnşaatı üzerine alan fir- Hük\lmetle prket araaındald lhtilAfh me * Kaaıınpapda Bahriye caddesin- on kl1rUf8 indirilmiftir. Fakat, 
ma, ilk iddiasından feragat ettiği selelerin bir kısmı halledilmiş, ıirket esas deki fırında çalışan İbrahim, yanm amcılar buna da itiraz etmiflıl"ı a- m 

al için dünden itibaren köprünün yapıl itibarile hWtfunettn tekliflerini ve bOtfln mış kömürden zehirlenmiş, tedavi met.re mikibı üç, nihayet dört ~ 
lanm tesisatın ıslahını kabul etmiştir. p lndirilmediji takdirde terkoe ıı:oı-

masına tekrar baş ıştır. B le l i flrket, evvelA bankaya tıç mn tına ahnmı§tır. n.2•-•-~.-.116< u c n • Ianamıyacaldanm b~- · 
yon Ura koyacaktır. Bunu mOteakip her 
Mn• ifletmeden tazıa tı:aıacak paranın Ud Gümrüklerde Yeni Taylale u istek, kabul edilmediği için 
ml~on Uruuu ayırmak ve bankaya k07 - bar mamcılar aralanndaıı .eçtiklerl 

DENİZ ve LİMAN : r B 

Sirkecide Rıhhm 

lnıaah litirilcll 

malı: suretlle bu iş 5-6 senede blUrllecektlr. İstanbul ırQmrWt .baJ<Urektörl11Ail ı;:1 eyeti, dün Anka.raya gönd~ 
6 senede tesisatın ıslahı işine karşılık ol- memuru Münir terfian~ bafdirek dir ük h 

mak üzere bankada 15 mil7on Ura birike- manlfesto memurlutuna, btanbul baldlrek • 
cektir. törlük memur namzedi Tevfik Fikret ayn! ÖlçGlerl• Muay••esl 

Elektrik Şirketinin halktan fazla başdirektörlük muhasebe memurluğuna, Her nevi tartı ve ölçü AJ.!!ıtıeırSJlll~ ı. 

Sirkecideki nhtım inşaatı tamam
lanmıştıi'. Yeni vaziyete göre, nhtım 
bir metre kadar yükseltilmiftir. Ga
lata nhtımının Karaköy bqında ya
pılan gilınrü1t muhafaza barakalan
nın inşaatı da bitmek üzeredir. 

tanbul bqdirektörJWt ambar memuru S 
aldığı 3,5 milyon lira kadar paranın ren'• GJ.gW ikinci aınıf idare memurlutu muayenemne bu ayın on beflnde 
geri verilmesi meseleal de Ankarada na, ı.tanbul bqdlrekt6r1QO ambar mmr an•cak ve ilç ayda 

Q-

-
u ı 

kati bir neticeye bağlanacaktır. ru tzut bir derece terfi ettirl.lmiltlr. tir. Bu seneki yıllık kontrolde 
----o-- muayenesinde damgıl•nmıı 

Köprünün Karaköy bapndaki ku
lübeler tamamen yıkılmıştır. -Yeniden 200 Mavna U..m 

ÜNİVERSiTEDE: k Arazi Tahriri Bitiyor ontroı edilecektir. 
bd Mne evvel baf1J78D mnuml arul 

Tm Bayramı için rirt mQUta btUrtlmll olacaktlr. BQ T KVIM ·r memlekette tahriri tcap ec1en e0z0tam mDt A ve 
tah 
tOn 

ka 

Y l...L tan 40671 dur. Tahrirde c:üzOtam tebJr, 
Program apt UI 1aba •• :ıt6ydOr. hkkAnun 1931,. kadar 

Limanda vesait buhranı iyiden iyi- ta1ır1r1 bitlrllm1I olan cOzütam miktan 
ye devam ediyor.~ idaresi, mev 14 Martta yapı1masma karar veri- 11824 uır. Daba 8755 c(lz(ltam vudJr. 
cut vasıtalara ilAve olarak en az 200 len Tıp Bayramı için, Tıp talebeleri, . --o--

11 Men+ 1938 
CUMA 

mavnaya daha ihtiyaç görmektedir. dün Doçent KAzım 1aman GmJwı'm Genç llr Ressamın Serti si 
D-Bunun için Karadeniz sahillerinde reislilbıde BOD toplantıyı yaparak Pariste üç eene taıı.il ettikten IO 

mavna yapan tezgihlara yeniden si- propamı tesblt etmlflerdlr. ra memleketimize dönen genç ree
par:lşler verilecektir. Ancak bunlar Buna göre, toplantı11 Rektör Ce- sam Muvaffak İhsan. on yıldanberi 
da tamamlandıktan sonradır ki, 11- mil Bilael açacak, Dekan Nurettin vücude getirdili eserlerinden m 
kıntı nisbeten önlenebileeelrtlr. Ali Jma bir IÖylev verecek, buncian rekkep bir sergiyi dün GOzel San 

ü-
at-
. 

Arabi: llH 
Muharrem! 1 

GOnee: 8,19 - Öğle: 
İkindi: U 41 - Akfam: 
Yatsı : 19,42 - tmdk: 

Kallm: 1" 
Rumi· 13" 
Şubat 2f 

ıt.S' 
ıe.ıı ,, .. 

Şlrlletl Hayriye Tarifesi 10Dra Profmör Kemal Cenapla biri tar Akademt.ı salonlarında açDılftır 
Şirketi Hayriyenln hkbahar tarl- uker diğeri 8lvil ild talebe birer hl- Parllte beynelmilel birçok sergi! Yurdun Trak7a Kocaeli mıntalr""~-

fesl, 1 Mayıs yerine 15 Nisanda tat- tabe 16yUyeceklerdir. Daha 10Dr&, de iftirak eden Muvaffak Ihsan, bava bulutlu, Karadeni% kıyılar17le 
ere 
bu-

bik edilecektir. Yeni tarifede lelerle- Komervatuvardan leÇi1en bir heyet radakl aergilinde de karikatür, aflt Anadoluda kapalı, diter mıntakaıannd' 
re llhe1er yapılacak, 13,15 de Köp- bir kamer verec.-ekttr. Gece de Tokat ve dekorasyona alt birçok lilmJ ese bulutlu geçm!J, rilzgArlar Trakya, IC 
rüd Bo~-- ._ ikan Ka ak- u .... .u.. bir -.ı'ıp 1'!--1 --tııa- ler +.-ı.ir etmektedir. Karadeniz kıyılarında cenubi, orta A 

r 

en g-..- aa vapur, v u.;,-...... ~-.. .,_,.. ~.. da prbt, diler yerlerde ııimnll istik 
1ara da Ulratılacaktır. caktır. te orta kuvvette emılftlr. 

* Yeni posta bapnüdQril, dün Aletler, Amerlkadan Geldi tartabilecek son sistem aletlerdir. Dün. İıtanbulda hava kısmeorı bulut10 
gümrük başmüdürü ile görüpniiftür. 'V'niversite Pedagoji Enstitüsü için * Bem Üniversitesinden Üniv mlıı, rüzgAr cenubi istikamett n aa 
Paket postanesinde gümrük ve posta ımıar1·---·· olan Aletler dün, Ameri sitemize hediye edilen 67 kitap d 4- 6 metre hızla esmiştir. 8 t 14 te 

--~ ' ' metre 781 milimetre idi. Har ret en 
bakımından yeni bazı tedbirler ahna kadan gelm1ştlr. İsvlçreden gelmiştir. Bunlann ÇO 13,8" en az 7,2 santigrat olarak kAvd4~ 
caktır. Bunlar, lılslerf. zeklyı ve refieksl dikkate değer doktora tezleridir. 

er-
ün 
ğu 



~ 11-3-938 TAN 

~ .. Lf G .. CfN~I 
Fransada Kabine 

Buhranı Alman • lngiliz Görüşmeleri 
Amerikada Kurulması • ômer Rıza DOCRU L 

Ş otanın dördüncü kabinesi dün 
h' istifa etti. İstifanın sebebi ka-

lngiliz Komünistleri 
1 
İ~tenen "Milletler,· " 
Cemiyeti .. Ne Yapacak? 

•llenin müdafaa işlerine lizım olan 

İstikrazlan ve içtimai banşı temin i

fo:ı istediği fevkalade salahiyetleri 

•lanııyacağına inanmasıdır. Sosya -

listıer ile komünistler, Şotanın kabi
tıe • 

Alman Dışbakaıiına 

sıne dahil olmadıkları halde ona 
"Def ol!,, Diye Bağırdı~ar Vaşington, 10 (A.A)- Pan· 

ameriken Ünyonu, bir "Ame
rika Milletler Cemiyetinin ku 
rulması hakkında Koiombi
ya - Dominik teklifi metni

birliği ve harp esnasında da 
mütecavize karşı kollektif ha 
reket mevcuttur. Bu son nok
tada, mütecavizi cemiyet ta
yin edecek ve her aza, bu mü· 
tecavize karşı, projede esasla

n bildirilen, diplomatik,ekono- ı 
mik ve mali zecri tedbirleri 
tatbika mecbur olacaktır. Ce ı 
miyet hiçbir askeri zecri ted
bir almıyacak, fakat ayni za· 
manda kuvvet ve cebir isti
mali ile elde edilen fütuhatı 
tanımıyacaktır. Bu yeni cemi 
yet paktına muhalif bulunan 
bütün muahedeler feshedile
cektir. 

tlıiizaheret vadinde bulunmuşlar, M. 

Şotan da bu sayede kabinesini teşkil 
tdebilmişti. Şotanın kabinesi daha ge 

~en Sonkfınnnda teşekkül etmiş ol -

~akJa beraber içtimai banşı temin 
~etek kanun myihalannı hazırlayıp 
li'tansanm iki meclisine kabul ettir -

tııiş, daha sonra İngiltere siyasetinde 

tiiliileıı son tahavvül üzerine müna -
lip göreceği hattı hareketi takip için 

"lahiyet istem.iş ve ittüaktan fark

"ı itimat ile karşılanmıştı. En niha

~ ?tt • Şotan memleketin silahlanma 

~ hamt süratle tatbik et

~ '90 içtimai barışı sağlamlamak i
"-. ren.Ş salih:iyetler lstemiye karar 

~ Bu aa131ıi,.etler sayesinde si

~ programı içhı lbım olan 

~müzakere n münakaşalara ih 

~ gömıeden ft mall tedbirlerin 

~doğan kredi bnhran

~7dan vermeden bulmıya ça 

Londra, 10 (Hususi) - Almanya 
hariciye nazırı B. Von Ribbentrop, 
lngiltere hariciye nazırı Lord Hali -
fax ile iki buçuk saat görüştükten 

sonra saat 19,30 da hariciye bakan -
lığından çıkarken, kapıda toplanmış 

olan 300 kişinin hasmane tezahüra -
tile karşılanmıştır. 

B. Von Ribbentrop elçilik otomo -
biline binerken komünist selamı ve
ren bir kaç genç, "Defol Ribbentrop!" 
diye bağırarak yaklaşmışlar ve iki 
genç derhal polis tarafından tevkif 
edilmiştir. Bununla beraber otoma -
bil, polis otomobillerinin arasında 

harekete geçtiği esnada ayni sözler 
bir kaç defa tekrarlanmıştır. 

Ribbentrop akşamleyin hariciyede 
Vansitrat ile görüşmüştür. 

Von Ribbentrop yarın Başvekil 

Mister Chamberlain ile görüşüp öğle 
yemeğini onunla birlikte yiyecek ve 
kral tarafından kabul olunacaktır. Al 
man hariciye nazırının öğleden son
ra Berline dönmesi bekleniyor. Gö
rüşmeler sırasında orta Avrupa ve 
Çekoslovakya meseleleri hakkındaki 

~ 80tl)"llDstled. n JmmGnlstle Alman noktai nazannm tespit olun
--~ etmedikleri birhükltmete bu duğu haber veriliyor. 
tıılh. .• Bütün gazeteler iki taraf arasında 
. ~eri 'ftrmemiye kararverdik 
~ L.t- Şotamn istifadan başka i..: faydalı müzakereler vukuundan şüp 
b.'"-~ ~ he içindedir. Almanyanın müfrit ta
~ordıa. Çünkü M. Şotan ba ka- leplerde bulunması, orta A vrupanm 
' itimat meselesi yaptığı takdir- tehlikeler geçirmesi bedbinliğe se -
~ itimatsızhkla karşılanacaktı. Bu bep olmakta ve bu siyasetin sökmiye 
~ M. Şotanm istifasım verdiği ceğine dair peşinden verdikleri ma -
~heri, iki akpm aki . IU:ınatm çok doğru olduğunu tekrar 
,ı..,, evve geç v ~ şayı etmektedirler. (Times) e göre anlaş 

1lş, fakat nedense M. Şotan hır ke- ma yolundaki güçlüklerin hepsi de 
~ daha meclisle kuşılaşmak istediği 
~.,istifanın ve~esi geciktirilmiş R o MANYA ~ 
~"'un sabah Jnf"l'lislf" Jıaırrplnsıan ŞA-

'-.ıed.isbı yalıus merkezinden mü 

~ gördiiğüntl anlayınca arkadaş 
~'le İsfİ'8" ederek istifasını ver -

~ ~ bn suretle Fransa yeni bir ka-
e buhranı ile karşılaşmışb.r. 

~eni kabinenin M. Blum tarafın -

~ kuruıması kuvvetle muhtemel -
llattA M. Blumun yeni bir halk 

~esi hiiktimeti kuımasuıdan bah
~~du. 

~ 
~Plebisit: 

A \rmtmya hükOmeti, A vustur
....._ . '1llılarm hiir ve müstakil ya -
·~ isteyip istemediklerini bütün 

~göstermek için mı1letin re
~ alnuya karar verdi. Gelecek pa -
L,_. rliııü A vusturyada rey sahibi o
~ hepsi hür ve müstakil bir Al
~ ınilleü olarak yaşamak istiyor
~ 'llZ? Sualine eve~ -uya hayır 

)erek cevap verecektir. 

\~~ada büyük bir ekseriyetin 
~ Yet. Ye istiklal dairesinde yaşa -
~n ·~~de olduğu şüphe götürmez. 
"t ~ ıçııı daha şimdiden hüktbnetin, 
~arı Yüzde yetmiş veya yetmiş beş 
)°i~etinde büyük bir ekseriyetin re-

J\. kazanacağı muhakkak sayılıyor. 
~~ \>\.ısturyaya istiklal aleyhinde rey 
ti_.1~ek olanlar, Nazistlerden ibaret -
lıtil:r· .ı\vusturyamn biran evvel Al -
lqt l'aya katışması fikrinde olan bun 
.ı 'l>lcb' · • "lif! ısıtin bu sırada yapılınasın -
bu~ llteınnun değildirler. Çünkü he
~ıilt· lltenıJekcte istedikleri derecede 
l'ti~~ ~lanıamışlar ve Avusturyanın 
~\tı_ alı fikrini, maksatlanm tabak • 

'l tt• 
~~I ırccek şekilde baltalayama -
~<lha~rdır. Bunlar daha şimdiden inti
~fıl"ıt t~ suiistimal olacağından ve hü 
ltııı~ e:ı? kati bir muvaffakıyet kazan 
d'ltı h Çın her vasıtaya başvuracağın
~ee~k~hsederek reyiama iştirak etmi 

);'1l' erini ileri sürmektedirler. 
llıt t · N azistlcre müsait olsaydı, 
llk)4 , k ak ki, bu itirazların biri de 
lcrılıt R~lrnezdi. Fakat bugün fırsat hü 
l '- <'tın leh· d d' .. • e11;et· ın e ır ve hukUmet mem 
h •tı hl .. 
8t[i~ Ustakil yaşamak annini te-
l-' ettirecektir. 
<ıkat b 

'!!le 1• • 0 Plebisit te A vustur:va me-
nı h · ~iııtıer .

1 
alletnıiyecek, belki de Na -

tııdeı 1
• e tnilliyetçiler arasındaki mil 

e1·1 
sertleştirecektir, 

Hariciye Nazırlığına 

Comnene Geliyor 
Bükreş, 10 (Hususi) - Kral Ka

rolün Londra seyahati programı ge
lecek hafta tespit edilecektir. Hari
ciye nazırlığını muvakkat olarak ya
pan kabine şefi B. Tatarescu'nun 
yerine asıl hariciye nazırı gelecek haf 
ta tayin edilecektir. Siyasi mahafil
de hariciye nazırlığına, müsteşar 
Comnene'in getirileceği söyleniyor. 
Fakat Londra sehayatinde kral !Uı
rol'e,yeni hariciye nazırı yerine sabık 
Başvekil profesör Yorga refakat e
decektir. 

Musevilere Yeni Bir Hitap 
Bükreş, 10 (A.A. - Radar) - 13 

Mart bayramı dolayısile bir beyan
name neşredilerek bütün Romenle -
rin barış ve ittihat içinde yaşama
lan temenni edilecektir. 

Başvekil ve Romanya Patriği Kris
tea, hahambaşına bir mektup gön -

dererek Muşa dini mensuplarının da 
mutantan merasimle dualar yaparak 
bu bayrama iştirak etmelerini, mem 

leket dahilinde ve bütün ruhlarda 

sulh ve sükun tesisine çalışmalarını 
istemiştir. 

INGILTERE: 

Havacıhk ve l{ültür 

Hizmetleri için 
Londra, lO(A.A,)-Tayyare seferle 

1 
1 

rine karşı tedbir ve ihtiyat servisleri , 
bütçesinin tahminleri, 8.493.000 İngi 

liz lirasına baliğ olmaktadır. Geçen 
seneki miktar, 5.178.000 İngiliz lira
sından ibaret idi. 

Sivil maarü ve radyo neşriyatı büt 
çesi . tahminleri, 65.500.000 liraya ba
liğ bulunmaktadır. Şu hale göre, he
men hemen iki milyon kadar bir faz 
1a1ık vardır. 

Londra, 10 (A.A) - Avam Kama
rası, dün akşam muhalefet tarafın
dan hariciye bütçesinde tenkisat ya
pılması hak.kında verilen teklifi 111 
reye ~~şı 208 ~yle redde~iştir. . 

Almanya tarafından gelmektedir. 
Gazeteler Alman isteklerini şöyle 

hulasa ediyorlar: 

1 - Almanyanm dahili işleri 

hakkında İngiliz gazeteleri tarafın 
dan yapılan aleyhter neşriyata ni
hayet verilmesi. 

Z - İngiltere hükQmetinin Ber
lin - Roma mihverini zayıflatmıya 
teşebbüs etmiyeceği hakkında ta
ahhüdatta bulunması. 

3 - Avrupa işlerinin halline ta
lik edilmeksizin Almanyanın eski 
müstemlekelerini talep etmesi hak 
kının İngiltere tarafından tanın -
ması. 

4 - Büyük Britanyanın Alman 
İmparatorluğu hududu haricinde 
yaşıyan Almanların hukukunu 
sempati ile nazarı dikkate aldığı -
nın bir beyanname ile bildirilme
si. 

5 - Almanyanın kendisini ve 
kendi menfaatlerini komünizme kar

şı müdafaa hakkının tanınmasL 

Beck'in ita/ya temas/an 
Roma, 10 (Hususi) - Lehistan ha

riciye nazırı B. Bek'in resmi ziyareti 
bugün öğleyin sona ermiş ve B. Bek 
Napoliye gitmiştir. Orada bir kaç 
gün kalacaktır. B. Bek, dün de Kont 
Ciano ile bir kere daha görüşmüştür. 
Son neşrolunan tebliğde, iki tarafın 
noktai nazarı arasında mutabakat 
görüldüğü anlatılmaktadır. Lehistan 
harici siyasetini değiştirrniyecektir. 

Romada hiç bir itilaf veya muahede 
imza edilmiş değildir. 

Yeni Kabinede Maliye 

Nazırı Değişti 
Budapeşte, 10 (Hususi) - Yeni 

kabinede maliye nazırı değişmiş, fa. 
kat beş sene Macar maliyesine hiz -
met eden sabık nazır Kira! ayan mec 
lisi daimi azalığına tayin olunmuş -
tur. Macar Milli bankası umumi di
rektörü Imredi yeni kabineye dev -
let nazın olarak girmiştir. Kendisi 
Macaristanm en yüksek maliye mü
tehassısı sayılıyor. B. Imredi beş se
nelik kalkınma planını idare ec;le -
cektir. 

JAPONYA: 

Denizde Bir Fırtınada 
22 Kişi Kayboldu 

Taihoku, 10 (Formoz) - Dün ak
şam çıkan şiddetli bir fırtına yüzün
den adanın şimal mıntakasında kain 
Giran'da 27 ev yıkılmış ve 100 ev de 
ciddi surette hasara uğramıştır. üç 
balıkçı gemisi, 22 kişiden ibaret o -
lan mürettebatile birlikte kayıptır. 

ni neşretmektedir. 
Amerika Milletler Cemiye

ti, Cenevre ile sıkt münase
betlerde bulunacak ve Avru· 
panın organize edilmiş mesa
isine yardım edecektir. Bu 
cemjyet, Lahi Adalet Divanı· 
m tanıyacaktır. Cemiyetin e
sasında, diğer devletlerin da
hili işlerine kar1şrnamak hak
kındaki Amerikan prensipi, 
sulh esnasında e'\:onornik iş-
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UZAK ŞARK: 

Japon Kabinesi
nin İstifasından 
Bahsediliyor 

Pekin, 10 (A.A.) - Dört hafta ha
rekattan sonra japon kıtaatı Şansi 

vilayetinin işgalini tamamlamışlar -
aır. 

Japonyada amirallik dairesi na -
mma söz söyliyen bir zat, Japon harp 
gemilerinin Çin sularında kendi Ü

zerlerinde uçan tayyarelere ateş aç -
mak mecburiyetinde kalacaklarını 

beyan etmiştir. 
Bu zat, Çin tayyareleri ecnebi ma

mulatından olduğundan Japon harp 
gemilerinin bu tayyareleri ecnebi 
tayyarelerinden tefrik etmelerinin 
çok müşkül olduğu suretinde izahat 
vermiştir. 

Japon Meclisinde muhalefet 

Tokyo, 10 (A.A.) )- Başvekil, Mec 
liste, partilerin seferberlik kanununa 
karşı olan hattı hareketlerini takbih 

etmiştir. Başvekil Japonyanm ne fa
şizme, ne de halk cephesine ihtiyacı 
olmadığım ve kanunun yalnız harp 
müddetince meriyette kalacağını bil
dirmiştir. 

Politik mahfillerde, diyet mecilsi
nin dağıtılması ve hükumetin yakın
da istifası ihtimalinden bahsedilmek-
tedir. 

BULGARIST AN: 

Seçilen Mebuslar 

Hükumete Taraftar 
Sofya, 10 (A.A)- Yarı resmi Dnes 

gazetesi, Pazar günü yapılan seçim
den sonra yeni seçilen mebusların 
iki sülüsü tarafından verilen beyana 
tı neşretmektedir. Bu beyanatta, ye
ni mebuslar, bugünkü hükumetin 

noktai nazarı ile tam surette hemfi
kir olduklarını ve hükumetin politi
kasına müzaherete karar vermiş bu
lunduklarını bildirmektedir. 

iSPANYA: 

F rancocular 
Yeni Bir Taarruza 
Giriştiler 

Londra, 10 (Hususi) - İspanya
dan gelen en son haberlere göre, a· 
siler, Saragossadan taarruza geç -
mişler ve seksen kilometrelik bir 
cephe üzerinde sekiz kilometre ka
dar ilerlemişlerdir. Asiler, bu ta
arruzun biiyük olduğunu, Cümhu
riyet ordusunu tahrip etmeyi istih

daf ettiklerini söylüyor ve Akde -
niz sahiline inmek için ancak Sier· 
ra Arkos maniasının kaldığını ila
ve ediyorlar. Francocular 500 esir 

aldıklannı da hiliirmektedirlcr. 

Barselonadan gelen haberde deni-
liyor ki: 

Asilerin dün şafakla beraber şark, 

şimal ve cenup cephelerinde başla -
dtl<:lan büyük taarruz Saragossanın 

cenubu garbisinden Montalbanın şi

maligarbisine kadar imtidat eden bir 
hat üzerinde vukubulmkatadır. Ta-
arruz üç istikamette yapılmış ve bu 
hattın şimalinden, merkezinden ve 
cenubundan inkişaf ettirilmiştir. Şi
malde asiler Fendetodei zapdetmiye 
muvaffak olmuşlardır. Bu mevki Sa 
ragossa Teruel şösesinin ileri hattını 
teşkil etmektedir. Merkezde düşman 
Odilla mıntakasına taarruz et~iş ve 
Santa Cruz dağını ele geçirmiştir. ;ıı'ra 

arruz Belşit - Montalban istikamıJin 
de yayılmaktadır. 

Yeni hava hücumlan 
Düşmanın salı günü Fuebla de 

Bijar'a karşı yaptığı tayyare hü -

cuma esnasında, hastane tahrip e
dilmiş ve 105 hasta ölmüştür. Çar

şamba sabahı düşman tayyareleri 

Reus üzerine de bir hücumda bu -

lunmuş ve 20 kişinin ölümüne, 25 

kişinin de yaralanmasına sebep ol

muştur. Öğleden sonra da Tortesa 
bombardıman edilmiş ve burada 

da 18 kişi ölmüş, 50 kadar kişi ya-
ralanmıştır. ö 

AVUSTUR.Y ADAN RESiMLER : 
Avusturyada 

Her geç~n günde Auusturya biTaz daha kanp.yor. 'Auusturyada 
asayışle mesul iki yüksek şahsiyet: Solda Dahiliye Nazın 

lnquart, poli. ıelile göriqüyor. 

(Başı 1 incide) 
ten sonra Viyanaya dönmüştür. 

Amelenin ve kraliyetçilerin hep 
birden istiklal lehinde rey verecekle-

1 ri apaçık anlaşı~yor. 
Almanya ve Italya matbuatı ple

j bisit karan üzerinde henüz mütalea 
ı dermeyan etmemişlerdir. Fakat Ro
l ma bu karardan hayrete düşmüş
j tür. Gayri resmi rnahafil meselenin 
) sırf dahili olduğu ve bu hususta eni
fYi hakemin Şuşning hükumeti olma-
sı lazım geldiğini söylüyor, fakat 
Berlin hadiseyi hiddetle karşılamış 

ve bu plebisitin Avusturya milletinin 
hakiki noktainazanm anlatmıyacağı

ımütaleasını ileri sürmüştür. Siyasi 
mabafil infial içindedir. Bu mahafile 
göre plebisit, daha çok sonra yapıla
caktı. 

ı Bu mahafil ile Avusturya Nazileri 
her rey sahibinin plebisitte birkaç de 

_fa rey verece~ hiç kimse Şuşning a-

Dokuz Aydan Sonra
[Y azan: B. FELEK] 

Dftnyada he.r şey değişiyor: Mese
la eskiden on beş günde gidilen yer
lere şimdi üç günde vanlıyor. Eski -
den bir ayda yapılan bir iş şimdi ma
kine sayesinde iki saatte bitiyor. Bü
lasa: Zaman mefhumu, sürat yüzün
den kısalıp duruyor. Fakat şu bizim 
yolculuk kısalmıyor. Yani mutlaka 
anamızın karnında dokuz ay, on gün 
bekliyor; ondan SOD.nl dünyaya geli
yoruz. Bu müddet bir türlü azaltıla
mıyor. (Gerçi yedi aylık doğanlar da 
var amma pek ender. Kaide teşkil e
decek adette değil) 

Buna rağmen tıp edebiyatında bazı 
acayip vakalara tesadüf edildiği de 
oluyormuş. Nitekim dünkü nüsha
mızda profesör (Tevfik Remzi) nin 
anlattığına göre, Makedonyalı bir ka
dın gebe kalmış, dokuz ay olnıuş do
ğurmamış, on olmuş, doğurmamış ve 
doğurmamış, seneler geçmiş, kadın 

karnındaki bir urdan şikayetçi oldu
ğu için doktora müracaat etmiş, ame
liyat yapmışlar, kadının iki rahmi ol
duğunu, bunlardan birinde de iske -
let halinde bir cenin bulunduğunu 

görmüşler ve kadını tedavi etmişler. 
Bu vaka bana doğruna dair bildi

ğim bir iki tuhaf fıkrayı hatırlattı. 

Efendim, şarkın en çok nezaket ve 
seremoni memleketi olan Çinde bir 
kadın gebe kalmış. Dokuz ay olmuş 
çocuk doğmamış, on ay olm111 do~ 
mamış, sene olbıuş, iki sene olmq 
hülasa çocuk doğmamış vesselam. 
Kadın iyice ihtiyarladıktan sonn 

eceli mevudile vefat etmiş. Gebe b 
lıp çocuk doğurmadığını bilenler, bh 
otopsi yaptırmışlar. Bir de ne görsüno 
ler? İçeride saçlı sakallı 45 şer yaşu 
da ilci, yaşlı çocuk. 

- Evvela siz buyurun! 
- Estağfurullah. Vallahi olmaz! 

Önce siz buyurun! Diye biribirlerine 
yol gösterirler ve 4.5 senedir, bir türHl 
birinden birisi ötekinden evvel dünya 
ya gelmek kabalığını kabul etmek i!t
temezmiş. 

İkinci fıkra: 
Nasrettin hocanın kanın gebe kal

mış. Vakti gelmiş. Fakat çocuk doğ
mazmış. Okumuşlar, üflemişlerse de 
bir netice vermemiş Çocuğun bir tür 
1ü doğmadığını gören hoca he111en işe 
müdahale etmiş: 

- Bırakın bana! Ben şimdi onu do
ğurturum. Demiş ve bakkaldan bir 
avuç ceviz alıp gelmiş, kansının ö • 
nünde yerde ceviz oynamıya başla
mış; rivayet odur ki; ceviz oynandı
ğını gören hocazade hemen dünya • 
ya gelmiş. 
Eğer hoca merhumun bu mulilnft 

doğumları kolaylaştırmak için bugün 
tatbik etmek istersek lohusanın önü
ne bir sürü oyuncak yığınak icap e
der. Zira otomobil ve bisikletle o~ 
yan, sinema isti:ven ·zamane çocukla
rı ceviz oyununa dönüp bakmazlar 
bile. .... ,.,. 
Okuyuculanmızdan Bay Nedpten 

aldığım bir mektupta, geçende inti
şar eden. bir çift çarık yiyen bir köy
lü hakkındaki yazımdan münasebet 
getirerek Erzurumda bir delikanlının 
midesinden 340 gram hurda demir 
çıkarılmış olduğu yazılmaktadır. 

Filvaki böyle demir, taş, boncuk, 
çatal, kaşık yutan kimselere tesadüf 
edilmekte olduğunu ben de işitmiş
tim. Bunların içinde bir kısmı za -
mania, ve mide usaresinin tesirile yut 
tuklarını eritmekte, bazıları da böyle 
tıbbi müdahalelerle midelerini boşalt 
mıya mecbur olmaktadırlar. 

Tanıdığım doktorlardan birine sor
dum: 

- .l\fidede hiç hazmedilcmiyen bir 
şey var mıdır? 

Bana şu cevabı verdi: 

- Başkasının hakkı! "Ost tarafını 
sağlam bir mide eritir, dedi. Vebali 
onun boynuna. 

leyhinde rey vermiye cesaret edemi

yecek ve yirmi dörtten aşağı olan 
gençlik rey vermekten mahrum kala 

caktır. Halbuki bütün gençlik Nazi -

lik lehine kazanılmış bulunuyor . 

Avusturya Nazilerinin eski şefi Le 

opold Avusturyadan çıkarak Alman

yaya gelmiş ve Hitlerin emri altına 

girmiştir. Bir gazetenin verdiği ma

lumata göre Almanya Başvekalet da

iresi iktisat müşaviri Kepler Viyana
ya gelmiş ve Dahiliye Nazın İnquart 
ile görüşmüştür. 



:~aı-.. ı-cerrıelercle Bir Baba Katilinin Muhakemesi 
(Bap ı incld4!J sL Bütün gözler kapıya diktbn•ı .. B- mme geldi: "Zeki, kardeşim Raziyi 

zediyordu. Sabırsızlıkla, heyecanla mine Rahime odacılann koltuğunda, ve babamı öldürdü. Beni de öldüre -
bekliyen meraklılar aramnda, ve k• inliyerek alona 1e>kuluyor.. cek.. Tabancan vana, aman, ver ba- İstanbul d 
nara çekilmtı phitler göm çarpıyor._ Zeki, annes!!ıi görünce bağırdı: na.. Korkuyorum .. Pencereleri ka - OGLE N::ı~,. 
Köşede, siyahlar giyinmiş, başına si- - Anneclllm. müteessir olma.. Ra pat! • .,. Dedi. Tabancamın olmadığım Saat 12,30 Pllklll • TDrk lmJSl1dsl 
yah ba§Örtü almış, yqlıca bir kadın hatsız olma, anneciğim.. söyledim. Biraz sonra polis geldi, ya- havadis 13 05 PlAkla Türk muslldsi 1 
var. Oturduğu küçük sandalyeden &- İhtiyar kadın, gözleri yapar, bay - nın8 gittim: Bildiğim bu kadardır. MuhteUf pWc nepiyatı 14 SON 
deta düşecek gibi, kendinden geçmiş.. gınlıklar içinde, yere diifecek gibi Bundan sonra, üçüncü phit Sıd - AKŞAM NEŞRiYATI: 

Bu kadın, suçlunun annesi ve şahit sarsılıyor... Ellerini havaya kaldır - dık çalırıldı. Zekinin kardep Sıddık Saat 18
•30 P!Akıa dans musDdst .. _
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olarak mahkemeye çağırılan Emine mış, uzaktan evlidının hayalini ku - salona girerken, suçlu, Adeta yerin - ; ~~~=kola 
Rahimedir. caklar gibi, l;zlerini onun gözlerine den fırlamak ister gibi, birden can - tından bir temsil 19,55 Borsa haber~ 

Merdiven bafında bir teliş oldu. dikmlf, hıçkırarak ~ğınyor: lanmıştı. Bajırmıya başladı. Birçok Muzaffer GQler ve arkadaşlan t.A'l'S:DJIU"'t'. 

Suçlu Zeki, jandarmalar arasında yu - Ah •. Yavrum .. Evlidım.. MA - küfürler savurdu. Sonra: Ta:rk mmildsl ve hallı: prkılan Z0,30 

karı çıkanlıyordu. Ellerinde kelepçe sum çocuğum.. - Bay reis, dedi, bu adam §8hlt raporu 20,33 ömer Rıza tarafından 
ardı H k erdi b d ı.__ 'D .... ,. k d·~ --:1-A-et • _ _., et- d aw1 b. t - rimdir atSylev 20,45 Vedia Rıza ve arkadaşlarl v • er es, m ven aşına oa- ... _, eJLı .. ne •ua.uu .. v.ıye ea&&t ızza muc . rabndan Tflrk muslldsl ve halk 

nı koşuyor, baba katilini görmek i8- ti, 1Sl'1U'la ve güçlükle adını ve yaşını Reis, Zekiye şiddetli ihtarlarda bu- (Aat ll;JUI) 21,11 Mustafa ve ar 

tiyordUı Yüksek sesle, biri.birlerine i- söyletti. 80 yqında idL lundu. Suçlu biraz ıriik(llıet bulmuş - tarafından Türk musikisi ve halk 
pret edenler vardı: Beni alledinis tu. Şahit Sıddık bildiklerini fi>yle sı- 21,50 Orkestra 1 - Çaykoviski: Kaıı t 

- İşte babasını, kardeşini öldüren raJadı: mt ttıvtt ı - Borodfn: dan lazl santral 

dam! -J.! lilı _,ı ·~-ı Ba is, ben 'L.A..U-- babı elibec lı{azurb 4 - Siede: Bntenn % 
a • -: ranat ... enu .... - .... ,. - y re UA\UM:! - o- Ajana haberleri Z3 P1Akla sololar, opert 

Bu sozler. demindenberl köşede o- • " damda yatıyordum. Annemle misa - operet parçalan 23,20 Son haberler ve 
turan siyahlar giymiş kaduµ, bir bom Nihayet ~ozı!lşlan arasında, kesik firi Münire odama geldiler. Beni kal- ııl stıniln proeramı 23,30 SON. 

ba gibi patlamak için kifi gelmişti. cümlelerle fwiJan söyliyeb~di: dırdılar: "Zeki, babanla kardeşin Ra- Ankara Bad on: 
Bayan Emine Rahime, oğlunun geti- - Allahaşkına onu affediniz.. Ev- ziyi vurdu, öldürdü.,, dediler. Ş.şlnn- öcl 
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' rildiğini anlamıştı. Avazı çıktığı ka- IAdun mAsumdur. Ben karanlık top" hkla pantalonumu glyordum. Bir - LI! Nl!fR YATI: 

Bayan Selime, mahlıemetle sorgulara ceoap oeriyor dar bağırıyor, tepiniyordu: raklarda kaldım ... Ah .. Evlldım .• B. den, Zeki gecelik gömleğile k81'f1JD8 :~';~.=~. 1:: == 
E 

e d . -Ah, evlAdım, namuslu evlA.dım!.. ni phitlikten affediniz.. Eğer, bura- dikildi. BU, yüzü kan içinde idl EH- Dahllil ve harici haberler. 

Vın e Fasulye Açarak Ona katil demeyiniz. o, benim §eref- da bir tabut görmek lstemevıenlz, be- ni, gömleğinin içine sokarak tehey - AKfAM Nl!tRIYATJ: 

u oğlumdur!- ni affediniz.. Ben phltlfk etmiyece - vilrle: "Söyle, seni de öldüreyim, se- Saat: ıa.ao ltarlflk pWc llıl!Şl:l)'atl 
Seogil" • • lfm.. ni de 61düreyim ml? diye bağınyor İn81lDce den (Azime İpek) 19,15 Torl' 

F 1 B k K d ' anneciiim, Bu arada, milbaşlr retse bir ist1da du. Aaabt bir buhran lçinde olduğunu ::-~ :=:~V:~ 
a a a an a in &en lıatil Jefiliml.. uzattı. B~ istidada Emme Rahime fUD gördilm. Ben, bazı sözlerle onu teseı- zi7at 20.ıı Saıaıofon 80lıo: Nlbat 

1arı söyluyordu: Uye çalıştım. Esasen, o, af kanunun - piyanoda Marsel B1 21 Konferans: 
Zeki, jandarmalann arasında, an- "Ben otJum baklanda şehadette bu dan öç dört gOn evvel üzerime taban Antman (köy kalkınmasında bQ'V8D 

Fasulye f1e fala baktılı lddiasDe, Selfrne, bu tekli:fl reddetmiş: nesinin önüne geldiği zaman, yüzü lunamıyacalun. Poliste verdijim ifa ca sıkmıştı. Bir defa da bal~ ne htı- tlric:Wil> 11•15 PWda dw mu....., 11 

evvelki gün, Beyazıtta, Sojanap ma - Ben bayan Fatmayı tanJmam, sapsan kesilmiş olduğu halde, biran demin de mahkemede oknnmaınnı is- cum etmi§ti. Fakat af kanuntmdan Jans haberleri 22,lS Yarmkl ~ 
hanesindeki evinde yakalanan Seli- fala da bakmam - temi Beni _,.. · ' durakladı. Titriyen dudaklan fOYle yorum. a..uediniz.,, Jstifade etti. Bu sırada, polis İbrahim lstan•aı Bele4iyesl Şehir '1'711 
menin muhakemesine dün asliye dör . Sonradan memur olduktan anlqı kekeledi: Suçlu yerinde oturan Zeki, ann~ gelmişti. Zeki yanına koftu! "teslim Saat 20 30 da 
düncü ceza mahkemestnde ba)nlm1t- lan bu ild kadm, :ısrar etmifler. Mü- - Anneciğim, muhterem anneci - sinin gözyaşları ve yalvarmalan kar- oluyorum!,, dedi Ben de yanma git- 1 DRAıİ KISMI 
tır. Mahkemede, suçlu Selime~ vekkilem bir gün evvel çarşıdan fa- ğim .. Oğlun katil değildir ... Adalet - psmda, kendinden geçiyor, bağın - Um. Polis, onun ellerini bağlamamış FIDANA.Kl 
vukatı bulUDJD.u§larcbr. Bu sulye al.mı§, odada duruyormq. On- ten eminim, ben kurtulacağım!.. yordu: · tı. Yolda, polisi ve sonra da beni vura dram 3 perdıl 
phitler dtnlenmt1ı bir arahk suçlu- larm ___ 11 b. fasul ,m Bu sözler kalabalık koridorda, u- _ Anneciğim üzülme rahatsız ol- cağmdaıı korktum. Bekçi Mehmedhı -o-
mm avukatı IÖZ ~ fOY e ~ Memurlardan birisi fa- zaklara doğru akisler yapıyor.. ma!.. odasına koştum. Orada saklandım Dl OP.a:.nra.- KISMI -'-"' - 1 d .llK"IU.ue ır avuç ye., .. y~ ' • 'l:'ln..-.. 

1 tir: ıe l8l'pmif. Ana, biran geldi il, duramadı. Göz Reil Bayan Emine Rahhnenln dıp- ter memurlar geldiler. Onun ellerini Saat 20,30 da 
_ SeDmentn atunlafa n tiç kat- sulyenin 1çlııde bir düğme de atmış. lerinden yaşlar bopıııyor, çırp!Dl3'0f n çıkanlmumı BiSyledL Ana, yerin_ bağladılar. Ben de meydana çıktım. DALGA 

lıdır, kendi malıdır. Kocası da ha- Bu mada birisi, ~ sigara ala - ve belli ki, oğlunu kucaklamak, onu den kaldınlırken, Zeki baykmyor- Suçla bağınyor: Komedi 3 perde 
mallar tahyası idi. Aybklan var. yun,, diyerek dışarı çıkmıf. Çıkar - ö~mek istiyor. Katil, cansız bir put du: • --o-
'IZ"~-- JDUh+- hnad .-..;... ken de yere bir lira atmıt, bu bir pa- gıbi ayakta, dimdik duruyor. - Bay reJs, annem beni 7 .,mr g6r Aal ınlkı un otlar/ E R T U ö a U L s A D t 
_.._.,.. - .. ~-•n a-..-en O kadar kalabalık ki, bu insan.., -A- '" ..:t..A .. üz. y-'----- T t v AT a osu 'bir ailedir ILdlsi bir husumet yü- ro1a imlf. Memurlar gelmişler Seli- . mu3or- .mazur&._...... .. cuvcıınnm Şahit lfadealnbı b _,.w ... 

· eıı meyi kalamı lar lmi yanp ana ve evllt kuca.klapma- size.. . mBlllua e~, Pazartesi: 
dnden ~ya uğraml§tır. Selime p U: ıı! fubarda, Sellmenin dılar. Zeki, nihayet gözyaşlarını zap- Reis, bunun ftzerine milbaflre: Zaid birdenbıre doğrulmUf. bajırı - B U 

laırfllarmdald bir bakalm aleyhine beş 0lira !~~a baktığını, bir fal için tedemedi. Hıçkınklar, çökük omuzla- - Bayana söyleyiniz, dedi, otıunu yordu: .--... -------....ııı 
iahftUk yapmıştır. Bakal 0 vakit: beş lira~ apğı almadığı fekUn _ rmı sarsıyor, uzaktan uzağa birlbirle görmek Jsterse tevkifanede görllpbi- - Bay reis, aml katil ve mOcrim TOPLANTILAR 

_ Ben de sana bir it yaparım 1d dedir rine yalvarır gibi haykırışıyorlar: lir, bir mahzur yoktur. ::ur· B::;r1 ae.ra:edenberi aile -
&nrünün sonuna kadar 1QlUtamazımı, ob ~ bekbl Tanq1a -Anne, anneciğim!.. Emine Rahime cbpn ÇJbrı1dıktan ll8l'V yollarında ,... • DAVETLER 
dernis.. ve bun11. :!mctilrl iddia edilen ~ bU.l:81r ~vil komiser phit - Oğlum.. Zeki.. Oğluıxı!- llOJll'a, ~ blrdeııblıe oturdulu ka- :!ir ~~~ ~ !:.1::1 ODU 

r • olarak dlnlenmi lerdir Jtc.-lwr ra- Muztarip anneyi, memurlar btr ta- napenin üstüne düştü, upuzun yatmıs asın an em "~- ~--~-- __ IJ!!!lllll!.,,,,,_ 
plrilde yapmıftır. Hadise güntı, Se- . ! . · ' rafa zorlukl:ı çekebildiler, b.ir Jı.Dtcye tı. llü.ugat hüngür agııyorcııL. n~. ıca:ıuye yı:tıe mm em: Ba&ün: 
lime evinde gecelllfle dolaşıyormUf. porunda Selimenın - fala •v~aktı.~ oturttular. Başına toplananlar, ezeli Bir aralık sesi kesildi.Omuzlan l8J' - $övmeyiniz.. Burası adalet ye- *Muvaffak t1Janılc, saat Jl de 

. komşusu Tanaştan oğrendiğini soy e teselli -zı .. b. k daha tekrar- _, __ , hl 'L.--~et ___. ...;;..Al--_ ridlı'. HaJkevinde "Uluda! ıa, sporlan,, 
Kapı çalmmıf- içeriye fki gene; ka- miştir. Bakkal Tanaş ise: so erını ır ere IJl.lllllyor, c; ~ a.ıc:rı &'" l&A&&Au . • h f proJeksb'onlu bir konferana v..ııcelı:• 
dm girm1§. Birisi: ,.Ay titriyorum, _Ben bö le bir şey söylemedim, hyorl~. _ yordu. Bayıldı zannı hisı1 olmuştu. Şahit Sıddık itidalini mlLaAıı?.8 ~ * Sflli Halkevinde bu akl8ID saat 
dondum,, diyormuş. Bayan, bunları fal ~ğını iddia etmedim. Zeki, biraz otede, jandarmale.nn Adll Tabip Enver Kann çağırıldı. derek, aoru1an suallere cevap ver - doktcır Nl7azf Ali tarafından • 
mtmak için odasına aJ.mış, önlerine on~ . a arasında oturtuldu. Doktor yanına 7akla11nca., Zeki dol- mekte devam ediyordu: difteri buta1J1ı .,.. korunma careı.t.. 
manpl vermiş. Bir tanesi: ~M pbidi yüzleştirmiş her Aniı oe oful ruldu ... Atlamaktan gözleri ştşndf, - Zeki, babam ihtiyarlamış, buna zulu bir konferana verllecekUr. 

- Bayan Selime, demi§, size Ka- ikisi ~ ifadelerinde ısrar etmi~er - dudaklan solmUf, saçlan darmadağı- mış diyordu. Zeki, mahkemeye müra l• .. ••••••••-
mnpapdald Bayan Fatmadan .. - dir. Muhakeme, raporda imzası bu- kmp karpya mk olmuftu. caat e~ babamıza vasi olmak il- o M ER sinemaSln 
lim getirdik. Ben kocamdan ayrılı- lunan polis memuru Salibin çağırıl - Bir ild dakika sonra, mübaşirhi tok Saçlrmrın learclefl ~· Babam bunu reddetti. ve: 
yorum. Bana iskambil fah bakar mı ması için ayın on beşine talik edil - i h üz hı kınk aldslerinin ka • Oğlum sen bana bmıak denen. ben 

BeDl7 Bermtayn'm 10B eaed 
tiyatro sahnesinde 07J1&,.a • 9eS • en ç . Y- ftlhatlel atlıyor! de sana mecnun, derim. Timarhane-

auı? ıniştir. bolmadığı koridorlarda inledi: ye attınnm, diyordu. HAdise flÜDil de 
- Zeki. .. Zeki... İkinci phlt Bekçi Mehmet çağırıl- muhakemeleri vardı. Zeki daima 

GABY MORLAY 
DOLANDIRICD'JK: 

Açıkgöz 
Kadın Yakayı 
Ele Verdi 
Müddeiumumflfk, diln, bir dolan

dıncıhk iddiaıruıı tetkik etmiştir. Id 
dia fUdur: 

Yıldız Postane caddesinde 54 nu
maralı evde oturan 30 yqlarında Sa
miye, dün, sabah kapalı çarşıda Kay 
lerilioğlu sokajuıda kuyumcu Onni
lin diikkinına gitmif ve bir altın 

bilezik almak lstemiftir. Bu arada 

.ahte ve acil bir bilezili altın bilezik 
Jerln içine karıftırmıl, 60 lira kıyme 

tindeki bilezlll alarak kaçarken ya-

DİLENCİLİK: 

Adliye içinde 
Dilenirken 

Tutuldu 

. Z~ mecalsiz adımlarla salona ıf;1' eh, dinlendi. Mehmet fUDlan söyle - müıızevl, garip bir hayat sürerdi A-
di. Hakimlerin karşısına suçlu yerı- dl: ğwıtos mcağmda bile bqma kaan-
ne oturdu. Asabiyet ve ürpermeler -:- Ben, 7.ekfnln babamnın kiracısı- larla ka dökerdi. Babam 
geçiriyordu. Yerinde oturamıyan bir yım . Onunla komşuyuz. HAdilJe gü- cevap v::. aaa 
hali vardı. nü Od tabanca 8e8i işittim. Pencere- ., • 

Mübaflr, tekrar bağırdı: den de: "Polis! .. ,, diye bir istimdat Eğer vasi yaparsam, Raziyi yapa-
Şahit Emin Rahim d d o.ıı.1 lise .. derdim nm.,, diyordu. Zeki, bunu benden zan 

- e e.- uy um. 5 umu po gon · nedi rd B bAdlseleri vukat Az. 
Şahit Emine Rahime, katilin ann~ Biraz sonra Zekinin kardeşi Sıddık pacı!;lu ~W: Kendisi b~dır. ts 

Sultanahmet sulh birinci ceza~ TÜRK s·ınemasında Büyük ihtiW - Harp -Heyecan teneniz, dfnleytırlz.,, kimi Rept, dün, dört dilencilik suç- ve aşk filmi Reis: Suçlunun lfadesfnl okuttuk-

JEAN • PIERRE AUMO 
ve JEAN GABIN'18 

feTbli.de temailleri 

Sevgiliden Gele• 
(Messager) 

filmini g6renler tlya.trolUll~ 

aha güzel oldutunu söylüyor 

lusunun muhakemelerini yaplJll§tır. 

1 
• A • • tan sonra, phide bir sual daha sor-

:~n::su:::ı:r~:::: S T 1 K LAL F E D A 1 LE R 1 du~ Babanızı ve kardeşlnfzi vuran ::ı~~!:e = 
muhtelif cezalara mahkCUıı olmuş - (Franaızca) stzmtpüıiz?.. leri bütün haklan ba'kkmda 
tardır. Suçlulardan birisi adliye bi- Willl Birgel·Ylctor Staal·Hansl laohk·Ursula Grabley Şahit, bu iddiayı reddetti ve çftrü- lı Mehmet tavzlhiııi lstemlf 
nasının içinde adliye erkinından di- tecek beyallatta bulundu. dan bu cihet ile mevcut paraf 
lenirken yakalanmıştır. Hafi ismin- ------------------------- Bundan 1e>nra komtBer muavini Os- kında karar verilmek üzere 
deki bu yaşlıca suçlu, adliye kort- MÜHENDiS ARANIYOR man. ve 4iiğer phttler dinlendi Gel- Jarm ~38 çarpmba 
dorlarında ve merdiven başlarında miyen şahitlerin celbi ve iddianın ya- at 15,30 da!rede bulunmaları 
mahkeme reislerine, müddeiumumi Zonguldak Amele Birliğinden : pılması için muhakeme başka bir gü memuru kararlle llAn olunur. ( 
muavinlerine ve hakimlere el açar _ Zoııguldakta Amelebirliği ve sağlık te§kilitına ait her türlü inpat ve ne bırakıldı. 

kalanmıştır. Samiye, evvell hldise- ken tutulmuştur. tesüıata müteallik plb ve projeleri tandm etmek, tnpat ve femıl test- Beykoz sulh mabkemestndd!'1 
yl ink8r etmiştir. Fakat, aldığı bil~ Suçlu, kendisini müdafaa eder _ sat ı,terlnin Kontrol ve mfirakabesi ni yapmak ilan aylık tieretle ft bi- Istanbul birinci if1is memurlulun keclde Mühürdar zade han 
z:ik çorabının içinde bulunmuştur. k . tamnıda yentleıımek ilmre .melik muka'ftlelerle blr mtlbendt.e Dıtlyaç dan: Mü.flia Hristaki Hacı Yuslf ve D müteahhit w :~ Hayri 

Müddeiumumi suçluyu Sultanah- ~Ne yapayım, Bay bakim. Ipi • ~B~ühendiain inpat ifler:in:- c;ahpn•ı olması prttır. Iatek11 o- ya Makroplo Kollektif fi.rketi masa- Ahmet Isf~ tarafından.: 
met sulh üçüncü cemya vermiftir. zbn. Sefilim, açını. Buraya geldim. _ mat16ııe,l haiz bulun ulı:larmı gilıılKlr ..-Dı: eunıt1erlnl lılnlze I?-=" U.. a 

Hem ısınıyorum, hem de ekmek pa- gondermeleri, isteklileri aylık i1cret mlktarmı ve vana bafkaca prt1armı sına ahiren gelen bet alacaklmın ta- alacak 23-2-938 
rası istiyordum. demiştir. Hikim, §8 bir mektupla Zonguldakta Amele blrlilfne martm llODUDa kadar bil- leplerini kabul ve sıra defteri düzel- te olan da: Ge 

Koğuı Arkadaıltğı la bitleri dinlemif, suçu sabit görerek dirmeler1 nan. olunur. (1234) tl1mif Ölmakta llAn olunur. (!5801) den gı duruşma 
Polis, dün, müddeiumumiliğe Salt Hafi'yt sekiz gün boğaz tokluJuna ------------------------------------- ıma ve ilY8P kararının teb'lt 

isminde bir dolandırıcılık suçlusu ver Amme hizmetlerinde çalışmaya mah 1 EK • d · itibaren l:ief gün içinde bir l 
miştir. Iddia şudur: ktlln etmiştir. Polis, Hafi'yi diğer p sınemasın a KAHKAHA Haftası BUgün Baılıyor varsa~ yazılı olarak 

Sal·t, HaydarpaRB h-... --....:-de •- mahldUnlarla beraber fllmat müd - ~ menim 'ft gıyap masrab 
7"" -~u.ı -- ~~-..,. "'~ - DihıJamia - hilJlk ....... kartı~ k dj mahk esfıı8'!l 

da 
. dil.irk . k v ..+ .. Ahmet deiumumiliğine götürmüştür. c. ~, .-ı ~ unışu eme vem 

vı e en aynı ogu.,_ ,vL ~ 2 Bly• Tlrkt• lomecll Pllml Birden manıza ve bu lşJ.eri yapmadı 
isminde bir hasta ile tanıpnı§ ve ad- KUMARCILAR : dirde bir daha duruşmaya 
resini almıştır. Daha evvel şifa bul- 1 • 1.0111. • HAIOI FAIA IASMAZ dilmiyecettmz ve yeniden 

duğu tçin dışarıya çı.kmı§ ve bir gün MahkGm Oldular CTlrt&p .wa> nacak günde dllbi gelmedi 
Ahmedin ağzından bir mektup uydu ' dirde ve vekil dahi gönde 
rarak evine gitmiş, pardesüsile .5 li- Ayaspapda Agavnl ~de bir ka ~ 2 ilJ O Ç ~ H 1 A P Ç AV Uf L A R gibi mazeretinizden dahi 

ra istemif ve almıştır. dınm evinde yekal~ suç- ' I~ ,(Türkçe sözlG daya.nrlmu derecede mizl haberdar etmediğiniz 
Muddeiumumi, şahitleri dinledik- luları, cürmü meçhut m.abkem de ~ davanın delilleri toplanarak 

ten sonra suçu sabit görmiif, ve Sul- sorguya çekilmişlerdir. Mahk ~ taklitli komedi) manm bitlrileceil ve dnrııumı• 
tanahmet sulh üÇiincü ceza mahke - çu sabit görmüt, Agavnlyl ~ ~ DlKKA T : Fiyatlarda zam yoklar. -3-938 cuma günil saat 15 

mesine vermiştir. para cezasına mahk6m etmlftlr. -.-------·-· .- Pıognma bqün matinelenlen bqlamcaktır. -------.. ~kılını§ olduğu tebliğ olunur. ( 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0-
'T' AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
teyde temiz. dUrUlt, Hmlml olmak. 
karlın gazetesi ol!"'ıya çalıımaktır. 

-0--

ABONE BEDELİ 
Turkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene • 2800 Kr, 
750 > 6 A"I 1500 • 
400 > 3 AJ 800 • 
1~ > lA"I 300 • 

Mılletlerarası posta ittihadma dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres deii1 
t rmek 25 lı:uruıtur. Cevap için mektup 
lara 10 lı:uruılulr pul llivesi lbmıdır. 

1 GONON MESELELEl{t 1 

Avusturyada 

Ne Oluyor? 
[Yazan: M. ZEKERiYA) 

• 
A vrupada bir harp çıkacaksa Orta 

Avrupadan çıkacaktır. ' 
Orta Avrupanın da en hasta kısmı 

Avmturya ve Çekoslovak.yadır. 

Vasiyet pdur: 

Bitler son nutkunda, Almanya na
deinde kalmıt on milyon Almanın 

nıubdderatma lakayt kalamıyacatı· 
IU 8i;ylemiftir. Bu on milyon Almanın 
'l milyonu Avusturyada 3 milyonu 
Çekoslo•akyadadır. 

Bitler evveli A vustaryadald Al • 
ınanlar meselesini halletmek istedi. 
Avusturya Başveldli ile görüştük -
tea 80Dra fiyle bir anlaşmaya vardı
lar. AYmturyada Nazilere yapılan 

tazyike nihayet verilecek. Adliye, Da
bili7e Nezaretlerine b~er Nazi geti
rilecek, A vwıturya • Almanya ticari 
nıünuebetlerini ve Avusturya mat
buatını Naziler idare edecek. Buna 
lllukabil Almanya Avmturyaıwı is
tiklAline riayet edecek. 

Bu anlapna ilk adımdı. Tatbik mev 
kiine konur konmaz tehlike başgös
terdi. Naziler faaliyetlerini !U'itırdı
lar. Graç şehrinde belediye reisini 
indirerek hükimeti ele almıya te • 
tebbös ettiler n sokaklarda sili&hla 
b.ümayişler tertip ettiler. 
~ o t ;... • ~t. • W Wl~ ..... ,J A - &&1.U..a.& 

ve par-ı&ınentoaa Avusturya istikla
lini sonuna kadar m8dafaa edecefini 
bildirdi. Dahilde de vatanperverler 
cephesi faaliyete geçti. Memleketin 
btiklilini korumak için hükftmete 
Jardım edeceğini bildirdi. Her taraf
tan Başvekile milyonlarca telgraflu 
&önderildi. Nümayiıler yapıldı. 

Bqvekilin nutku ve vatanperver
ler cephesinin bu hareketi Almanya-
1'• karşı dahilde mevcut mukaveme
tin bir ifadesi idi. 

Banan &zerine Almanyada A vus
turyayı ilhak lehinde genit bir pro
ı-pnda başladı. Nazi liderleri Avus
tlıryanuı gösterdil; mukavemete ta
laanmıeı edilemiyeceğiDL ve bu ite ar 
tik bir son vermek lizımgeldiğlni söy 
lenııye bqladılar. 

B8§Veldl Şupıhıg yeni bir tlltima
tonı Yeya emriviki karpnnda kal -
lbaktan korktuğu için son bir çareye 
~yor. Memleket dahilinde bir 
ltleblsit yapılmasına karar nriyor. 

Plebisit esnasında çarpıpcak kuv
._tler iki pup etrafında toplanmıı
'-· Bbi Avusluryanın Nazi idaresine 
~esini btiyen Nazilerdir. Dahili
)'e Veldll banlarm bapndadır. İkinci 
ftup Avusturyaum istiklalini lstiyen 
"•tanperverler cephesidir. Bunların 
.. bapnda Bapekil vardır. 

Duygular kamçılannuı, halk asabi
lep.uf olduğu için bu kavga çok ş.id
detU olacak Ye neticesi yahıu Avus
~amn defil, ayni zamanda A vru
hııuı nıukadderatJDJ tayiıı edecek • 
th. 

ÇtlııJdl İtalya artık A vusturyanm 
lbllkadderatile alakadar değildir. 

İngiltere Orta Avrupa işlerine ka
tlfınalr istemiyor. 

Pransa tek başına A vusturyamn is
tlkıau için kendisini tehlikeye ata • 
lbaz. 

Orta Avrupa devletleri ses çıkara
bıa2. 

41nıanya ~ayı bot bulmuftur. A· 
._huya meselesini halledecekür. 

itte ondan sonra nra Çek01lovak • 
~Y~ gelecektir. Çünkü Polonya da 

rlın • Roma mihverine girmek üze
~ · Bu suretle Çekoslovakya her 
-raftan çevrilmi' olacaktır. 
.,,:: sebeple Avuaturyad:ki plebisit 
ela elnıiJel hldiseler doğuracak bir 

elllıniyetl haizdir. 

T :AN 

Çin Harbi Ne Netice Verebilir? 

Çin Gibi Geniş Diyarlarda 
Toprak Kazanmakla Zafer 
Ç inin taa.mızlu müdafaa 

metodu, Japon ordula
nnı, bütün cephelerde durma
ya ve hareki.tı, birçok yerler
de, mevzi harbine çevinniyt. 
mecbur ettiği için muvaffak 
olmuş sayılabilir. Çin orduları 
Bqkumanclanlıimm fimdiki 
hedefi, memleketin geni,Iik
lerinden azami iatifade ede
rek zaman kaz•nmakbr. 

Çin başbuğunun sırf stratejik ve 
reel sevk ve idaresi, J aponlann 
toprak işgal etmek ve şurada bu
rada kırılan prestijleri tamir için, 
faydasız hareketlere girişmek y~ 
lunda kıtalarını mütemadi dağıt
malan yüzünden, Çine çok kıy -
metli aylar kazandırmaktadır. 

Çinin, ~imalde ve Şanghay -
Nanldn dolaylannda, herbiri Bel
çikanın birkaç misli büyük, müte
addit vilayetler kaybetmesini bü
yük bir mağlubiyet telikki eden
ler oldu; halbuki Çin gibi genit 
diyarlarda toprak kazanmakla za
fer elde edilmez. 

G erçi, mütemadiyen arazi 
kaybetmek memleket ve 

halle için felaketli ve başkuman
dan için de ağır bir şeydir~ fa
kat nihai zaferi bir gün elde et
mek için, aziz vatanın birçok yer
lerini, icap ettikçe, terketmekten 
çekinmemek lizundır. 

Bu vaziyete düşen milletlerin 
kurtulmak ihtimali ild büyük şar
ta bağlıdır: 

a) Kuvvetli karakter sahibi baş 

komutanın niha.i zafere )'ilrekten 
"------ ---, bJ "Milletin...,..o.hn=a=s~arsltiiiaz ve son • 
auz bir surette bel bafla11Uf olması, 

Bu ild çok mühim şart, Türk 
Istiklal Harbinde olduğu gibi, e
ğer Çinde dahi tahakuk ederse, 

-Elde Edilmez 

'""" .... " 

5 AR f 
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Çin • Japon harbinin •on halta içindeki 
harekôt vaziyetini wö•teren kroki 

Türkler kaaar eski olan Çin mil
leti bu çok tehlikeli harpten mu
vaffakıyetle çıkabileceğini iımit 

Pdebilir. 

Ç in genelkurmayı (erkanı

harbiyesi), Çindeki Japon 
ordularının genel kuvvetini. 500 
bm k8ö8f tamtun eaıyormuş. Man-
~o (Mançuri) yt, Sovyet Uzak 
Şark ordusuna karşı bekliyen, Ja
ponların Kwantung ordusu bitta
bi bu rakamın içinde değildir. Bu 

suretle, yarım milyon kadar ol
dukları anlatılan, Çindeki Japon 
kıtalarının kafi miktar ve vasıf
larda her türlü teknik vasıtalara 
ve herhalde iyi bir talim ve terbiye 
ye sahip oldukları göz oniınde tu
tulursa, bir savaşta, adetçe üstün 
bile olsa, Şanghay ve Nankinde 
harbeden neviden bır Çin ordusunu 
yenmeğe kAfi geleeejine hükmolu
nabilir. Fakat bunun için .Japonla
fu fazla dağılmaması ve her şey
den evvel ŞangQay ve Nımkinde 

mağlup olan Çin ordusunun peşi
ni, mahvedinceye kadar, bırak
maması lazundı.. 

J apon başkomutanlığı, genel 
kuvvetin yarısından fazla-

Kendimizi Tahlil Edelim 
sını tutan ve 250.000: 280.000 ka
dar tahmin olunan, şimali Çinde
ki Japon ordwıunun Şantung, H~ 

pei ve Shansi vilayetlerini kolayca 
işgal ederek şimalden cenuba, 
Lunghay hattına (Sarı deniz kıyı
lannda Haichow'dan Shansi vila
yetinin merkezi Singan'a giden ve 
Tsinan - Pukow hattını Hsüchow 
da kesen demtryoluna) az zaman
da ineceğini ve orta Çin Japon or
dusu Nankin ve Wuhu'dan garbe 
doğru ilerlerken, onun da, topla
nacağı Kaifeng ve Hsüchow mm
takalarmdan ka~ bir muharebe 
için cenuba ve batı cenuba, Çinin 
yeni merkezi ve yeni Çin ordusu
nun teşekkül ve tahaşşüt yeri Han
kow'a, doğru yürüyebileceğini tah
min etmişti. Onun Çini hiçe saya
rak yaptığı bu tahmin doğru çık
sa idi. Orta Çin ordusu, Nankin -
Wuhu dolayl~a vardığı zaman 
(yani 1937 birinciklnun IOnlanna 
doğru) şimali Çin Japon ordusu da, 
Lunghay hattına varml§ ve belki 

Ş 11 kasurlanmm araştır-

. mak, kendimizi tahlil et-
mek mevzuu üzerinde biraz daha 
duralım. ÇUnkü bu tahlil ufak 
tef ek kusurlanmızın meydana çık 
muma ve bunlann tashihi imklm· 
nm bulumnasına hbmet edecektir. 
Çllnldl mAnuız görilnen öyle ku • 
aurlanmu nrdır ki, itiyat haline 
ıeldikten sonra zararlı olurlar. 
Bunlan vaktinden evvel keşfedip 
önüne ıeçmek lizımclır. Kurtlan • 
JDJya htlaDUf bir alacm kurtlan 
vaktinde temizlenir Ye ayıklanır
.. aiaç kurtulur, fakat 18' kah • 
nına artık önüne ıeçllemes. 

Vücudilmilzden başlıyalun. 
Diılerinbi temizler mbbıb? 
Kanburunu çıkı1or m11? 
Temizlemedljbıls için 1açımz 

yağlanıyor, başıııız kepekleniyor 
mu? • 

Yediflniz yemefe dikkat eder 
misiniz? Çok yiyerek zeblrlenme
nize, yahut az yiyerek vtleudilntl
zün gıdasım alamamasına brp i
radesiz misiniz? 

Bütan bunlar kflçtlk teY1er göril 
nflr, fakat bayati meselelerdir. 

Yahut diğer bir safhayı alalım: 
Nasıl yttrildillflnilze, nanl otur

dufwnıza, tavıl' ve hareketinize 
hiç dikkat ettiniz mi? Bunlarda bir 
itiyat haline gelmlye başhyan ku
surlannız yok mu? Meseli bap.
lan önünde tımatımzı yemek, ee
nemek, ptirmek sfbl hareketler 
yapar mısllllZ? Berke. Bnthıde dit
lerlnizi brqtınr mımm? Yalıut 

meclislerde yanınndald ile flsk09 
etmesini sever miılnlz? Yahut ar
kadan dedikodu yapmaktan hotla
mr m11ımz? 

BütiiD bmılan Ye •antara iten-

ser kll8urlanmm hatırlatııunızm 
sebebi ıadm: İmanlar tanıştıklan 
kimselerin iyi taraflarını görmez
ler. Fakat bir mini onların gözle
rine batar. Dikkatlerini yalnız o
nun üzerinde toplarlar. Onlara bu 
imkim ve bu tesiri vermemek li
zımdır. Hakkınızda yanlıı ve fena 
hüküm verilmesini istemiyorsanız 
sizi ıülünç vaziyete düşüren bu 
eksiklerinizi tashih etmelisiniz. 

Nezaket hayatın her ıafhasında 
aranan bir zaruret olmuştur. Mu
qeret ldabma riayetten doğan ter 
biye dejil, içten gelen nezaket ha
yatta iyi tesir bırakmanm en mil· 
hlm amillerinden biridir. Bunu, İn· 
san ikinci bil' tabiat haline getirme 
lidir. Nezaketle muamele, size ko
DUflllak kadar tabii ve kolay ıörün 
melidir. Onun için konUfmaDIZa 
dikkat ediniz. Batırarak ve kendi
nize ehemmiyet veriyor ıörüne • 
rek kon~ muhatabımzı rahat
ıuz eder. Sorulan ıaallere eevap 
verinis. KODUfarken alakadar ol
muı ıörllntlniiz.. Mütemadiyen kar 
pımdaldne kısacak eevaplar ver
meylniz. 

Der sfln yirmi dört saatiniz var
dır. Da yirmi dört saatin her biri 
dfier Z3 saat kadar mflhimdir. Vak 

dnW DUll 18'lriyonunuz? Bot za 
manlanmsda De )'aptyonunu? 

Yaptlidm it mi IWtiren 'bir it mi
&, ytilmeltm Mr .. mi? 

Btltthı "8 sualleri kendi kendi
nize IOftlllm. Ve enap nremedl
lbıh, yalıut imamla 'baldata
nuz hareketlerinizi dbelthıiz. 

iman 1fe eynlA kendinden bq
lamasJDJ bilmelidir. 

P.tlolof 

de ıimdi Hankow harekatı sona 
ermlf olacaktı. Halbuki, aradan üç 
buçuk ay geçtiji halde timali Çin 
Japon ordusu, bu hattı almak töY
le dunun, Sarı Irmajın fimal Ju;yı
lannı bile bili tutamamıftır. 

Şimali Çin Japon ordusunun, 
hayli merakı mucip olan bu mu
vaffakıyetsizlijinin aebebini anla
mak için evvelemirde bu ordunun 
bölümünü bilmek lhımdır: 

Shantuııg de takriben 80.000 
Sbami vilA7etiıı1n llmal 
lmrnmda tatriben 80.000 
Stmall Cinin Tlentılfn. 
~ Paot:lnı lWı.-
llbl bCb'Ok 181ıb'ı..bda 
Sual kuvvetleri türlbm IG.000 
Pekhı8 - Bankow .. 
Tsinan - Pukow hatlan 
bo7unca hareket eden 
-nar kunoetı.r türfben IG.000 

Görülüyor ki bu mühim ordunun, 
stratejik harekat için tahsis olu
nan kısmı. ancak ücte bir kadarı
dır. 

S on vaziyet şudur: 
Orta Çin Japon ordusunun 

Wuhu kolu yeni bir kuvveti, 
Yangtze nehri yolu ile, şehrin ba
tısında karaya çıkartarak bu cihet
te biraz daha ilerlemiş ise de bun
dan maksat Wuhu'yu Çin taarruz
larına karşı korumak olacağı için, 
kati netice çıkaracak bir hareket 
değildir. 

Nankin'in karşı yakası olan Pu
kow'dan şimale, Tsinan'a giden de
miryolu boyunca bir sürü muha
rebelerle ilerliyerek ve Pengpu'yu 
da muharebe ile alarak Weiho su
yunun şimalinde de hayli ilerleme
ğe muvaffak olan fakat bir Çin 
kuvvetinin suyun cenup kıyısın
dan gerilerine, Pengpu'ya şiddetle 
taarruz etmesi ile geriye dônmeğe 
ve suyu ateş altında cenuba geç-
meğe mecbur kaldığından fazla 
telefat vermiş olan Japon kolu, 
bu şiddetli darbedenberi, yerinde 
kalmış ve suyun şimaline tekrar 
geçmeğe muvatfak olamamıştır. 

Ş imali Çin Japon ordusunun, 
ayni demiryolu boyunca 

cenuba, mtihim demiryolu teliki 
noktası Hsiıchow üzerine yürüyen 
ve 15.000: 20.000 kip tahmin olu
nan fimal Japon kolu da, Çin müf
reze ve çetelerinin önden mukave
metleri ve yanlardan fiddetli ~ 
ruzları sebebile, Tsining - Yen
chow hattında durmuştur. Bu su
retle 100.000 kadar tahmin olunan 
Çin askerinin toplandığı Hsüchow 
mıntakasınm şimal ve cenubunda
ki muharebeler birer mevzi harbi 
karakterini alm1f bulunuyor. Son 
günlerde, Çin kuvvetlerinin şiddet
li bir taarruzu ile, Japon kıtalan
nın tekrar Tsining'in kenarlarına 
atıldıkları bildiriliyor. 

Şimali Çin Japon ordusunun, iki 
aydanberi, Pekin - Hankov hattı 
boyunca, şimalden cenuba, Kai
feng istikametinde ilerliyen kolu, 
müteaddit kanlı muharebelerle 
Weihui ve Sinsianghsien istasyon
larını, cenuplarına kadar, zapta 
muvaffak olmuş ve fakat ki.fi 
ardçı kuvvetler bıraktıktan sonra, 
merkezi Shansi'deki Japon kıtaa
tına yardım maksadile, fimall gar
biye doğru ilerlemesi üzeri
ne . kuvvetli Çin kıtaları, 

San ırmağı Hwangho yakininde 
şimale geçmişler ve bu kolun artçı
larını (dümdarlarınıl mağlup ede
rek yukarıda adları geçen btas
yonları geri almışlar ve bu Japon 
kolunun bu suretle gerisini kes
miılerdir. 

S hansi'de, Taiyüan'dan cenu
ba giden Shansi demiryolu 

boyunca cenuba yürüyen diğer kol 
da fazla ilerlemeğe muvaffak ola
mıyarak durdurulmuftur. Bugün, 
Pekin - Hankow ve Shanai de-

miryolarh aramda ve San ırmağın 

flmalinde, 130 Km. kadar geniş bir 
cephede çetin muharebeler olmak
tadır. Bu mıntakanm sarp dağlık 
olması ve Çinlilerin bu dağlann 

bütün yol, patika ve geçitlerini ta-

nımalarından azami istifade ede
rek Japonlan, bilhassa yan ve ge

riden taarruzlarla mütemadi hır

palamalan sebebile, buralarda va
ziyet bugün Çinliler lehindedir. 

Yeni haberlere göre, Çinliler Shan
li'dek.i kıtalarını yeni kuvvetlerle 

takviye ettikleri ve bunlarla, Pu

kow'da flmale Bert bir surette 
bükülen San ırmağı batıdan d~ 
ğuya geçerek, orta Shansi'deld Ja
pon kuvvetlerinin yanlarma taar
ruz etmek istedikleri anlaıılıyor. 

H ullsa, Çinin harp sevk ve 
idare makamı, bugün Tsi

~ - Pukow demiryolu boyunca 

m-:-mm 
Kmlanmıza ı ı. ~ 38" 
Vereceğimiz 

Hürriyet 
Yaan: SABiHA ZEKERiYA 
Vaka bir nisaiye doktorunun mua

yenehanesinde geçiyor. 
Basta, on sekiz yaşında genç bir kız 

dır. Bir bahar gülü gibi pembe cildi
nin ilatiinde, henüz daha kaybetme
diji hicabının kırDllZllıiı var. 

- Doktor Bey, size has tahtımı 
söylemiye sıkılıyorum. Fakat bu, bir 
vakıadır. Beni bir sırdaş gibi dinle
yin, bir insan ıibi kurtann. Ben ça
lışıyorum. Başıma bir felaket geldi. 
Bu hafta kazandılun yetmlt liramı 
size vereyim, bundan ötesini benden 
istemeyin. 

Doktor hastasım muayene ediyor. 
- Nerede çalıpyonun kızım? - ..... 
- Bu yetmit lirayı nerede kazan

dın? 

- Randevfl e'Vinde. 
Doktorun yüzü kıpkırmızı, saçtan 

dimdiktir. Karpsmdaki yalnız fizik· 
man hasta detf I, mlnen de hastadır, 
bu on sekiz yaıındaki kız, insanın kal
bini didik didik koparan bir fadadır. 

Konuşuyorlar. Doktor kızıyor, .., 
sihat veriyor, kızı yabıu tıbbın eline 
nrdiif kuvvetle dejil, bir imanın bir 
insana bilhassa bir çocuia d~dai'a 
şefkatle tedaviye çalıpyor. 

- Yetmit liram geriye aL Seni bh 
prtla tedavi ederim. Bir dalıa rand .. 
vfl evine gitmlyecefiıae bana ak nr. 

Genç kum dudaklarında aa te • 
bessümler clolapyor, masam bir llsaa 
la doktonuı prtım kabul ediyor. ~ 

• Bir tek vika, birkaç vab mla& 
mızın yanlıf yola saptıklanm ifade 
etmez. V aka bir tek dahi olsa, biltila 
anne ve babalan dflıilnmlye sevk .. 
decek kadar mühimdir. Kız1arumsa 
hürriyet vermiye taraftanm. Fakat 
o hürriyeti, istimal edebilecek moral 
kuvvetini, irade kuvvetini, phslyet 
kuvvetini beraber vermek prtile. 

Genç kızın, yann temiz bir allenla 
kadını, minimini yavrulann anan ol
mak terefini kenara bırakıp, randevl 
evinin satılmq beyaz esiri olmaRD• 
mfbaade edecek ne bir moral .. de 
bir hflrriyet tasavvur edilemez. E.tn
den bir bahane ile ~' fakat ran
devü evine giden kızın arkuma, .., 
ki zamanda olduiu gibi bir bekçi mi 
takalım. Asla ... Ona hflrriyetlerln ea 
genişini verelim, itimadın en kuVYet.. 
lisinl gösterelim. Fakat onan "8 hbııt 
rlyet ve itimadı yuıbf kullanmadJlı. 
na kanaat cetirdikten sonra. 

İNHİSARLARDA: 

Kaçak Sigaralar 
Nereden Ge&yor 7 

Son günlerde kaçak köylü ıdganm 
satışı fazlalaştğı için, İnhisarlar ka
çakçılık takip memurlannın faa1lye. 
ü artmıştır. Bu sigaralann Mudanya 
ve köylerinden temin edildiit teabtt 
edildiği için, evvelki akşam Mudan
yadan gelen "Bursa,, vapunmda an
sızın bir arama yapılmıştır. Kaça]D
çılık memurlan, vapurdaki mhhl19 
memuru Saimln kamarasında 4SO ~ 
lo kaçak köylü sigaralı bulmUflaı'o 
dır. Saim, IUÇUDU inUr etmiftlr. 

Bu ligaralan ı.taııbulda lilrdilll 
iddiaaiyle Abdürrahmaıı ltmlncle bi
ri daha yakalanmı§tır. 

şimalden ve cenuptan kar§ılıklı 

ilerlemek istiyen 2 Japon fırkası
nın birleşmesine §iddetle muma
naat için Hsiıchow'da bir Çin or
dusu bulundurmakta olduğu lfbl 
diğer bir Çin ordusu ile de şimalt 
Honan ve Shansi Japon kuvvetle
rinin Sarı ırmağa varmalarına 
meydan vermemektedir. 

Çok üstün olan Japon kıtalan
mn nihayet Haüchow'u zapt ve Sa
n ırmağı da fimalden cenuba geç
meğe muvaffak olınalan memUl
dür; fakat Çinliler de, "istedikleri 
pek kıymetli zamanı kazanmış ola
caklardır. Ancak, Çinlilerin, bir 
taarruzu muvaffakıyetle başarabi· 
lecek surette talim ve terbiye. a
det ~-e keyfiyetçe kiti derecede 
tea1ih ve techiz edilmit bir ordu 
çıkarmak için bu zamandan istifa
de edip edememekte olduklarını is
tikbal gösterecektir. Müdafaa za
man kazandırabilir. Fakat zafer 
ancak taarruzla ka:ıanıJır. 
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Kemalizmin Ekonomik Doktrini Rusyadaki 
Muhakeme 
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~ HI.K.AVE ~ - -

Türkiyede "Sosyal.Ben-,, 
''Ferdi Ben,, e Galiptir 

8 § 
(B~ 1 incide) 8 = 

bul şeyler değildir. Bunlar dijitalin : :: 
ile birlikte verilmek neticesi olarak E E - -hastanın kalp faaliyetini büsbütün : :: - -sektedar etmiş ve nihayet ölümüne : : - -sebebiyet vermiştir. 5 : 

Rapordan sonra mahkeme mütte- E E 
him Maksimof ve Dikoviski'yi istic - E E 
vap etmiştir. : S 

- -Maksimof beyanatında, kendisinin : : [B~ 1 incide] si menfaatin milli menfaate takad -
düm etmesine müsamaha etmez.,, 

Politik planda da, dahilde nizam 
ve vekar ve hariçte işbirliği ve ta
ahhütlere hürmet üzerine müesses 
demokratik bir görüş esaslarını tarsi 
ne gayret ediyoruz.,, 

- -1928 senesinde sağcılar teşkilatına E : 
le tarsin edilmiş ekonomik bir va
ziyete dayanan tam bir nefse gü -
ven.me hissini vermiye muvaffak 
olduğu, Kemalist Türkiyenin poli
tik havasını aksettirmiştir. 

"Ferdi ben,, ile "Soııyal 
ben,, in karşılaştığı her ihti
lalta Türkiyede, her .zaman 
"Sosyal ben,, galip gelir. 

girerek Kuybişefin kitabetine tayin E E 
olunduğunu ve 1932 de Enokitzenin : : - -ihtilal harekatında kendisi ile teşri- "" : 

Emniyet meselesi 
ki mesai ettiğini söylemiştir. Eno -. $ E 
kitze 1934 tarihinde sağcılar merke- ;::: : 

Bugün, Türkiye, esaslı surette 
istikranın bulmuş, kuvvetini ve im 
kaııiarını müdrik ve yalnız ekono
mik kalkınma programını takip ar 
zusunda bulunan bir memleket o
larak gözükmektedir. 

Biz, her şeyden evvel realistiz. Bi
zi, nazariyelerden akidelerden ziya
de realiteler ve başarılar alakadar e
der. 

İkinci sual olarak, Başvekile emni
yet meselesi hakkındaki düşünceleri
ni sordum. Çok kısa cevap verdi ve 
dedi ki: 

zinin kararı ile rüesa aleyhinde tet- : § 
hiş mücadelesine girişilmesini söyle- E : 
miş ve Yagoda da hazır olduğu hal- E E 
de Maksimof'un Kuybişef aleyhinde= Geceley·ın A alet = 

ilhamları.mızın kaynağı 
tethiş hareketinde bulunmasını ta - E E 

"- Bizim için emniyet, ev
vela kendi kendimizin kuvve
tine, sonra ittifaklarıınıza da
yanır. Jeografik vaziyetimiz, 
A vrupada ve Yakın Şarkta 

müessir bir rol oynamamıza 
müsaittir. Öyle bir rol ki, her 
türlü yabancı ideolojik ilham
lardan azade bir halde, bu 
ideolojilerin hiçbirine kaJ'lı 
da cephe almak istememekte 
ve yalnız sulhün hizmetinde 
bulunmayı arzu eylemekte
dir.,, 

lep etmiştir. = S 
3 = Esasen, Reisicümhur Atatürkün ve 

Başvekil B. Celal Bayarın, parlAmen
tonun yeni içtima devresine başla -
ması münasebetile söyledikleri diğer 
parlemanter memleketlerde adet o
lanları hacim itibarile, geçen iki nu
tukta, Türkiyenin kendisine olan bu 
güveninin yeni bir tezahürünü daha 
teşkil etmektedir. 

Liderimiz, Reisicümhur Atatürk, 
bu prensipi parlamentonun açılış cel
sesinde söylediği son nutkunda bir 
kere daha sağlamlamıştır. Liderin bu 
sözlerini, size, harfi harfine tekrar et
mekten daha iyi bir cevap veremem: 

Doktorlar nasıl çaiı,mıf? = Amerikan Hikayesi Yalan : Martha Gellborn : 
Enokitzenin başlıca talebi Maksi - = : 

mof'un katil doktorlar tarafından iin nı HIHLll lll ll il l il .111 • -- 41! 11111111111111111111111• 

~tatürkten cümleler 

Atatürk, bu nutkunda "Ekonomik 
kalkınma, Türkiyenin hür, müstakil, 
daima daha kuvvetli, daima daha re
fahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 
Türkiye bu kalkınmadan iki büyük 
kuvvet serisine dayanmaktadır.,, di
yor. Ve Biraz ileride sözlerine şöyle 
devam ediyor: "Büyük davamız, en 
medeniğ ve ~ müreffeh millet ola
rak varlığımızı yükseltmektedir. Bu, 
yalnız kururnlannda değil, düşünce
lerinde temelli bir inkılap yapmış o
lan büyük Türk milletinin dinamik 
idealidir. Bu ideali en kısa bir zaman 
da başarmak için, fikir ve hareketi, 
beraber yürütmek mecburiyetinde -
dir.,, 

Filhakika, Avrupa ve Asyanın bir 
leşme noktasında olan bugünkü Tür
kiye, geniş bir inşaat yeri manzarası 
arzetmekte, ve orada, sükün içinde 
sağlam ve muhteşem bir bina önüne 
geçilmez bir hızla yükselmektedir. 

'Halen, bu geniş mekanizmanın işçi 
başısı olan Başvekil B. Celal Bayar
dan hususi bir görüşme elde etnıiye 
çalışmıştım. 

Celal Bayann ,ahsiyeti 

Büyük bağa gözlüklerile, sakinliği 
ve itidali ile zarülik ve sevimlilik ve 
asalet dolu demokratik tevazuu ile, 
B. Celal Bayar, bir, Amerikan entel
lektüeli hissini, vermektedir. B. Ce
ıaı Bayar, tanı, bir modern Türk tipi
dir. 

Başvekil, beni, saat elinde kabul et 
ti. Nazik fakat ayni zam~nda kati bir 
üade ile bana bir çeyrek saat tahsis 
edebileceğinden memnun olduğunu 

bildirdi. 
Eski hatıralar, zihnimde yeniden 

canlanıyor: 

Bu, B. Celfil Bayar tarafından ka
bul edilnıekliğim şerefinin ilki de -
ğildir. Bundan 12 sene evvel, bugün 
Türk bankaları içinde şöhreti dii11ya 

ya yayılmış en büyüğü olan ve yüzde 
yüz Türk bir müessese teşkil eden İş 
Bankasını ille kurduğu günlerde bir 
kere daha görmüştüm. Arada geçen 
müddet zarfında kendisi imar ve is
kan vekili, hariciye vekaleti vekili ve 
iki defa da ekonomi vekili olmuştur. 

Hemen ihtiyarlamamış olan yüzü, ay 
ni sakin enerjiyi, belki biraz daha faz 
la olgunluk ve otorite ile, eskisi gibi 
muhafaza etmektedir. 

İşte yeniden, Reisicümhur Atatür
kün yakın bir dostunun, bir ilk gün 
iş arkadaşının, soracağım suallere en 
salahiyetle cevaplar verebilecek ada 
mm, karşısında bulunuyorum. 

'Ekonomi doktirinimiz 

"- Biz ilhamlarımızı gökten ve 
gaipten değil, doğrudan doğruya 

hayattan almış bulunuyoruz. Bi -
zim yolumuzu çizen, içinde yaşa
dığıınız yurt, bağrından cıktığımız 
Türk milleti, ve bir de milletler ta
rihinin bin bir facia ve istırap kay
deden yapraklarından çıkardığı -
mız neticelerdir.,, 

\ 

Kuybişef aleyhinde yapılacak hare
ketlere mani olmaması ve hunnaki 
sadır'dan muztarip olan Kuybişef'e 
buhran geldikçe hariçten doktor ça
ğırmaması merkezindedir. Doktor 
Levin ve Pletnef tarafından tatbik 
olunan usuller neticesi olarak Kuy
bisef'in sıhhi vaziyeti fenalaşmıştır. 
K~ndisi merkezi Asyada yaptığı bir 
seyahatten sonra bir komiserler mec
lisi içtimaında şiddetle hastalanmış -
tır. 

Endüstri planımız Son Balkan Konseyi 
Maksimof bunu anlatırken diyor 

ki: 

B. Celal Bayar, sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 
"- Memleketin ehdüstrileştirilme 

si işine de yine bu pratik düşünceler 
şekli ile başladık ve devam ediyo -
ruz. Biz bu meselenin mevcudiyeti-
mizle, istiklalimizle sıkı . bir 
surette aljkadar olduğu fik-
rindeyiz. Ekonomik bakımdan 

kendi kendimize küayet edeceğimizi 
iddia etmiyoruz. Kendi kendimizi 
boş lafla oyalamak emelinde değiliz. 
Otarşis de değiliz. Fakat, ekonomik 
bakımdan istihsal veya imali lazım 
her şeyi yapmıya azmetmiş bulunuyo 
ruz. Zira Türk müstahsili kendi istih 
salinin kiymeti fazlalaşması sayesin
de, memleketin dahili hayati ihtiyaç 
lannı karşılıyabilecek kabiliyettedir. 

En mühim tediye vasıtamız 

Başvekaleti resmen deruhte etti
ğim zaman, Parlamento huzurunda, 
relize edeceğimiz ikinci beş senelik 
planın umumi hatlarını da çizdim. 

Yine bu münasebetle madencilik 
planımızı da anlattım. Bu planın şim 
diden ilerlemiş olan tatbikatı netice
leri, Türkiyenin ekonomik inkişafın
da bize en mühim tediye vasıtaların
dan birini temin edeceğini gösteriyor 
ve gittikçe de daha fazla gösterecek

tir. Fakat bu görüşmenin hedefi, size 
politikamızı övmek değildir. Şimdi· 

den elde edilmiş neticelerin bizatihi 
kafi derecede beliğ olduğunu" zanne-
diyorum ve istikbaldeki neticelerin 
de bunlardan daha az beliğ olmıyaca 
ğına emin bulunuyorum. İsrarla te
barüz ettirmek istiyeceğim nokta, fa 
aliyetimizin muharriki olan zihniye
tin doktrinizmin, sadece realist bir 
düşünceden başka bir şey olmadığı

dır. 

Hususi teşebbüsler 

Bir devletin ekonomik makinesini, 
hususi teşebbüsü kırmıyacak şekilde 
işletmek lazımdır. 

Başvekil, Balkan Antantı konseyi
nin son toplantısı neticeleri hakkın

da da birkaç kelime lfıtfetmesine da
ir olan sualime şu cevabı vermiştir: 

"- Konsey, Balkan Antantına e
sas teşkil eden fi.kir ve menfaat birli
ğini bir kere daha teyit eylemiştir. 
Balkan Antantı. bu toplantıdan da 
her zamankinden daha sağlam ve re
alist politikasında devama azmetmiş 
bir halde olarak çıkmaktadır.,, 

"-Bana evvelce verilmiş olan ta
limat mucibince doktor çağırmadım 
v~ Kuybişef'in yalnız ve yaya ola -
rak evine gitmesini temin ettim. Bun 
dan sonra telefonla vaziyeti Enokit
zeye haber verdiğim vakit bana de
di ki: "Size ne söyledimse onu yapı
nız, sinirlenmeyiniz." Az zaman son
ra bir doktor çağırdıkları vakit iş iş
ten geçmişti ve Kuybişef bu buhran 
neticesi olarak öldü.,, 

Yabancı sermayeye karşı 

Çeyrek saat geçmek üzeredir. Gö
rüşmeyi uzatmak arzuma rağmen, 

nezaket kaideleri muhatabm-:ım luy

metli zamanını daha fazla işgal et
mekten beni menetmektedir. Bunun 
la beraber, veda etmeden evvel ken
disine son bir sual daha sormak iste
dim: 
Yabancı sermayeye karşı Türk po

litikası. Başvekile dedim ki: 

''- Türkiyede müesses bazı yaban 
cı şirketlerin hükumet tarafından sa
tın alınması, mali mahafilde Türk 
hükumetinin Türkiyedeki ecnebi ser 
maye ve müesseselerine muarız bu
lunduğu intibamı hasıl etmiştir: 

Başvekil tebessümle cevap verdi: 

"- Ekonomik politikamızı size u
mumi hatlarda izah etmiş olduğumu 
zannediyorum. Telmih etmek istedi
ğinizi sandığım şirketler, imtiyazlı 

şirketlerdir ve imtiyaz müddetleri
nin bitmesine çok zaman kalmamış
tır. Bunlar memleketin ekonomik 
kalkınması yolunda yapılan gayret
leri takip edebilmeleri için kendi teş
kilat ve servislerini tensik ve ikmal 
etmek icap ettiğini görüyorlardı. Hal 
buki, bu şirketlerden bazılarının te
sisatı modern ihtiyaçlara artık teka
bül edemiyecek derecede eski idi. Ba 
zan, ~adilatın yeni tesisattan daha 

pahalıya mal olduğunu bilirsiniz. Bu 
şartlar içinde mezkur şirketler biz
zat kendi arzulariyle hükUm.et tara
fından satın alınmayı tercih eylemiş 
lerdi. 

Serseri sermayeler 

Kazakolun isticvabı 
Moskova, 10 (A.A. Tass) - Mah

keme Kazakof'un isticvabına geçmiş 
tir. Kazakof 933 senesinde Levin'le 
ıcontıştuktun ounı·u YagvJu'nııı .kcıı-

disini çağırdığını ve tahtı tedavisin
de bulunan Menjinski'yi öldürmek 
üzere tedbir alması talebinde bulun 
duğunu söylemiştir. Bu ölüm planı 
Kazakof'la Levin tarafından tertip 

edilmiştir. Plana nazaran Menjinski 
de: hunnaki sadır hem de · branş as
mi bulunduğu için bu hastalıklardan 
birinin tedavisinde diğer hastalıkta 
kullanılması memnu olan ilaçlar ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. Bu suret
le Kazakof'un hazırladığı kalp has -
talığına mahsus ilaçlarla lysatesler 
hastanın vücudünü harap etmiş ve 
bu suretle tatbik olunan iki tedavi 
müddeti neticesinde Menjinski öl
müştür. 

Kazakof bu caniyane hareketleri 
sırf Yagoda'mn kendi düşmanlarını 
sımsıkı bağlıyarak kendisine de mes 
!eğinde terakkiler temin edeceğine 

emin olarak yaptığını itiraf eylemiş 
tir. 

Yagoda'nın aleti m i? 
Kazakof müddeiumuminin bir su

aline cevap olarak, hükumetin ken
di emrine fen mesaisi \çin en mükek 
mel enstitülerden birini tahsis etmiş 
bulunduğunu ve bu iş için mühim 
meblağlar verdiğini söylemiştir. 

İlk olarak, zihnimi en ziyade kur
calıyan şu suali sordum: 

Yapıcı ve yaptırıcı olan Türk 
devleti, yapanlara yardım etmekte 
ve takdire Iayık ferdi mesaiyi tan
zim ve yoluna sokmakta ve mah
reç bulmaktadır. Şiddetle müra
kabe edilen ve gayelerinden biri 
dairelerinden bazılarını pratik uz
viyetler haline getirmek olan ve 
masraflarını çoğaltması memnu 
bulunan umumi bir idare sayesin
de varidat membalarını kıymetlen 
dirmiye veya servetleri yaratmıya 
muktedir gelir kaynaklarını mey
dana çıkarıyoruz. 

ArZll edilmez telakki ettiğimiz 

tek bir nevi sermaye vardır: Bun
lar da serseri sermayelerle münha
sıran politika ve spekülasyon ga
yeleri güden sermayelcrdir. Fakat 
ciddi sermayeler ve şahıslar, ka
nunlarımıza ve ekonomik siyaseti
mize uymak şartile, Türkiyede da
ima en derin anlayış zihniyetini ve 
en samimi dostluğu taşıyan bir ka
bul bulacaklardır.,, 

Bundan sonraki ifadelerinde Ka -
zakof, kendisini Yagoda'nın elinde 
kör bir aletmiş gibi göstermeğe çalış 
mıştır. Fakat müddeiumumi, Yago -
danın bu caniyane hareketlerini mey 
dana çıkarmak istemiş olup olmadı
ğını ve ilaçlarının hazırlanmasında 

hiçbir kontrol mevcut olmadığına na 
zaran Yagoda'nın emirlerini harfi -
yen icra etmemesi imkanı bulunup 

bulunmadığını ve nihayet Menjins
ki'ye karşı öldürücü bir tedavi siste
mi tatbik edilecek yerde fayda ve
recek ve hiç olmazsa zarar vermiye
cek bir sistem üzerinde yürümek ih
timalinin bulunup bulunmadığını 

sorduğu vakit Kazakof, bunlara doğ 
rudan doğruya cevap vermemiştir. 

- Kemalizmin ekonomik doktri
nini bana anlatır mısınız? 

Türkiyede vakarı ve soğukkanlılı
ğı bir darbımesel teşkil eden ve ismi 
muvaffak vetin bir müteradifi telak
kı olunan adam, sualime tereddütsüz 
cevap verdi: 

- Kemalizmin ekonomik doktrini 
ni, cümhuriyet Halk Partisinin prog
ramında tarif edilmiş olarak bulacak 
sınız. Kemalist rejim, şahsi mülkiyet 
ve şahsi çalışma prensiplerine hür -
met esasına dayanmakla beraber, şah 

Bu prensipi tatbik mevkiine koya
rak. yalnız raporlar yazmıya alışmış 
bazı memurları bu raporlan bizzat 
tatbik etmiye de mecbur ettik. 

liberalizmin ilratlan 

Otarşinin hatalanndan da birçok 
defa intizamsızlık ve israfın mütera
difi olan ekonomik liberalizmin ifra
tına düşmemeksizin kendim.izi sakın 
ınıya çalışıyoruz. 

Artık aynlmak zamanının geldiği
ni anladım Bu mülakattan ve dün
yanın bu köşesinde topladığım diğer 
bütün intibalardan edindiğim kanaat 
şudur ki: Türkleri, bu derecelerde 
modern olan bu eski milleti, her an 
daha ziyade hesaba katmak lazımdır 
ve lazım gelecektir. Onların dostlu
ğu veya düşmanlığı, ihmali ihtiyat
sızlık olabilecek bir unsurdm. 

Müddeiumumi ayni suali kendisi 
ne sorduğu vakit müttehim Levin Ka 
zakof'un ilaçlarının kimse tarafın 
dan kontrol edilmesine imkan bu -
lunmadığını, çünkü bu ilaçların Ka
zakof tarafından en mahrem bir 
surette saklanılmakta olduğunu be-
yan etmiştir. ' 

Müddeiumumi ayni suali ehlivu -
kufa da tevcih etmiştir. 

C enup seyahatini yapmak i
çin müzayededen aldığımız 

eski otomobil Columbia "Missisipi,, 
ye 30 mil kala bozuldu. Uzun müd
det karanlıkta, ümitsiz, sükıln için
de bekledikten sonra uzaktan bir 
otomobilin geldiğini ve bizim yola 
saptığını duyduk. Biraz sonra deli
cesine koşan bir kamyon göründü. 
Kamyon durdu, içinden, elindeki 
şişeyi bize doğru sallıyan bir adam 
indi. Otomobilimizin başına gele
ni anlattık, battığı çukurdan kur -
tarmak için yardımlarını istedik. 
Yerdeki adam başını kamyonun i
çine soktu, şoförle bir şeyler ko
nuştu. Dönüşte bize yardım edebi
leceklerini, şimdilik Columbia'ya 
gitmezden evvel bir linç vakasını 
seyre gideceklerini, eğer istersek 
beraber gelebileceğimizi söyledi. 
Otomobili de dönüşte çıkarmayı 

vadettiler. 
Kamyona girdik. Elindeki şişe

yi evveıa ağzına götürdü. Sonra şi
şenin ağzım parmaklarile silerek 
bana uzattı. "Siz de buyurun,. dedi. 
Misafirperverliği reddedecek za
man değildi. Şişenin içindekinin bir 
ıuııuuııı u-~ 1~~uu. J.Jp.K.ı ga.c..,._,. ...... 

benziyordu, kalanım da arkadaşım 
Joe'ye uzattı. O da biraz içti ve ök 
sürmiye başladı. Bizim bu halimi
ze iki adam da gülmeden katıldı-

lar. 
Ben utanarak sordum: 
- Kimi linç edecekler? 
- Bir namus hırsızı zenciyi. Adı 

Hyacinth. Natchez'de arazisi olan 
beyaz dul bir kadına tecavüz et
miş. 

Joe sordu~ 
- Kadın kaç yaşında imiş? 
- Ölecek kadar ihtiyardır. 40, 

50 yaşında var. Hyacinth te on do
kuz. 

J oe şaşırdı: • 
- Nasıl olur? dedi. Kadı

nın tecavüze uğradığını nereden 
biliyorsunuz? 

Şoför: 

- Kadın öyle söylüyor, dedi. 
Tecavüzden sonra yanındaki arsa
ya koşmuş. Bu adamı asınız, diye 
bağırmış. Kendisine tecavüz ede
nin Hyacinth olduğunu söylemiş. 
Kadın, bu zenciyi iyi tanır, bir za
man evvel onun toprağında çalı -
şırdı. 

- Yani, ne demek !stiyorsun? 
Hizmetçisi mi idi? 

Şoför hemen reddetb 
- Hayır. onun toprağında or

takçı olarak çalışırdı. Kadın mah
sulü satmış, onun hissesini verme
miş. Mahsulü alamadığı için bu kış 
yiyecek lokması yokmuş. Bu kadın 
yanındakilere oldukça zalimdir. 

J oe, nazik bir sesle: 
- O halde? Dedi. 19 yaşında bir 

çocuğun 50 yaşında bir kadına te
cavüz etmesi bana pek yumuşak 
gelmiyor. Ancak kadın fevkalade 
güzel olmalı. 

Şişeyi, mütemadiyen diken adam 
mırıldandı: 

- Güzel mi, aman Allahım, he
le kadını bir gör. Eğer bir tarlaya 
korkuluk olarak dikerlerse, kar ~ 
galar korkularından ölürler. 

D bir l~~~~e ngicli;~r~ 
dı. Zencilere karşı öyle bir kinleri 
vardı ki, bu isimsiz dul kadının na
musunu kurtarmak için bir zenciyi 
yakmaktaki haksızlığı göremiyecek 
kadar kördüler. Joe, kulağıma fı
sıldadı: 

- Ben oğlanın, kadına bir şey 
yaptığına inanmıyorum.. Bis 
karşısına geçip bu adamın asılma
sına müsaade etmemeliyiz. Fena 
halde sinirleniyorum, fakat ne ya 
pabileceğimizi düşünemiyorum. 

Sordum: 
- Kaç kişi gelecek? Büyük btr 

kalabalık mı? · 
-- Elbette.. Bütün köylerden 

halk akın akın gelecek. Bugün öğ
leden sonra dört bir tarafa tele
fon ettiler. Birçok gençler gidip 
oğlanı hapisaneden alacaklar. Bu 
çok kolaydır. Muhtarlar, mahkeme 
bitmeden Arabın işini bitirmeyi ki 
rarlaştırdı. 

Joe, bu defa ümitsizlikle mırıl
dandı: 

- Fakat bu oğlanın kadına ka
ti olarak bir şey yaptığını bilmi-
yorsunuz. Elinizde hiç bir deliliniS 
yok, var mı? 

Şoför tekrarladı: 

- Kadın, yaptığını söylüyor. Btı 
bizim için kafidir. Beyazlar yalan 
söyler de, zenciler mi doğru söy
lerler? 

- Fakat kadının, bu geçen mev 
simde zenciye, mahsulünü vermedi
ğin i söylüyordun. Belki de oğlan 
yiyecek için para istedi, hiddetten 
kolunu salladı ise kadın üstüne 
saldınyor, sanmıştır. 

Şişesini avuçlan içinde s\)<.an a
dam eğildi, yavaş bir sesle: 

- Bana bak oğlum, buralarda btJ 
gibi işlere karışılmaz, dedi. 

İkisi de suratı asmışlardı. İkisi de 
sarhoş olmıya, iyi vakit geçirmiye 
çalışıyorlardı, bizse mütemadiyen 
sualler soruyor. eğlencelerini bo
zuyorduk İkisi de ıctiler ictı Jpr. 
Artık bize bır daha ıçkı teklıl t!t

mediler. 

Uzaktan hafif ışıklar göri.inü
yordu. Şoför: 

- İşte geldik, dedi. Şişeli arl[lrI'l 
da bacağını uzattı, güldü, "Ah yav 
rum,, dedi. Ben dimdik duran haŞ 

(Devamı 1 O uncuda) 
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Musiki ile Tedavi Yolunda 
, 

Veremli Hastalar 
Bayan Safiyenin Bir 
Konserini Dinlediler 
B ir kaç gün evvel bize gön

derilen şu mektubu, derin 
bir teessürle okuduk: 

"- Gazetenizin, verem müca
delesine ehemmiyet verilmesini is
tiyen devamlı neşriyatını, alaka ve 
!llinnetle takip etmekteyiz. Göster
diğiniz bu samimi hissiyata güve
rıerek, sizden bir istirhamda bu· 
lunmaya cüret ediyoruz: 

Biz, Haydarpaşa hastanesinde 
Yatan veremlileriz. Hastanemizin 
radyosundan dinlediğimiz şarkılar, 
Yıkık ruhlarımıza şüalı bir tesel
li veriyor. Fakat son haftalarda, 
ıevkle dinlediğimiz sanatkar Sa
fiyenin radyoyu bırakışı, bizi onun 
Sıcak ve yumuşak sesinin okşayıcı 
tesirinden mahrum bıraktL 

Kendisinden, bize bir konser 
'\'ermesini rica etmeye karar ver
dik. Fakat adresini bilmediğimiz 
için bu ricamızın kendisine duyu
rulmasını sizden istirham ediyo
ııuz. Eğer siz, bu küçük zahmetten 
kaçınmazsanız, ve iyi yürekli sa
llatkarımız da, mütevazı bir has-
tane köşesinde konser vermeyi 
bir tenezzül saymazsa; bu lutfunu
%\1, bize mütemadiyen diş bileyen 
abus suratlı talihimizin bir tebe&
IÜmü addedeceğiz! 

Ve bu sayede, epeydir mahrum 
kaldığımız tatlı bir sesi; sevlınli 
Sahibesini de karşımızda görerek 
dinlemek mazhariyetine kavuşaca
ğız!" 

S amimi bir kalemden çıkan 
bu satırların altında, Hay

darpaşa hastanesinin veremliler 
Pavyonunda yatan dört vatanda
§ln imzası vardı. 

Bu mektubu okur okumaz, ilk 
işi~ telefona sarılmak, ve Ba
yan Safiyeyi bulmak oldu. 

Sevimli sanatkarımız, bu mek
tupta yapılan daveti umduğumuz
dan daha derin bir teessür ve te
halükle kabul etti. Hastanenin de
ğerli sertabibi Galip Ata ise, has
taları tarafından yapılmış bir da
'\>ete, Bayan Snfiyenin muvaf aka
tini büyük bir mmenuniyetle kar
§lladı. 

Bu suretle verilen karar üzeri
ile, dün öğleden sonra hastaneye 
giden Bayan Safiyeye, değerli sanat 
karlanmızdan kemani Necati Tok
Yay, klarnet Şükrü, ve banço Şev
ket te fahriyen refakat ediyor
lardı. 

Nazik hastane sertabibi, hepi
lniti sokak kapısında karşılıyacak 
kadar mütevazı davrandL 

Kısa süren istirahat esnasında, 
iay Galip Ata, hastanesi hakkın
da ınalCımat veriyordu: 

- Burası, daha ziyade, Kızıl, 
ltızamık gibi sari hastalıklara 
lnüptela olan vatandaşlara mah
•Ustur. 

1 nce görüşlü doktor, sanat
karların benizlerinde hasıl 

alan vehim sarılığını gidermek ar
lusUe gülümsedi: 

- Fakat sakın korkmayın .. Çün

ltü bu hastalıklar, büyjiklere geç

ltıeı. Oyle olmasaydı, yer yüzünde 

doktor kalmazdı! .. 
}(ısa bir sükuttan sonra, kara 

bir haber verdi: 

- Maalesef, "TAN" a yazılan 
~ektupta imzası bulunan hasta
ardan birisi evvelki gün lzmire 
~ıttı ... O kadar özlediği halde, bu 
h 0tıseri dinliyemedi. Fakat diğer 
el talarımızı görmeyin ... Uç gün
t Ur neşe içindedirler .. Neşe, en iş-

h ızları bile adeta oburlaştırdı. 
Guldüm· 

ı~ - Dcsenıze. musiki hardal gibi, 
~tah ta açıyor? 

- Tabii... Onu eskiden, sade 
l"uhun gıdası sanırdık. Meğer o, 
~de tuhun gıdası değil, bir çok 
astalıkların da ilacıymış!.. 

te A.":1'upa sanatoryomlarında, ve
tnlılere tedavi gayesile konser-

/ 

I 
/ 

Marul muganniyemi.z Bayan Sal iye 

ler verildiğini duydukça gülerdik. 
Halbuki, radyonun alınışından 

sonra, şif anın arttığını görüyoruz. 
Hele bu konser müjdesinin, has

talarımızın haleti ruhiyeleri üze
rinde yarattığı müspet tesirleri 
yakından gördükten sonra hiç şüp
hemiz kalmadı ki, musiki, basil dö 
Kohu bile yere serebilecek bir kud
rettir. 

ğı vazifeyi yanlış yapmamak için 
gülmeye çalışıyor: 

Gözleri ve sesi ağlıyor, ve yal
nız dudakları gülüyor. 

Nihayet, hastaların, kendisini, 
sıhatta insanları bile yorabilecek 
derecede allcışladıklarıru sezen has 
sas sanatkar, susmak istiyor: 

- Ben... diyor. Yutkunuyor ... 
Hıçkırmamak için, bellci yüz şarkı 
söylemekten fazla zahmet harca
dığı, kekeleyişinden belli. Takat 
toplayınca tekrar sözüne başlıyor: 

- Ben ... diyor ... sabaha kadar .. 
Sesim kısılmmaya kadar... aöyle-

D oktorlarımızdan ruyor: 

mek... söylemek istiyorum. Fakat 
birisi so- sizi rahatsız etmekten korkuyo-

- Neler okuyacaksınız Bayan 
Safiye? 

- Tespit etmedik. Niyetimiz 
bunu hastaların arzulanna bırak-
mak ... 

Sertabip, evlatlarını düşünen bir 
baba şefkatile: 

- Sakın ha ... diyor. Nerede ne
şeli şarkı varsa onu okuyun ... Siz 
onları bizden iyi bilirsiniz.. Onla
ra bırakırsak, acıklı şarkılar isti
yebilirler, ve bu kendi zararlarına 
olur ... 

Bir doktor gülüyor: 

- Evet ... O zaman tedavi müs
pet netice vermez!. 

Az sonra, hazırlanan sahnenin 

bulunduğu yere gidiyoruz. Pro

f esyonel saz müesseselerini kıskan 

• dıracak bir mükemmeliyette ha
zırlanmış olan sahnenin karşısında 
pijamalı, gecelikli, sabahlıklı, se
diyeli, ve karyolalı hastalar var. 

Sevinç, süzük benizlerine tatlı 

bir pembelik vermiş. Etrafı çiçek 

saksılarile çevrilen sahnede yer a

lan sanatkarları, derin bir minnet 

ve neşe içinde alkışlıyorlar. 

Müşfik bir hastabakıcı, ağırca 

hastalan fazla alkışlamaktan. ya

ni fazla kuvvet harcamaktan, yo
rulmaktan mene çabalıyor. Onlar

dan birisi: 

- Karışına... diyor. Belki bu 

benim son konser dinleyişim ola

cak ... Bunu da istediğim gibi din

liyemiyecek miyim? 
ihtiyar bir hasta: 

- Yaşa kızım ... diyor. Sen bi

ze, içine karışamadığımız "hayat" ı 

getirdin .• 

O•• ksürmeye, aksırmaya haklı 
oldukları halde nefes bile 

almıyan dinleyiciler karşısında sa
natkarlar adeta kendilerinden geç
mişler ... 

Safiyenin boğazında, nağmeler 

büsbütün hıçkırıklaşmış. Gözlen 
yaş dolu. Fakat omuzlarına aldı-

rum. 
Hastalardan birisi, ayni heye -

canla: 

- Biz de, diyor, sabaha kadar 
dinlemek isterdik. Fakat seni da
ha fazla rahatsız etmeye kıyamı
yoruz. 
Yaşaran gözlerini, hastaların e

line verdikleri çiçek buketinin ar
kasına gizliyen sanatkarın sesi, top 
rağı dirilten bir bahar yağmuru gi
bi, hasta ruhlarda bir tazelik bı
rakarak diniyor. 

Ve oradan ayrılırken biz, arka
mızda kalan havanın sıcaklığını, 
içimizde, acısı dinmiş bir yanık 
ateşi gibi duyuyoruz. 

1 ~"~""~""'-'~ 
~SiNEMA ALEMiNDE ~ 

Lilyan Harvey yeni bir film daha 
çevirmektedir. Güzel yıldızı yeni fil· 
minde bu kıyafetle göreeefb. 

BAŞMAKALEDEN MABAT 

Ana doluda 
Seyahat 
Kolaylakları 

il# • [Bqı l incide] 
suna galebe etmek lazımdır. Fazla 
para verseniz de çarşaflan değiştirt
mek imkanını her vakit bulamazsı
nız. Ya fazla çarşaf yoktur, yahut o
telci, üzerinde ancak beş. on kişinin 
yattığı bir çarşafı pis bulmanızı bir 
izzetinefis meselesi yapar, aksilik e
der. 
Arasıra muntazam, temiz oteller 

de bulursunuz. Fakat burada da 
mutlaka bir plansızlık, bir noksan 
vardır. Ya abdesane pistir veya
hut o taraftaki bir tek musluktan 
başka yıkanma imkam yoktur. 

Anadolunun küçük şehirlerine ör· 
nek olacak oteli ancak Salihlide bul
dum. Burada merak sahibi bir adam, 
otel, palas gibi iddialara kalkışmı

yarak doğrudan doğruya eski tarzda 
bir han yapmış. Pazar günleri etraf
tan şehire gelen kalabalık için basit 
odalar, araba ve hayvan koyacak 
yerler var. Fakat hanın birkaç oda-

1 

Şeyh Şamil ve iki oğla 

Şeyh ___ amil 

sı, temizlik istiyen müşterilere ayrıl
mış. Hancı, sık sık işlemiyen bu kı
sımdan az kar ediyor, bununla be
raber titiz bir müşteriyi memnun et
meyi bir defa programına koymuş, 
bunu hanının bir şeref meselesi sa

yıyor. Salihlideki meraklı hancı, her il 
tarafta örnek tutulsa Anadoluda se
yahat kolaylaşacak ve artacak ... ,, 

Y akında size takdim edeceğimiz bu yazı, sade 
bir tarih değildir. Ancak tarihe ve hadisata 

tamamiyle sadık kalarak en açık ve heyecanlı li
sanla yazılmış olan bir tefrikadır. 

Bu tefrika size yalnız bir kahramanlık menkıbe
sini hikaye etmekle kalmıyacak, çocukluk günle
rinizdenberi hayalinizde yer eden (Kafdağı) nın 
bütün cazip esrarını da ifşa edecektir. 

Bu tefrikada, hayalinizden geçmiyen ve ancak 
sinemalarda görülebilen bambaşka bir aJ.emi ta
nıyacaksınız. Eski Türk ırkının bütün adet ve an
anelerine tevarüs etmiş olan bir muhit içinde yaşı
yacaksınız. E.:nebi dostumla uzun bir koquş 

madan sonra şu kanaate vardım 
ki Anadoludaki dahili turizm hare
ketinin ilk safhasında en mühim rol, 
devlet demiryollarından gelebilir. 
Devlet demiryolları, ucuz seyahat 
imkanlarını hazırlamakla memleket
te çok hayırlı hareketler uyandır

mıştır. 

Demiryolları idaresi, pek çok kül
fete girmeden iki faydalı iş yapa
bilir. 

Birincisi memleketin ilk seyahat 
rehberini vücude getirmektir. Bu 
rehberde trenlerin hareket zamanla
rından ve ücretlerinden başka hat 
üzerindeki ' istasyonlardan ve sahil 
şehirlerinden muhtelü istikametlere 
giden otobüslerin seyahat müddeti 
ve ücreti gibi noktalar hakkında 
mümkün olduğu kadar etraflı mali'ı
mat bulunmalıdır. Bundan başka 

Dahiliye Vekaletinin yardımile otel
ler hakkında mallımat toplanmalı ve 
yazılmalıdır. Anadoluda seyahat e
decek bir adam, asgari temizlik ve 
istirahat ölçülerine uygun otelleri 
nerelerde bulacağını, yatak ve ye
mek ücretlerinin ne kadar olduğu
nu iptidadan bilmelidir. 

Devlet Demiryolları idaresin
den beklenecek ikinci bir va

zife, Anadolunun temiz bir otelden 
mahrum bellibaşlı merkezlerinde az 
yataklı olsun, oteller vücude getir· 
mektir. Hemen her memlekette da
hili turizm, ilk hızını demiryollarının 
açtığı otellerden almıştır. Hali bu
gün Fransada, Belçikada ve diğer bir 
çok memleketlerde Terminus oteli 
adı altında demiryolları idarelerinin 
ve Yataklı Vagon idaresinin açtığı 

oteller vardır. 
Bir taraftan da hususi idareler ve 

belediyeler, temiz bir otel sahibi ol
mağı bir vazife ve şehir ve kasabala
rı için bir şeref meselesi diye kabul 
edecek olurlarsa Anadoluda seyahat 
kolaylaşır ve dahili turızmin ille a
dımları atılmış olur. 

Anadolunun güzel, ucuz yerleri 
çoktur. Buraya nasıl, ne kadar mas
rafla varılacağı, otel adı altında ne 
bulunacağı, bir tatil seyahatinin ka
ça mal olacağı iptidadan bilinse, iki 
nevi seyyahın yaratacağı iktısadi ha
reket, bir çok güzel yerlerimiz için 
bellibaşlı bir can daman haline ge
lebilir. Bunlardan bir kısmı, seyahat 
denince şimdi yeni şartlar altında 

mutlaka harice koşmağı anlıyanlar
dır. Diğeri de muhit değiştirmek ih
tiyacını şiddetle duyduğu halde ha
rice seyahat imkanına malik olmı
yanlardır. 

Anadoluda seyahat kolaylıkları bir 
defa kurulursa turiztn hareketi ken
di kendine yürüyecektir. O zaman 
muhtelü şehir ve kasabalar turiz
min kendileri için ne gibi bir nimet 
olacağını anlıyacaklardır. Dünyanın 
her memleketinde gördüğümüz gibi, 
seyyahları celp için memleketin şe
hirleri arasında hayırlı bir rekabet 
kopacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

B ir zelzele, (Deli Petro) ya neler ilham etmiş
tir? Korkunç bir katliamın içyüzü nedir? 

Altın tabaklar içinde takdim edilen tuz ve ek-
mek ... Bir İmparatorun vurduğu kazma ile açılan 
pencere ... ve İmparatoriçe Katarin'in emsalsiz bir 
kurnaı. .... ..,ı!.. 

Vatanına hiyanet eden serseri bir Alman, nasıl 
meşhur bir ı.,,mandan oluvermişti. 

(Sema• .-.izler) mucizesi... Şeyh Mansur, bir 
İtalyan serserisi midir?.. Yoksa, aslen ve neslen 
(Avar) ırkına mensup bir mücahit midir? .. 

G arip ve gülünç bir efsane ... Bir milletin ruhu
na ateş serpen (Mukaddes Adam) kimdir? .. 

Deniz dalgalarını andıran hücumlar ... Ve benze-
ri pek az görülmüş olan kanlı bir saray macerası. 

(Şamil) ismindeki çocuğun, akıllara hayret ve
ren bir kahramanlık macerası. (Şamil), herşeyden 
ve herkesten evvel ruhunu nasıl tasfiye etti?. 

Biribirine altmışar sopa vurarak mazideki gü
nahlarına tövbe eden iki arkadaş ve üç (İıiıam) ın 
hayatı ... Şamil'in, insan hayalinden geçmiyen ma
ceraları. 

Bütün bunlar, bu zengin mevzulu tefrikanın 
ancak bir kısmını teşkil etmektedir. 

Büyük tarihi tefrikalarını, s~ze en deri!l zevk, 
lezzet ve heyecanla okutan ZIYA ŞAKIR bil
hassa gazetemiz için hazırladığı bu tefrikalar şahe
serini de o sade, fakat heyecanlı lisaniyle size nak· 
!edecektir. 

I Pek Yakında TAN Sütunlarında 

Fransadaki Kabine Buhranı 
(Başı 1 incide) 1 kumeti teş~i~nden ba~il~!9 

rin lideri M. Blum memur edilmiştir. başlandı. Butun bunlar benıı., olu • 
Buna sebep, Şotan kabinesinin sos- müm demekti:. ~u gi~i ~~~lan or
yalistler ve komünistler tarafından taya atmak, hükUmetı kuçultmek de-
düşüri.ılmüş olmasıdır. ~ektir. Binaena~eyh hükumeti ~~ 

B. Şotan bugün Mebusan Meclisi- ru:t~ zuhur edebılecek herhangı b~ 
nin karşısına çıkarak bir veda nutku hadıseden masun bulundurmayı du
söyledi, hazine vaziyetinin fena ol- şündüm.,, 
madığını, hazinenin Fransa Banka- B. Şotan, bu nutkunu söyler
sından beş milyar fr~ daha borç a- ken yalnız merkez tarafından alkış -
lacak vaziyette olduğunu anlattı ve landığını görmüş ve nutkunu bitir -
dedi ki: dikten sonra reye müracaat etmeğe 

"-Fakat Fransa bankasından mü lüzum görmeden iktidardan kati su
temadiyen para çekmenin hasıl ede- rette çekilmiştir. 
ceği pisikolojik tesirlerden çekindim Yeni kabineyi teşkile me~ur edi • 
ve milli müdafaa sandığı için yapı- len B. Blum istişarelerine başlamış -
lacak istikraz hasılatından bir mik- tır. Bugün sosyalistler, komünistler, 
tar para alarak bu avansları kapa- radikaller ve merkez mensuplarile 
mak ve bu suretle memleketin kal- görüşmüştür. Komünistler halk cep -
kınma azmini göstermek istedim. hesinin ihyasına karar vermişlerdir. 

Binaenaleyh ortada felaketi mucip Eğer Blum kabine teşkiline muvaffak 
hiç bir şey yoktu ve bu işi başarmak olursa Şotan gibi fevkalade sa· 
için de hükumetin başında kalabile- l&hiyetler istiyecektir. 
ceğimi düşünüyordum. Bu yolda ba- Paris, 10 (A.A.) - Paris mebusu 
zı taleplerde bulundum. lşte bu ta- Tetenje'nin reisliğindeki sağcı gru -
leplerim haksız bir heyecan uyandır- pun bir içtimaından .;onra, bu grup 
dı. istediğim salahiyetleri ancak mem mensuplarile yakın diğer bir salon
leketin menfaati uğrunda kullanacak da içtima etmiş olan Fransız sosyal 
tım. Fakat Torezden Reynoya kadar partisi azaları arasında bir çarpışma 
giden bir hükumetten, veya halk cep olmuş ve bir kaç kişi hafif surette 
hesi yahut ta bir milli selamet hü • yaralanmıştır. 

• 
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"INTURIST" 
Seri ve muntazam posta 
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nerliebe) opereti, 22 MilAno, Torlno: 
"'Verther., operası, (Göthe'nin romanın
dan), 

14.45 Roma kısa dalgası: Oda musl-
kisi konseri. 

11 SVANETIA .. 

~NFONİLER 
9.15: Berlin kısa dalgası: Bethovenln 

eserlerinden senfonik konser, (11.15 de
vamı.) 14.45 Roma kısa dalgası: Senfo
nik konser. 

dre Delmon orkestrası (Hafif musiki), 
17 Berlin kısa dalgası: Hafif musiki, 17, 15 
Roma kısa dalgası: Hafif musiki, 17,45 
Berlln kısa dalgası: Eğlenceu halk mu
ıikisi (18,50 devamı), 18,20 Bükreş: Mot

zoi orkestrası, 18,30 Peşte: Polis bando
su, lB,35 Belgrat: Radyo orkestrası, 19,10 
Varşova: PUik musikisi (şarkılı), 19,15 
Bükreş: Orkestra, 20 Bükreş: Ballet mu 
sikisi plAklan, 20,40 Roma, Bari: Karı
şık musiki, (Pl~k), 21,30 Keza. 20,45 
Florans, Napoli: Karışık konser, 21. Lly
pzig: Keman orkestraııı, 21.10 Peşte: Ko
ro ve orkestra, 21,30 Florans, Napoli: 
musikili yarını saat, 22 MilAno, Tori
no: Orkestra ve şarkı, 22.45 Bükreş: Ha
fif konser nakli, 23.15 Pette: Çigan or
kestrası. 

Nis: Plak. 19,45: Tulozdan konser nakli, 
20,10 LAypzig; Sopran, bariton, orkes
tra, 20,30 Varşova: Koro tarabndan Leh 
havaları, 21 Vorşova: Karışık konser, 21. 
15 Bük>reş: Koro konseri, 21,30 Florans, 
Napoll, 22.30 Nls: Varyete programı. 

22.30 Bertin kısa dalgası: Koro konseri, 
22.30 Belgrat: Plak, 23,35 Uypzig: İs
panyol musikisi (Kastanyet piyano, gi
tar)ı 

RESİTALLER 

750 ton 87 oktanbk benzin pazarlık 
la eksiltmiye konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli225bin lira olup ilk temi 
natı 21250 liradır. İhalesi 14Mart 938 
pazartesi günü saat 15 tedir. Şartna
mesi 1125 kuruş mukabilinde M. M. 
V~aleti Satmalma komisyonundan 
alınabilir. Eksiltmiye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde istenilen belgelerle ihale gü
nü ve saatinde Ankarada M. M. Ve-

lüks vapuru, 13 Mart Pazar günil 

tam saat 12 de Galata Rıhtımındall 

kalkarak Pire - Hayfa ve Port Said 

limanlarına gidecektir. 

HAFİF KONSERLER 
7.10 Berlln kısa dalgası: Sal::ıab kon

seri (8.15 devamı). 9.30 Paris Kolonyal; 
Plak konseri. 10.15 Keza. 11.30 Paris Ko
lonyal plAk konseri. 12.15 Roma kısa dal
gası: Şarkılı halk musikisi, 13.15 Bük
reş: Dlmfko orkestrası .14.25 devamı), 
13.15 Roma kısa dalgası: Karışık mu
siki, 14,15 Parls Kolonyal; Konser nak
li, 15 Keza, 16 Pqte kısa dalgası: Ka
nşık halk proçanıı, 17.45 Berlin kısa 
dalgası: Halk konseri .18.50 devamı ı. 18. 
Roma, Bari: Romantik musiki, 18.05 Bük 
reş: Askeri bando. 18.35 Peşte: Radyo 
orkestrası 20 Florans, Napoli: Orkestra, 
29 Peşte: Orkestra konseri: 20 Bükreş: 
Koro havalan. 20,40 Viyana: Eski ve ye
ni Viyana musikisinden mürekkep popu
ri, 20,45 Roma, Bari: Karışık konser, 
20,45 Florans, Napoll: Karışık musiki, 
20,45 MilAno - Triyeste: Karışık musi
ki. 21.15 Berlln kısa dalgası: Büyük or
kestra konseri, 21.30 Florans, Napoli: Ha 
:fif musikl :tantazlleri, 22 MllAno - To
rino: Orkestra konseri, 22 Roma, Bari: 
Bando mızıka, 22,40 Peşte: Çigan orkes
trası, 22.45 Bükreş: Orkestra, 23.10 Flo
rans, Napoll: Gitar muslkisi, 23.15 Millı
no, Torino: Marş ve vals parçaları. 

OPERALAR, OPERETLER 
17 Roma kısa dalgası: Opera musfldst, 

19 LAypzig: Vagnerin eserlerinden "'Trio
tan ve İsolde,, oper8Bl, 21 Belgrat O
perada verilecek piyesi nakil, 22,10 Bük
reş: Se<;tne operet musikisi pJAklan. 

pDA MUSİKİSİ 
17,05 Vart0va: Oda musikisi (Şubert, 

Bethoven), 18.25 Roma kısa dalgası: O
da musikisi konseri, 22,45 Florans, Na
poli: Oda muslldsi konseri, 23,30 Stok
holnı: Kull}'tet (Brahms). 

RESİTALLER 
17.05 Peşte: Piyano resitali, 18 Bel

grat Sırp şarkıları. 18,30 Roma, Bari: 
Şarkı resitali, 18,45 Peşte: Macar şarkı
ları (Çigan orkestrası refakatile), 18,45 
Belgrat Halk şarkıları. 20,10 Viyana: 
Keman resitali (Piyano resitall), 20,35 
Varşova: Virtuoz: Meşhur şarkılardan 

plflklar. 20.25 Viyana: Brahms'ıin eser
lerinden orkestra refakatile piyano kon
seri, 23 Vtı.rşova: BethoveniD eserlerin
den piyano resitali. 

DANS MUSİKİSİ 
19,15 Bükret. 21,30 Bilkiea. 23,35 Vl

yna. 
MUHTELİF 

19.06 Roma Jasa dalgası: Arapça ha
berler ve musiki, 20,36 Bari: İtalyan ve 
Türk mu.sildıd., 21,15 Bari: Rumca ha -
berler 'ft konser. 

SENFONİLER 
23 Varşova: Senfon!k lı:omıer (R. Stra

uss, Reger, Reznizck). 

HAFİF KONSERLER 
7.10 Berlln kısa dalgası: HaJk musi

kisi (8.15: Deva.mı), 9,30 Parls Kolon
yal; PlAk (10,15, 10,45, 11,30, 13: Keza), 
9,45 Berlln kısa dalgası: Düğün havalan, 
12,15 Roma kısa dalgası: Karışık musi
lci, 13 Berlln kıaa dalgası: Hafif musi
ki (14.15 Devamı), 14,15 Paris Kolon
yal: :ıtonser nakli, 15 Keza, 14,30 Bükreş: 
PlAk, 15.15 Berlln kısa dalgası: Yeni mu 
siki Popurisi, 16,30 Paris Kolonyal: An-

OPERALAR, OPERETLER 

lı" Berlin kısa dalgası BQyük kompo
zitörlerin eserleri (Volf), 13,10 Bükreş: 
Enstrllmantal plAk musikisi (14,30 keza) 
15,15 Berlin kısa dalgası: Eski, güzel ha
valar, 17,15 Berlin kısa dalgası: Solo or
kestra konseri (Viyolonsel), 18,15 Var
şova: Viyolonsel sonatları (Bethoven), 
20,20 Vart0va: Şarkılar, 21,05 Bükreş : 
Viyolonsel konseri, 22 Varşova: Cho
pin'in eserlerinden piyano resitali, 22,30 
Belgrat: Halk şarkıları, 23,20 Belgrat: 
Muhtelif şarkılar, 

kaleti Satınalma komisyonunda ha

zır bulunmaları (743) (1111) 

İstanbul - Pire seyahati 22 saattir· 

İstanbııl - Hayfa ,. 63 ,, 

Fazla tafsilat için Galatada Hov~ 

13.15 Roma kısa dalgası: Lirik operalar 
dan parçalar, 16,30 Paris Kolonyal: (Suite 
a la demaln) isimli tiyatro piyesi, 20 Ber
tin kısa dalgası: Karışık opera musiki
si, 20,30 Peşte: Operada verilecek gala 
konseri nakli (Macar eserleri), 22 Ro
ına, Bari: Mascagni'nin (Cavalleria Rus
tlcana) operası. 

DANS MUSİKİSİ • Eskişehirde yaptırılacak bir çüt 

gimyan hanında birinci katta !NTU" 
RİST acenteliğine ve yine Hovagin>'" 

yan Hanında G. SCHEMBRİ acen

tasına. Telefon: 42653 ve Galatasa
rayında NATTA, Galatada VAGON

Lİ seyahat acenteliklerine ve Rıh
tun caddesinde 25 numarada ANDO
N AROS'a müracaat. Telefon 4377'1 

OPERALAR, OPERETLER 
18,30 Roma kısa dalgası: Lirik opera 

musikisi, 19,55 Viyana, Graz: Bi~t'nin 
(Cemile) isimli romantik operası, 20 Ber 
lln kısa dalgası: Halk şarkılı radyo pl
pesi, 21 Belgrat, Operada verilecek pi
yeı::in nakli, 22 Stokholm: Operet mu
sikisi, 23 Roma, Bari: Operet musikisi, 
23,15 Stokholm: Rlchard Vagnerin (Tann 

ODA MUSİKİSİ 

haeuser) operası. ı 

ODA ~IUSİKİSİ 
13,15 Roma kısa dalgaSJ: Oda musi

kisi konseri, l 9,20 LAypzig: Küçük oda 
musikisi konseri, 21,45 Bükreş: Betho
venin eserlerinden kuartet konseri, 24,05 
Peşte: Kentet konseri. 

RESİTALLER 
14,45 Roma kısa dalgası: Halk şarkı

ları, 15,30 Bertin kısa dalgası: Japon 
piyano eserleri, 16,4!5 Varşova: Şarkılar, 
18,15 Var5ova: Piyano resitali, lB,25 Vi
yana: Piyano konseri (Rachmaninoff), 
19,15 Berlln kısa dalgası: Büyük üstat
lardan resital (Volf), 19,45 Belgrat: Yu
goslav halk şarkıları, 20,30 Berlin kısa 
dalgası: Viyolonsel solo. 21,15 Bükreş: 

Büyük şarkılı konser, 21,30 Berlin kısa 
dalgasr F.ski sevimli havalar. 22 Roma, 
Bari: Viyolonsel resitali, 22,10 Bükrcş: 
Halk §arkıları. 

DANS MUSİKİSİ 

12,15 Roma kısa dalgası: Oda musiki
si konseri, 18,15 Berlin kısa'dalgası: Ha
endcl'in eserlerinden oda musikisi, 18,15 
Varşova: Oda musikisi konseri (Men -
delssohn kuarteti), 19.15 BUkl"eıı: Oda 
tiyatrosu (Bethoven) 23,20 Viyana: O
da musikisi kuarteti. 
RESİTALLER 

10,45 Berlin kısa dalgası: Viyolonsel 
konseri, 15,15 Bertin kısa dalgası: Halk 
şarkılan, 20 Bükl"eş: Hafif şarkılar. 21 
Belgnıt: Halk şarkılan, 23 Stokholm: 
Operetlerden piyano refakatile şarkılar. 
23,15 Belgrat: Keman konseri. 

DANS MUSİKİSİ 
21,30 Berlin kısa dalı;tas1: Beynelml

danslar, 22,45 Varşova, 23 Florans, Na
pcıll. 

MUHTELİF 
19,06 Roma kı:ıın d:ılııası: Arap<;a mu

siklll program, 20.36 Bari: Türkt;e ko
nuşmalar ve musiki parçalan, 21,15 Ba
ri: Rumca haberler ve Elen musikisi. 

~ Çarfamba, 16. 3. 19'38 ~~~ 

'"" """""""' " """"""" SENFONİLER 

13,10 Bilkreş: Karakteristik 
20,10 LAypzig, 22,15: Florans, 
23,30: Viyana, Graz.. 

16,30 Paris Kolonyal: Senfonik kon-
danslar, ) 18 30 ser (Paray, Berlioz, Vagner vs. . Napoli, 

Roma kısa dalga!n: Senfonik konseri, 

MUHTELİF 
20,25 Viyana: Senfonik konser (Büyük 
konser salonundan), 21 Uypzig: Anton 

19,06 Roma kısa dalgaı::ı ve Bari: A- Bruckner'in eserlerinden senfoni, 22 Ro 
rapça musikili program, 20,30 Bari: Türk ma, Bari: Senfonik konser (Bunu mütea-
çe haberler ve Türk mul'likisi, 20,15: Ra- kıp dnns musikisi). 
ri: Rumca haberler ve Elen musikisi. , HAFİF KONSERI,ER 

[
""'-~""'°'"°'~ ~ 7,10 Berlln kısa dnl~ası: Neşeli pnrÇa-

Salı, 15. 3. 1938 lar (8,115 devamı), 9,30 Paris Kolonyal: 
PUlk (Keza saat 10,15, 11,30, 13), 10,30 

""""""""~""""~ Bertin kısa dalgası; Koro, ,12 Berlin kı-
SENFONİLER sa dalgası: Karıfık saat. 13 Bertin kısa 

17,15 Roma kısa dalgası: Senfonik dalgası: Hafif musiki, 13,15 Roma kısa 
konser, 20,25 Bi.lkreş: Keman ve orkes- dalgası: Hafif musiki. 14,15 Paris Ko-
tra (Mozart), 22 MilAno, Torino: Senfo- lonyal: Konser nakli. 15 Keza. 17,15 
nik konser (Bethoven, Brahms), Varşova: Karı:sık orkestra konseri, 17,45 
HAFİF KONSERLER Berlln kısa dalgası: Popüler konser (18,50 

7,10 Bertin kısa dalgru;ı: Neşeli sabah 
konseri (18,15 devamı), 9,30 Paris Ko
lonyal: Plt'ık ( 10, 15, 10.45, 13 te keza 
ptftk musikisi), 9,30 Bertin kısa dalgası: 
Eski sevimli havalar, 12 Berlin kıı::a dal 
gası: Hafif muııiki, 13,10 Bükreş: Sibice
ııno orkestrası (14,30 devıunı), 13 I3er
lin kısa dalgası: Hafif konser (14,15 de
vamı), 14,35 Parls Kolonyal: Konser 
nakli (15 Keza), 14,45 Roma kısa dal
gası: Karışık musiki, 16,45 Berlin kısa 
dalgası: Neşeli program, 17,30 Peşte: Rad 
:yo orkestrası, 17 ,45 Bertin kısa dalgası: 
Halk konseri (18,50 keza), 18,20 Bük
reş: Berlioz'ı.ın eserlerinden plaklar, 18,25 
Roma kısa dalgası: Hafif musiki, 19.05 
Belgrat: Büyük radyo orkestrası, 19,30 

[ 

devamı), 18,05 BUkreş: Giurgea orkestra 
sı, 18,20 Belımıt: Büyük radyo orkes -
trası. 19,30 Peşte: Radyo orkestrası, 20 
Blikreş: Rlchnrd Vagnerin eserlerinden 
konser, 20,30 Berlin kısa dal.~ası: Schran 
mel musikisi. 22,20 Pe§te: Orkestra kon
srri (Veiner, Pizctti, Catalani, Ravel), 
22,45 Berlin kısa clıılgası: Küçük akşam 
musikisi, 22,45 Bükreş: Gece musikisi 
nakli, 23 Varşova: Halk musikisi (Ros
sini. Donizetti vs.), 23,10 Peşte: Plak, 
23,35 Viyana: Eğlenceli gece musikisi, 

OPERALAR, OPERETLE~ 
9,30 Berlin kısa dalgası: Karışık ope

ra musikisi, 12,15 Roma kısa dalgası: 

Lirik opera musikisi, (17,15 keza), 21,30 
Florans, Nawli: Franz Lehar'ın (Zigeu-

16,45 Berlin kısa dalgası: Bütün dün
yanın danslarından, 19,10 Varşova: 21,30 
Bilkreş: Kabare musikisi, 23,15 Stok
holm, 23,30 Uypzig, Florana, Napoll, 
24,10 Peşte. 
MUHTELİF 

18,06 Roma kısa dalgası: Arapça mu
sikili program, 20,36 Bari: Türkçe haber
ler ve konser, 21,15 Bari: Rumca haber
Roma, Bari: Rorr.antik musiki, 18.05 Bük 
ler ve Elen musikisi. 

hangar inşaatı kapalı zarfla eksiltme 

ye kanulmuştur. Muhammen ke • 

şif bedeli 165,593 lira 42 kuruştur. 

Eksiltme 29 Marat 1938 salı günü sa 

at 15 de Ankarada M. M. V. Satın 

Alma Ko. da yapılacaktır. Keşü pro 

je ve şaratnameler 828 kuruşa M. M. 

V. Satın Alma Ko. dan alınır. Ilk te
minatı 9529 lira 68 kuruştur. Eksilt

meye girecekler kanuni teminat ve 

13,15 Roma kısa dalgası: Senfonik 
konser, 20,55 Bükreş: Senfonik konser 
(Berllnden nakil), 

12490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Hafit kon -

ser (8,15 devamı), 9,30 Parla Kolon
yal: Plftk (10,15, 10.45, 11.30, 13 keza), 
12 Berlin kısa dall(nsı: KonseT" saati, 12, 
15 Romıı kısa dalgası: Hafif musiki kon
seri, 13 Berlln kısa dalgası: Hafif musi
ki 14,15 devamı), 13,10 Bükreş: Ma -
rek Veber orkestrasının plaklap, 14,15 
Paris Kolonyal: Konser nakli, 15 Keza, 
17,30 Bertin kısa dalgası: Kolonya Şram
mel orkestrası, 17,45 Berlin kısa dal -
gası: Popüler konser (18,50 devamı), 
18,15 Varşova: Kanşık musiki, 20 Lly
pzig: Konser, 20 Bükreş: Şubert, Şuman, 
Brahms, 20.30 Roma, Bari: Karışık plAk 
musikisi, 21 Varşova: K1As1k musiki, 21 
Uypzlg: Karışılt musiki, 22 Belgrat: 
Büyük radyo orkestrası, 22 İrlandadan 
nakledilecek "Avrupa konserini şu posta 
lardan dinleyiniz: Milano, Torino, Stok
holm, Peşte, Viyana, Varşova, 23,15 Bel
grat: P11\k konseri, 23,25 Peşte: Eski Ma 
cıır musikisi (Fusz, Moor, Szabados), 23, 
40 Liypzig: Gece musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER 
14,40 Roma kısa dalgası: Lirik opera 

musikisi, 18,30 Roma kısa dalgası: Li
rik operıılardan bir perde, 21,35 Viyana: 
Leo Fııll'ln şarkılarından (operetlerden), 
22 Roma, Bari: Bizet'nln "Carmen,, ope-

rası. 

ODA MUSİKİSİ 
16,30 Paris Kolonyal: Oda musikisi 

konseri, 
RESİTALLER 

17,15 Roma kı~a dalgası: Halk şarkı
lan, 18,15 Ml!Ano, Torino: Şarkılı kon
ser, 19.15 Belgrat: Halk şarkılan, 20 Peş 
te: Macar şarkıları, 20,35 Bükreş: Fran
sız havaları. 21.05 Viyana: Eski Viya
na şarkıları "Brüderlein Fein,, 22,30 Ber 
lin kıııa dalgası: Aşk şarkıları, 23,14 Var-
90va: İtalyan şarkılan, 

DANS MUSİKİSİ 
9,45 Berlin kısa dalgası (Bütfln dün

ya danslarından), 18,Q5 Bükreş: (18,15 
keza), 23 Viyana: (23,20 devamı). 
MUHTELİF 

19.08 Roma kısa dalgası: Arapça mu
ııfkiU program, 20,36 Bari: Türkçe ha-

herler ve musiki, 21,15 Bari: Rumca ha
berler ve Elen musikisi. 

~ Cuma, 18. 3.1938 

~"'~""~ 
SENFONiLER 

12 15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 
ser, 2ı Varşova: Senfonik konser, 22 Ro
ma, Bari: Senfonik konser. 
HAFİF KONSERLER 

7 ,10 Berlin kısa dalgası: Karışık mu
siki (8,15 devamı), 10 Berlin kısa dal
gası: Şrammel musikisi, 11,15 Bertin kı
sa dalgası: Neşeli pliıkiar, 13 Berlin kı
sa dalgası: Hafif musiki (14,15 devamı), 
13,10 Bükret: Orkestra (14,30 devamı), 
14,15 Paris Kolonyal; Konser nakli, 15 
keza, 16,45 Berlin kısa dalgası: Kanşık 
program, 17,15 Varşova: Askeri bando, 
17,45 Berlin kısa dalgası: Papüler kon
ser (18,50 devamı), 19,05 BükTeıı: Predes 
ko orkestrası, 19,15 Belgrat: PlAk musi
kisi, 19,15 Bclgrat: PlAk musikisi, 20 Flo 
rans, Bari: Karışık musiki, 20 Berlin 
kısa dalgası: Kadınlardan mürekkep ka
bare programı), 20,25 Viyana: Küçük ak 
şam musikisi, 21 Uypzlg: Orkestra {Vag
ner, Llzt, Volf), 21,25 Peşte: Orkestra, 
21 45 Berlin kısa dalgam: Halk şarkılarl
le,' halk dansları, 22 Belgrat: Radyo or
kestrası, 23 Peşte: Çigan orkestrası, 23,15 
Bükreş: Neşcli ıplAklar, 23,20 Viyana: 
Eğlenceli gece konseri. 

OPERALAR, OPERETLER 
13,15 Roma kısa dalgas1: Lirik opera 

musikisi, 20,35 Bükret: Opera piyesini na 
kil. 

ODA MUSİKİSİ 
18,15 Bertin kısa aalgası: Şübert'ten 

düo konseri, 19,55 Bükreş: Filfı.rmonik. 
kuartet (Bethoven). 
RESİTALLER 

9,30 Berlin kısa dalgası: Aşk şarkılan, 
11,45 Berlin kısa dalgası: Güzel havalar, 
18,15 Varşova: Leh şarkıları, 18,15 Roma 
kısa dalgası: Halk şarkıları 20,15 Peşte: 
Piyano resitali, 22,30 Berlin kısa dalga
n: Piyano konseri (Mozart), 23,15 Bel
grat: Org konseri. 

DANS MUSİKİSİ 
24,05 Pe§te. 
19,06 Roma kısa dalgası, Bari: Arapça 

maddelerinde yazılı vesikalarla ida

ri şartnamenin 4 üncü maddesiniD 

<F) fıkrssında yazılı vesikalarla bir" 

likte teklif mektuplarını ihale saatill 

den en az ve behemehal bir saat ~ 

line kadar Ankarada M. M. V. Sat111 

Alma Ko. na vermeleri. (756) (1339) 

musikili program, 20,36 Bari: TOrkçe ~ 
berler, çocuk bahsl, 21,15 Bari: RUJllıC9 
haberler, Elen musikisi. 

: 
'"'~"'"" HAFİF KONSERLER 

10 Bertin kısa dalgası: Hafif !Dit" 
siki (8,1~ devamı), 10,15 Berlln ~ 
dalgası: Küçük musiki konseri. 12 Bel"' 
Un kısa dalgası: Kanşık musiki, 13 Bel"' 

Un kısa dalgası hafif musiki 14,15 devaıd 
25 Bükreş: Romen musikisi, 17,15 Vd'"' 
şova: Karışık konser, 17,45 Berlln 10" 
sa dalgası: Halk konseri (18,50 deva-' 
mı) 18,05 Bükl"eş: Askeri bando, lt. 
15 Varşova: Leh musikisi plAklan, 19,30 
Peşte: Çigan orkestrası, 21 Uypzig; Nr 
şeU program, 22,10 Belgrat: Büyük raci-o 
yo orkestrası, 22,35 Viyana: "Keman .. 
orkestra, 22,45 Bükreş: Akşam konsedo 
23 Varşova: Halk musikisi, 

OPERALAR, OPERETLER 
12,15 Roma kısa dalgası: Opera mO"' 

siklst. 14,45 keza), 13,10 Bükreş: Le" 
har'ın eseT"lerinden plflklar, 20,30 Pef" 
te: Lehar'ın "Zigunerllebe,, opereU, 21 
Milfmo, Torino: .Jean Gilbert'in "~ 
yıldızı isimli opereti, 

ODA MUSİKİSİ 
17,15 Roma 'kiSa dalgası: Oda maıd"' 

kisi konseri, 

RESİTALLEA 
9,30 Berlln kısa dalgasr. Aşk prlo18"' 

n, 13,15 Roma kısa dalgası: Halk şar!O" 
lan, 14,15 Berlln kısa dalgası: Aşk pr" 
kılan, 19,05 Belgrat Halk prkılan, SO, 
1 o Uypzlg: Güzel İtalyan musildsl, S0. 
20 Bükreş: Halk şarkıları, 23,15 ROldt 
Bari: Şarkı resitali. 23,35 Viyana:~ 
na şarkılan. 

DANS MUSİKİSİ 
16,30: Berlln kısa dalgası, ıı.ı~ B'*" 

reş, 21,30 Berlin kısa dalgası, 23,05 Pef" 
te. 

MUHTELİP 
19,oe Roma kısa dalgmn: Anpea _.. 

dldll program, 20,38 Bari: TOrkçe ...... 
berler ve TOrk mu.sildıd., 21,10 Bari: ..-ı 
ca haberler, Elen musildst. 

- Ne? dedim; söyledilderinizi anlıyamadım; zı

pır genç, yüz verdiğim genç kimdir? 
Fena halde sinirlenmiştim; o şaşırdı, söylediğine 

pişman olmuş, kekeliyordu: 
- Şey~ kızmayın öyle canım; bana hiç acımıyor 

anınuz; görüyorsunuz, sizin için nasıl çıldırıyorum. 
- Siz, dedim; içtiğiniz suyun ayn gitmediğini söy 

lediğiniz sevgili arkadaşınız Hasanın dostu ... Siz mi o
nun kansı için çıldırmıya ve bunu söylemiye cesaret 
ediyorsunuz? Sonra o yüz verdiğim genç kim olu -
yor, onu da anlamadım. 

VALNIZ 
DONOYORU.M 

varmıştı, Nükhetle kar§ılıklı: "zavalh aptallarl,, _., 
ye gülüştük ... 

Bir gece Şefkat Hanım yine bir toplantı yapmlt' 
tı. Kalabalıktı; Raife ile Esat Bey de oradaydı. Z.. 
ten aile arasına .mikrop gibi giren bu insanlara ya 
girdikleri yerlerde müsamaha gösteriliyor; yahut ta 
bu rezaletlerini bazılan bilmedikleri için onlan d

lerine, salonlanna kabul ediyorlardı. Raife gibi ka
dınlarm en temiz kadınlar gibi hürmetle elleri öpiiı
lüyor; hatta daha kötüsü, erkekler asıl onların pe • 
şinden ayrılmıyorlar; nedense bu düşkün ruhl~ bo
yalı, dişi olmaktan gayri hiçbir meziyeti olmıyan, 
oyuncak kadınlar birçoklarına zevk veriyordu. &at Bey yine kekeledi: 

- İşte o Altan mıdır, Mortan mıdır, nedir? 
- Teessüf ederim, size Esat Bey ... O, iğrendiğim 

insanlar arasında hürmet ettiğim bir çocuktur. U
tan mıyor musunuz onunla olan arkadaşlığımı böyle 
dedikodu mevzuu etmiye? ·-

Yılışık, küstah adam şaşaladı; bozuldu, kızardı~ 
- Vay, dedi; siz sahiden söyledikleri gibi, keskin 

bir sirkeye benziyorsunuz ... Bir kadında bu nekadar 
ciddiyet; nekadar hiddet! .. Korktum vallahi sizden!. 
Halbuki ben şaka yapmak istedimdi... 

- Siz, dedim, böyle çirkin, yersiz şakaları onlara 
alışmış olan, onları bekliyen kadınlara yapınız. ~ 
rüyorsunuz ki, benimle anlaşacağınız, konuşacağı -
nız hiçbir şey yoktur! 

Birkaç gün sonra Şefkatin çayında bir gün Nükhet: 
_ Sana yeni bir havadis, Yıldız, bir rezalet ha -

beri daha, dedi. 
Telaşla sordum: 
-Ne var, ne oldu? 
_Dün, dedi, Esat Bey bize geldi; ben piyano ça-. 

ııyordum; birdenbire onu salonda, yanıbaşımda gör 
düm. Beni Şefkatte gördükçe, ikide bir, "ziyareti
nize gelmek istiyorum, hanımefendi.,, diyip duru -
yordu. Ben de nebileyiın, "ne zaman .is.terseniz bu
yurun.,, dedim. Meğer münasebetswn maksadı 

başka imiş. 
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- E, ne oldu, çabuk söyle. 
- İşte, piyano çalıyordum; bu gelmiş; hizmetçi, 

haber vereyim, derken kızın kolundan çekmiş; ben 
küçük hanıma sürpriz yapacağım, haber verme, de
miş. Herifi omuz başımda görünce şaşırdım; hemen 
piyanodan kalktım; beni omuzlanmdan tutup tek
rar otuntu, rica ederim, devam ediniz, dedi Biraz 
daha çalarak kalktım. 

Ben sabırsızlanıyordum; Esat Bey Nükhette ne 
maskaralık yaptı, diye. Bir yandan da gülmekten 
kendimi alamı7ordum; 

- E sonra? 
- Dur, acelen ne, anlatacağım. Piyanodan ka1k-

tun, Birer koltuğa oturduk. önce bir salonu gözden 
geçirdi; bu mobilyeler, bu :ı;enkler, şu yastıklar, 111 
biblolar nekadar ince bir kadın zevkinL gösteriyor; 
diye başlıyan kompliman, nihayet balJandıra bal -
landıra beni methetmiye kadar uzadı ... Ben pek na
zi'kmişim; pek güzelmişim ve ona "istediğiniz za
man gelebilirsiniz,, demekle de meğer büyük umut
lar vermişim. Hiçbir kadınla şimdiye kadar meşgul 
olmamış imiş; lakin ben onu kendime hayran etmi
§im. Daha bilmem neler ... 

Ben, gülmekten katılıyordum; o devam etti: 
- Bunlar ne tuhaf erkekler. Bizim evlerde bilir

sin eskidenberi pek öyle horostan kaçanlar yoktur: 

akraba arasında, yakın dostlar arasında binöirimi
ze çıkarız; sizde de öyleydi, ya... Bir erkeğin beni 
ziyaret etmek istemesi benim için fevkalide bir şey 
değildir. Kendisi gelmek istedi; ben de istediğiniz 
zaman buyurun, dedim. Meğer bu, bir erkeğe umut 
vermekmiş! .. 

Biraz durdu; ben baflıyacaktım, ama, Nükhet: 
- Duuuur, dedi, daha bitmedi; Esat Bey bunlan 

söyledikten eonra, ona, teessüf ederim, dedim; ben 
sizi kadın, erkek diye düşünmiyerek benimle gö -
rüpnek istiyen bir dost diye evime gelmenize müsa
ade etmiştim; bundan nasıl bir umut manası çıkardı
ğuuzı ve bunu bana söylemiye nasıl cesaret ettiğini
zi anbyamadım, 

Nükhet, biraz .daha durdu; ben sonunu bekliyor
dum; &at Beyin bana yaptıklannı söylemek için 
dudaldanm sabırsızlık içinde hazırlanıyordu; Nük-
het: 

- İfbı asıl komik tarafı, bundan sonra, dedi: Adam 
catız benden o soğuk karplığı gördükten sonra, çok 
rica ederim, dedi, bundan, bu görüşmelerden, hatta 
aize geldiğimden Yıldız Hanımın haberi olmasın! .. 
Senden saliba çok çekiniyor ... 

Nükhlt sustu; ben başladım; anlattım. Demek E
sat Bey dost olduğumuzu bildiği için büsbütün re
zil olmaktan utanarak Nükhete "sövleme!_ dive val-

O akşam Şefkat Hanımın salonunda herkes kendi
ne göre bir grupa aynlmıştı; biz; Nükhet, Altan, da
ha bir iki arkadaş bir köşedeydik. Dans ediliyor, içi
liyor; görüşülüyordu. Yanımızda iki genç Fransıl 

kadın ile iki Türk hanımı bir de onlara coşkun bir ll· 
sanla fransızca din felsefesinden. sanat felsefesin • 
den, İsad~, Muhammetten bir pyler anlatan uzun 
boylu, esmerce bir genç vardı. 

Bu konuşma dikkatimi çekti; başımı çevirdim; ka 
dınlarla yılışıklık etmiyerek böyle yüksekten konu
şan, kendisini dinleten bu yeni genç kimdi? 
Yavaş yavaş hepiıniz sandalyemizi onların tara

fına çevirdik; bir aralık Şefkat Hanun yanımıza gel
di; bizi onlarla taruştır<Jı. Hepimizin başını kendisi
ne çevirten erkek Avrupadan henüz gelmi§ bir Türk 
genciydi; adı (Seyhan) dı. 
Hasanın muhitinde gördüğüm, tanıdığım erkekler. 

kadınlarla ancak cinsi §akalar etmesini biliyorlar: 
kadının kaşına, gözüne ait bir söz bulup komplimaP 
yapamazlarsa ağızlarını açacak sermayeleri ka1mıvor 
du .. Babamdan, amcamdan, Fahir ağabeyimden, yük 
sek muallim mektebindeki hocalarımdan, arkadaş " 
Ianmdn sonra yüksek konuşan insanların hasretini 
çekmiye başlamıştım; şimdi Altan gibi Seyhanı da 
kültürel bir görüşmeye susamış ruhumun bütün iş-
tivakıle dinlemive basladım. (Arkası var) 
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Bir Fesat Cemiyeti Daha 

Yaprak Tütün 
Satışları En 
Başta Geliyor 
Martın birinci haftasında İstanbul 

• Piyasamıza g~nderllen 2810 kiloluk 

• bir miktar kendir tohumu, çuvallı o-

larak sif İstanbul kilosu 13 kuru&tan 

gümrüğünden ihraç olunan Türk . ihracat içln alınmı&tır. 
mallannın yekun kıymeti 527,112 li
raya varmıştır. İhraç olunan madde
ler içinde başta yaprak tütün gelmek ,. 
tedir. Yaprak tütünlerimizden 
271,316 liralık partileri satın alan sı
rasile Çekoslovakya , Estonya, Holan 
da, Finlandiya, Mısır ve Almanya -
dır. Aynca Almanyaya 1532 liralık 

tütün tozu gönderilmiştir. Tuzlu ve 
taze balıklar Triyeste ve Pire ile bir 
miktar Hayfa ve Bulgaristana gönde
rilmiştir. Bu balıklann kıymeti 

t 

Pamuk ipliği 
Birdenbire 
Bollaştı 
Yerli pamuk iplikleri narhı üzeri

ne hariçten fazla iplik ithal edılmiş, 
· piyasa düşmüştür. Son beş ayda ya-

Meyda~a Çıkarılıyor Fethiye mıntakasının susamlann -

:anl~3r;u ~~:l~::;~~=~~: i 
* pılan ithalat piyasa ihtiyacından faz

la olduğundan stok artmıştır. Harice 
sipariş edilen mallardan bir kısmı 

gümrüğe gelmiştir. Bir kısmı da yol
dadır. B u fırsattan istifadeye kal-

kan Yozgattaki Çapanoğul
la.rı da, Hürriyet ve İtilaf fırkası
ltlrı müessislerindendL Bunlardan 
Celal, Edip, Salih, Halit Beyler, 
derhal başlarına (Aynacının oğul -
~), (Deli Ömer) gibi birtakım 

Urt eşkiyalannı toplıyarak, Bü
)Ük Millet Meclisi aleyhine isyan 
tt?nişlerdi. 
Artık; Zile, Yozgat, Tokat, Er -

baa '\>e havali.si, geniş mikyasta bir 
isyan sahası haline gelmişti. Mil
~ n:1üdafaa cephelerind~i kuvvet
~en bir kısmı buralara çekile -
~ günlerce müsademeler devam 
tttniş, iki taraftan da beyhude ye
~ birçok kanlar dökülüp gitmiş
tl. . 
~ıne o sırada, Afyon Karahisa

~daki itil8fçılann teşviki ile, yi
l'e bu fırkanın adamlanndan (Ç<r 
l>ur Musa) isminde bir serseri ha
~ete geçmişti. EvvelA, orada bu
L1"atı askerleri f'ırara teşvikile işe 
""'§lıyan bu adam, başına birtakım 
~Pulcular topladıktan sonra .(Çiv
lil) kasabasını basmış.. halkı, Bü
>iilt Millet Meclisi aleyhine isyan 
tltirrnek istemişti. 

liiç şüphesiz ki, bu hareket te btı 
~Üf sidin yüzünden bir çok Türk 
~larınm dökülmesine sebebiyet 
::ı:rnişti. Ve belki de, daha büyük 
~laketıeri intaç edecekti Bereket 
'°~in ki, Konyadan yıldınm sü
lltUe gelen milli ordunun müfre.. 
~~~ti derhal bu isyanı bastırmı~ 
~ı. Bu işe kanşanlann bir çok
\· Yakalanmıştı. Çopur Musa ile 
~1tkaç avenesi de, bin müşkülatla 
b~~an cephesine kaçıp canlarını 
~şlardı. 

Ji ftrriyet ve İtilAf fırkasmm a
lakadar olduğu isyanların 

~ lllühimi, (Konya isyanlan) idL 
~Uhtelif tarihlerde tekerrür eden 
ıı isyanıann başında ve failleri a
~da, daima (İtilafçı) lık ruhu 
-.ctındi 
~onyada ilk isyan hareketi, 338 

~esi mayıs ayı içinde zuht1r et -
~ Milli mücadelenin başladığı 
~den itıöaren, Konyada Hürri-
et \Ye İtilaf fırkası erkAnı ve efra
~ bu ınücadeleye karşı menfi bir 
~ göstermektelerdi. Nitekim, 
lnıtnı eseri olarak Bozkır isyanı 

tuhfira gelmişti. 
1-'aoı1or isyanının mnn kuvvet -
~ tarafından sÜratle bastırılması.. 
~ isyan müretteplerinden ve fıl'-
•·- ~lanndan bazılarının 1. 
~~ula kaçması, bazılannın da ya
~ cezalandınlması, işleri, 
~ler:i fesat tertibi ile meşgul o
~ fırkacılara bir korku ve süktl
~ "ernrlşti. Fakat bu sükWıet, 
~ l1%Un sürmemişti. ZeynelAbi
~t Efendinin Konyayı son ziya-
11,. inden sonra, yine gizliden giz-

~·bi_r kaynaşma başgöstermişti. 
~ hükfunet, bu gizli kayna~ 
tıı ınanasını, ancak mayıs ayı
'~ beşinci günü anlıyabilmişti ve, 
tıa tisi Hürriyet ve İtilaf fırkası
~ tr:ı.ensup kimselerden mürek -
d'?ı ?lan bir fesat cemiyeü keşfe-

llııM· 
lı ...... 
~ Ukunıet, derhal lazım gelen 
!'tıe 1hatı almış, bu gizli cemiyete 
~~up olanlarm ileri gelenlerini 

t ife başlamıştı. 
ttll\ ttesı gün, tevkif edilenlerin hı
tıu \re akrabalarile, cemiyetin he
~f~ ele geçmemiş olan erkanı ve 
ıı ı :• harekete geçmişler .. halkı, 
4?~1~ bir isyana davet eylemiş-

~ lt at edilmiş olan bir kısım saf 
lt ahu halk, silaha sanlmışlardı. 
'd tıçıel\ de şehre birtakım sil8hlı 

!( llılar gel mi ye başlamıştı. 
~ 0 nYada bulunan kumandan, çe 
ltuV:8'Vranmıştı. Elindeki mevcut 
tlr etlerle, bu hareketi vücude ge 

erııel'i k 
'1.ır n arşısına atılmış, bu ce-

lltıe hareketle f esatçılan derhal 

46013 liradır. Limanımıza gelen ecne 

lanndan 27 bin kilo çuv111h olarak 6.35 
kuruştan satılmıştır. ' Tüccar, piyasanın bu son vaziyeti 

• · karşısında gümrüklerdeki mallarını 

: çıkarmakta tereddüt ediyor. Hindis -
Karabiganın yulafianndan 85 bin · tan, Mısır ve Amerika iplikleri henüz 

• kiloluk çuvallı 'Wr parti sif İstanbul yoldadır. Amerika iplikleri, kalite i-
olarak kilosu 4,25 kuruştan ve Anado tibarile diğerlerine tercih edilmekte-
lu arpalarından 89 bin kilo 4,07,5-4,08 dir. Hindistan mallan yüzde 28 ta-
ve çuvallı olarak 29 bln kilo arpa 4,18 kas ile getirildiğinden ithalatı azal-

bi vapurlanna 36780 liralık maden ,• kurustan satıhnıştır. • maktadır. Dünya piyasalarında pa-
kömürü verilmiştir. Fazlası İtalyaya • "k lm" başl d ,,., .. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -- muk fiyatları yu se ıye a ı6w 

Adapaz.arında kurulan milli mülrez.elerden bir grup 

dağıtmakla beraber, bunlann ele
başılannı da yakalamıştı. Böylece 
büyük mikyasta kan dökülmesi -
nin önünü almıştı. 

Yedi ay, yine sükunet içinde geç
mişti. Fakat, bu sükunet esnasında, 
fesat makinesi mütemadiyen işle
mişti. 

HattA, Zeynelabidin Efendi -
nin Konyada bulunan bi

raderi, İstanbula gizli bir mektup 
göndererek: 

Ş ehirde birtakım acıklı va -
kalar başgöstermiş.. milli 

hükumete taraftar olanlar karni -
len tevkil edilerek hapsedilmiş, 

bazı kimseler de ağır surette ya
ralanmış, şehit edilmiş.. kurşuna 

dizilmişti. 

Delibaş, derhal Yenişehir, Akşe

hir ve Ilgına telgraflar çekerek o

ralan da isyana ve kendisine ilti

haka davet etmişti. Bu telgraflar, 

o anda tesirini göstermiş.. koca 
Konya vilayeti birkaç saat zarfın
da bir isyan sahası haline gelmiş
ti. 

Beyşehir ve Akşehir kazaların
da dolaşan asker müfrezeleri, der 
hal vazüe üasmdan menedilmişti. 
Ilgın kazasının Çekil karyesi civa
rında toplanmış olan asilere nasi
hat etmek için giden heyete de, a
teşle mukabele ızösterilmişti 

(Devamı var J 

olmak üzere 40417 liralık yün paçav

ra ile İtalyaya 25 bin liralık tiftik, 

ve bir kısmı İsveçe ve ekserisi İtalya

ya 16334 liralık yapak, İtalya, Al -

manya ve Çekoslovakyaya 16200 li-

ralık kuru koyun derisi, Polonya ve 

Danimarkaya 13031 liralık iç fındık 

Almanyaya 8140 liralık ceviz kütüğü 

ile 6090 liralık keçi kılı ve 1700 lira

lık portakal, İtalyaya 2740 liralık çav 

dar, 3225 liralık kuşyemi, 361 lira-

hk kağıt parçalan, 3326 liralık pa -

muklu paçavra, Almanyaya 1499 lira 

lık kuru kayısı, 3018 liralık buğday, 
681 liralık dan, 501 liralık erik pesti 

li, 1350 liralık demir tüp, Yunanista

na 4500 liralık çelip tüp, İngiltere ve 

Holandaya 7385 liralık razmol, 2040 

liralık haşhaş tohumu, 732 liralık kös 

be, Romanyaya 3840 liralık ilk parti 

pamuk ve 2794 liralık susam, 1315 li
ralık zeytin, 225 liralık mazı, Mısıra 
1029 liralık zeytin, 467 liralık döşe

melik çini, 1sveçe 250 liralık türkçe 

katalok, Bulgaristana 30 liralık zey
tinyağ, İsviçre ve Belçikaya 1445 lira
lık kitre ve Amerikaya 982 liralık ha
lı ile 450 liralık barsak aönderilmiş-
tir. 

(Artık bu hareketlerden vazge
çiniz. Saf halkın mukadderatı ve 
hayatı ile uğraşmayınu:. Günah -
tır, bu saf insanlara, .. Siz, İstanbul
da oturuyorsunuz. Bu suretle ceza 
ve ölüm korkusundan masun bulu 
nuyorsunuz. Fakat tahrikata uyan
lar ele geçiyorlar, hareketlerinin 
eezalannı çekiyorlar. Eier burada
ki halka, hısım ve akrabalannıza 

zerre kadar merhametiniz Yarsa, 
bizimle alakanızı kesiniz.) 

Diye rica etmişti. Fakat blrade-1 o k M A N ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::: . • . . 1 1 :·:·:·:·:···:·:·:·:·:·:·:·:·:.:···:···:·:·:·:·:·:·:::::::::::~::::::~:: 
rinin bu mektubu, Zeynelibıdm E- .:.~:·:·:·=.::·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:==':=:·:·:·:·:·:·:·.··:·:·:·········:·:· 

--.~·.·.· ... ·.············'·························· ... ·.·.··:-.. fendinin taştan daha katı olan kal- . . . . . . . ·········· ··························-.················-.······ ····· 
binde zerre kadar tesir husule ge- ~~::~~::::::::::::~::~~~:~:j:~~~:~;~;j:~::~:f:::::~~~:: M E K ı M 1 N 
• • • :····.·:·:·:·::::::::·.==·=·=-=·=·~=·:-:-:·:·:-:-:·:::::::~:=:·:·~ 
tırememışti. Bu anut fırkacı, kal- :~t::;:;:;:;:;:;:;:~;~:::::;:;:;:~~;:;:;:;:~:::::::::::::~ 
binde en küçük bir eza ve ıztırap ı ıl'h. G 1 il 1 T L ~ R •ı :~:;:~;:;:::;~:;:;:::;:;:~;;;:;~:;:;~;:;:;:;:;~~:;::::: 
duymadan tahrikata devam etmiş- '-J '--1 C:: -=·=·:·.·:·:·:·:·:·:-:-:·:·:·.·.·=<·:·:·:·.·.·.·.·.· ..... ••••• 
ti. 

Bu sefer hazırlanan isyanın başı 
na (Delibaş) isminde bir çılgın fır
kacı geçmişti Bu adam, aylardan
beri dağlarda, kırlarda, köylerde 
gezmiş, bütün asker firarilerini: 

- Sizin bu haliniz'e sebep, pa
dişaha isyan etmiş olan (İttihat -
çılar) dır. Onlar ortadan kalkacak 
olursa, artık bir daha askerlik yü
zü görmiyeceksiniz. Evlerinizde, 
Köylerinizde rahat edeceksiniz .. El 
birliği ile çalışalım, şun1an orta -
dan kaldıralım. 

Diye, Büyük Millet Meclisi ve 
milli müdafaa aleyhine tahrik et
mişti. 

Delibaşın böylece kendine rap
tettiği saf ve cahil insanların a
dedi, birkaç ay zarfında beş yüzü 
geçmişti. 

Delibaş, İstanbulla son muhabe
resini bitirdikten sonra, hareket 
zamanını kararlaştırmış, kendisine 
tabi olanlan başına toplıyarak is
yan bayrağım açmış.. 336 senesi 
teşrinievvel ayının 3 üncü gecesi, 
Çomrayı basmıştı. 

Bu ilk muvaffakıyet, Delibaş i
le arkadaşlarına büyük bir cüret 
vermişti ve bu çılgın insan kütle
si, ertesi gün erkenden, muhtelif 
kollara aynlarak Konya şehrine 
girmişler .. hük(lmet dairesini if -
gal etmişlerdi. · 

Konya valisi Haydar Bey ile ku
mandan Avni Bey, şehirde mevcut 
cüzi asker ile jandarma ve zabıta 
kuvvetlerini alarak Alaaddin tepesi 
ne çekilmişlerdi Buradan, Asilerle 
mücadeleye girişmişlerdi 

Delibaşın hüklimet dairesini ~ 
gal etmesi.. ve kendisini, artık hü
kfuneti ele geçirmiş gibi göster -
mesi, şehirde bulunan bazı cahil 
ve saf adamlann da isyan bayra
ğı altında toplanmasına sebebiyet 
vermisti. 

Zihin Yorulduğu Vakit •• 
Bazılan yorgun zihni dinlendir

mek için, şiddetli bir mümarese 
yapmanın faydalı olacağını sanır

lar. Mesela, ~unca bir müddet o
kuyup yazdıktan sonra uzunca yol 
yürüyenler, hatta koşanlar vardır. 

Yanlış iş ... Bir mumu iki ucun
dan yakmıya benzer. Çünkü mü
maresede de - isterseniz spor deyi
niz - fikirle çalışmakta da yorulan 
sinirler ve beyindir. Fikirle çalı

'811 IMtyni, spor dinlendirmez, da
ha ziyade yorar. 

Zaten bunu spor ustalan da bi
lirler. Herhangi bir maç için spor
cuyu hazırlarken fikrin başka hiç
bir suretle yorulmamasına dikkat 
ederler. 

Yemekten sonra mide hazım i
çin - hareketini göstermeden - ça
lışırken bile fikrin istirahat etme
si lazımdır. Fikir de işlediği vakit, 
bedenin hareket ettijini istemez. 
Yorulduğu vakit bedeni hareket et 

tirmek te onun dinlenerek yeniden 
kuvvet bulmasına zarar verir. Fikir 
yorgunluğundan sonra en ziyade sa 
rar verecek mümareseler dikkat et.. 
miye lüzum gösterenlerdir. Spor
lar arasında da dikkate lüzum göa
termiyecekler az bulunm. 

Zihin yorgunluğundan sonra, o
nu dinlendirmek için bir tek çare 
hiçbir şey yapmadan, zihni hiçbir 
suretle megul etmeden, oturarak, 
hatta arka üstü ,.atarak istirahat 
etmektir. 

Zihin yorgunluğundan sonra he
den hareketinin zararlı olduğu kai
desi, tabii, mektep çocuklanna şa
mil değildir. Dersten sonra mektep 
çocuklannı bahçeye çıkarmak, ora
da hareket etmiye, kopmya teşvik 
etmek doğrudur. Çilııkft çocuk, den 

te zihnini zorlamasını, yormasını 
bilmez. Ondan dolayı çocuğun 

dersten sonra hareket etmesi ikin-
ci bir yorgunluk olmaz. Ders te, 
hareket te onun için birer müma

resedir. İki türlü mümarese ara· 
sında müvazeneyi muhafaza etmek 
çocuğun açılmasını, büyümesini 
temin eder. 

Söylediğim kaide, fikirle çalış

maktan zevk alan, zihinlerini zorlı
yan, yahut ekmeğini fikirle çalı

şarak kazananlar içindir. Onlara 
zihi~ yorgunluğundan sonra istira-
hat li:ıımdır. · 

Şu kadar ki, bu kaide fikirle ça
hşanlann beden hareketlerinden 
büsbütün kaçınmaları lüzumunu da 
göstermez. 

Dem fikir kültiirilnft, hem beden 

kültürünü ayni,zamanda yüksek 

dereceye çıkarmak kabil değildir. 
Zayıf, hatti hareket edemiyecek 
kadar zayıf vücutlerde kuvvetli fi 
kir olabileceğine birçok misaller 
•arsa da, hem atlet, hem de kuv
vetli bir kültür sahibi adamlar ' bu 
zamanlarda çok görülmemiştir. 

Fikirle çalışanlara faydalı, Hl • 
zmnlu olan hareketler, dikkat et
miye mümkün olduğu kadar az ih-

• tiyaç gösteren hareketlerdir. Me
seli fikirle çok çalışan büyük a
damlardan Balzak, zihni çok yo
rulduğu vakit, ~uJduğunda öğren 
eliği için artık dikkat etmesine Hl
zum göstermiyen, ip atlama oyunu 
oynal'llllf. 

Yaşlı başlı bir fikir adamının ip 
atlaması garip görünürse, onun ye 
rine yine dikkate lüzum göstermi
yen, bahçede .eya kırda yavaş ya
•at gezme hareketi yapılabilir. 

BORSALARDA : 

Frank Düşüklüğü 

Henüz Durmadı 

dan bunun imalata ve satışlara tesir 
edeceği ve bu suretle normal bir va
ziyet hAsıl olacağı umit edilmekte • 
dir. 

Kadın Çoraplarına Damga 
İpekli kadın çoraplarına nizamna

Dün, Paris borsasında frank dü- me mucibince vurulacak damganın 
şüklüğü hayli artmıştu'. Londra ve müddeti martın yirmi altısında bite
New-York borsalan da bu düşüklüğü cektir. Alakadarlar, odaya müracaat 
kaydetmişlerdir. Dün sabah bir ster la ellerindeki son stoklan da damga 
lin karşılığı 159,25 frank olarak gel - latmaktadırlar. Bu tarihten soma 
miş ve akşam kapanış fiyatı 159frank damgasız veya standart harici imal 
olarak bildirilmiştir. Londrada bir edilmiş ipekli kadın çorabı satanlar 
sterlin 5,0117 dolardır. Pariste Üni- cezalandınlacaktır. 
türk 375 frank olarak gelmiştir. Bor Konservecilerin ToplanhSI 
samızda ise 19,35 liraya kadar mua 
mele olmuştur. Anadolu tahvilleri 
41,25, mümessiller 40,40, Aslan Çi
mentosu 13,20, Merkez Bankası 101, 
Ergani 99,5 liradır. 

Garimübadil Bonolan 
Gayrimübadil bonolarının kıymet

lendirilmesi hakkında Maliye Vekale 
tince hazırlanmakta olan layihanın 

bugünlerde icra vekilleri heyetine ve 
rileceği anlaşılıyor. Dün, bu haberin 
duyulması üzerine gayrimübadil bo
nolan 23 liradan 24 liraya fırlamış
tır. 

Dün Hiç Mal Gelmedi 

Konserva fabrikatörleri, ticaret o
dasında ikinci bir toplantı yaparak 
bu sanatın yurdumuzda tam bir in
kişafa mazhar olabilmesi için alına -
cak tedbirler etrafında mütalealanm 
söylemişlerdir. Konservacılann evvel 
ce dilekleri tespit edilmiş, bu hUSU1to 
taki mütalealann bir dilekçe ile ve
kalete bildirilmesi kararlaşmıştır. 

Fındık ve Ceviz Sahp 
Şubatın yirmi sekizinden martıa 

altıncı gününe kadar piyasamı:za 

7382 kilo iç ceviz ile 51510 kilo iç fm 
dık ve 2784 kilo kabuklu fındık geti
rilmiştir. Gelen iç cevizlerden sabf 

Dün, zahire borsasına Anadoludan ve ihracat yapılmamışsa da fındık... 
hiç mal gelmemiştir. Mevcut stoklar lardan birkaç partide toplanan 28480 
dan bir vagon yumuşak buğday 5,21 kilo satılmış ve 32,5-34,5 kuruştmı 
5,32 kuruştan ve altı vagon Polatlı verilmiştir. İhraç olunan fındık mik
malı yumuşak 1-2 çavdarlılar 6,15 tan yalnız Marsilyaya 5040 kilodur. 
kuruştan satılmıştır. 164 bin kilo sert Şehrimiz piyasasında 23 bin kilo iç 
buğday kilosu 5,10-5,25 kuruştan ve- ve 13 bin kilo kabuklu ceviz ile 45 
rilmiş dünkü satışlar arasında 90 bin bin kilo iç ve 14 bin kilo kabuklu fm
kilosu yan yanya yumuşak ve sert dık stoku bulunmaktadır. 
olmak üzere Ziraat Bankasının buğ- 1 1 
daylarıdır. Piyasa gevşekliğini muha Buijday hracah çin 
faza etmektedir. Yemeklik zeytinyağ Buğday ihracatının kontrolü hak-
lar 40-43, iç fındık 33,20 kuruştan kındaki nizamname etrafında hazırla 
satılmıştır. nan rapor dün zahire borsası idare be 

,. 
ı 

B o RSA 
10-S-1SIS8 

PARALAR 

Alıt Batıt 

Frank '74,- 80,-
Dolar 123,- 126,-
Liret 95.- 104.-
Bdçika Fr, 80,- 84,-
Drahmi ı8.- 22.-
İsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva . 20,- 23,-
Florin 65,- 10,-
Kron Cek 78,- 12.-
Silin A vuaturn 21,- 23,-
Mark 22,- 25,-
Zloti 20,- 22,-
Pengo 21.- 25.-
Ley 12,- 14,-
Dinar 48,- 52.-
Kron Isvec 30.- 32.-

Sterlin 827.- 832,-

ÇEKLER 

Parb 
New-YorJr 
MilAno 
Brllksel 
Atina 
Cenevn 
Sof7• 
Amsterdam 
Prq 
Viyana 
Madrld 
Berlln 
Varşova 

Buda peşte 
Bilkret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

Acıtıı Kaı>anıı 

25,2775 25,2475 
0,7955 0,7950 

15,1190 15,1250 
4,7044 4,'7064 

86,7460 86,78 
3,4293 3,43 

83,4920 83,5175 
1,4233 1,4238 

22,6587 22,8675 
4,2063 4,2080 

12,3810 12,3858 
1,9718 1,9725 
4,1857 4,1875 
3,9875 3,9888 

106,111 106,2325 
34,2857 34,2993 

2,7268 2,7280 
3,0825 3,0837 

830,- 829,75 
23,71 23,70 

yetinde yeniden gözden geçirilmiştir. 
İdare heyetince de rapora bazı mü
talealar ilave edildikten sonra Anka 
raya gönderilmiştir. 

MEMLEKETTE: 

lnegölde Tütün 

Piyasası Açddr 
İnegöl, (TAN) - Yeni yılın tütQn 

piyasası açılmış, bu münasebetle İne 
gölde ilk defa merasim yapılmıştır. 

Akhisar köyünde hazırlanıp süs
lenerek buraya gelen tütün yüklü a
rabalar, kasabamızın dışında Halkevi 
bandosu tarafından karşılanmış ve ka 
labalık bir halkla beraber inhisarlar 
idaresine getirilmiştir. İlçebayın kısa 
bir nutkundan sonra, eksper İhsan 
tütünleri muayeneye başlamış, bu es
nada davetlilere şeker ikram edilmif 
tir. 

Sahibile yapılan pazarlık neticesin 
de tütünler 52 ve görmezler 20 kuruş 
tan satılmış, ilk piyasa böylece açıl
mıştır. 

Şimdilik normal görülen fiyatla • 
nn yükseleceği umuluyor. 



[ Hikayeden Mabaat ] 

eceleyin Adalet 
(Başı 6 ıncıda) 

metli bir ağaç görüyorum, ne de 
foydnlı ve esrarlı bir görunüşü var. 

Topraklara yaslanmış elli kadar 
otomobil, grup halinde toplanıp 
bekliycn bir siıru insan vardı, gü
lüyor, içiyor, gözlerini yola dOOniş 
bir seyin gelmesini bekliyorlardı. 

Birdenbire yoldan birkaç otomo
bil gözüktü, durdular. Bekliyen a
damlar otomobillere koştular, hiç 
giıniltü etmiyorlardı. Gelenin ne ol 
duı;ınu birçok tecrübelerden öğ -
renmiş gibi görunüyorlardı. Bu a
damların birçoğu beyaz fakir çift
çilerdi. Ortakçı işleten çiftçiler_ 
Snhneyi idare edenlerin çoğu orta 
çağda mülk sahipleri, aile reisleri 
idiler. Hurmete layik kimseler. Joe 
yine yavaşça kulağıma fısıldadı: 

- Bwılunn bazılarını ben ken -
dim öldürmek istiyorum. 

Hyacinth, son arabalardan bi
rinde idi. Toplanan adamlardan bi
ri bağırdı: 

- Haydi, çabuk olunuz.. Piç kor
kudan öbneden işini bitiriniz. Zen
cinin elleri bağlıydı, kollarından 

kı:ıhn bir urgan sarkıyordu. Onu, 
büyük ağacın önüne getirdiler, diz 
1eri titriyor, başı boynundan kop
muş gibi sallanıyor, bacakları göv
desini taşıyamıyordu. Pek çelim
siz ve heyecanlı görünüyordu. 

Hnlk etrafına toplandı- Bir ses 
yoktu, alkışlamıyor, bağırmıyorlar
dı. fnkat kararsızlık alametleri gös 
teren °mınl'b.lnr duyuluyordu. Mı
nlhlnr gittikçe artıyor, kuvvetle
niyordu. Ağacın altına bir sedye ge 
tirdiler. İki adam süratle bunun üs 
tüne çıktılar. Arkadan bir sürü a
dam Hyacinth'i iterek kakarak 
bunun üstüne çıkmıya zorluyorlar
dı. ince vücudünü zorla sediyenin 
iistiine çıkardılar. Zenci yan yat.
mış, yan diz çökmil§ duruyordu. 
Kalın bir urganla bacaklarım bağ
ladılar. Sediyenin üzerinde duran 
admn1ardan biri Hyacinth'i iyice 
bağ1ndıktaıı sonra sarstı. Zenci hiç 
bir şey söylemiyordu, halk sakin
di, sivrisineklerin vızıltısını bile du 
yab~ 

Otekt adam, Hyadnth'ln başına 
Jdjp gibi bir şey geçirdi, zenci bir
denbire titredi ve canlandı_ Öyle 
ao bir ses çıkardı ki, bu ses san
Jd ondan ayrı bir şeymiş gibi giil'
ledl, fnsanlarm kulaklannı yırttı. 
İnsan sesi bu kadar gür ve acı o
imnım:h. -Ustam, ben hiçbir §ey 

:fBpmndrm, ustam beni yakma., di-
7e bağırdi. .~ sesten hnlk ta titre
di, etnıfa acele olunuz işaretleri 

ıveı:ild1, bek:ledilderl cehenneme ka 
~Jn 

Bedi.yenin fistn:ndekl Dd adam, 0-

mı klskıTiak yakaladılar;. ilmiği 

bo)lmmag~ 
Zenci. boğuJmı btr k6pek gfb1 

bıiifbfş sesler çıkarı,ordu. Sediye
ıdekl adamlar yere atladılar. Hya
dnth çttpmdı, bir saniye dura
bilmek için mficadele etti. sonra, 
ayaklan ısed1:yeden ayrıldı, ağaca 

bağlanan urgana asıh kaldı- Başı 

boymma düştü. Yammda birlsi a.
cı acı bağırdı. bu. Joe idL Yere o
tuımuş ~ ümitsi.r. ümlt.
,az bağınyordn. 
B Hyadnfh-e baloyormmı. 

Dilşfinüyordum. Ba. olına
i:nahych. Hyncinth'in vücudü salla
nırken bir ses. derin bir nefes alır 
gı'bi hn1km sesi yükseldi Elinde 
yanmakta olan bir gazete tutan bir 
adam ortaya çıktı. Hyadnth'in ya
nına yaklaştı, ayaklanm tutuştul'
du. Çabuk yanması için kağıdı ga
za batırmışlardı.. Fakat zencinin a
yaklıın giiç tutuştu. Evvela panta
lonunu tutuşturdular, ateş yavaş

ça yukanlarn çıktı, ortalığa pis bir 
yanık kokusu yayıldL Uzaklaştım, 
adeta hastalandım. 

Linç yerine döndüğüm ?.aman, o
tomobiller sakin, sakin. yola düzü
luyorlardı. İnsanlar biribirlerine 
seslenerek konuşuyorlardı: 

- Jak, uzun ömürler ... "Bura
ya gel Billy.""" "Sam, seninle ya
nn görüşelim." Bi~ibirlerine ha
yırlı geceler deyip ayrılıyorlardı. 

Şoför, şişesini elinde taşıyan a
dam da geldiler, kamyona girdiler. 
Akıllan yerlerinde ve tnmamile sa
kındilcr. Şoför, memnuniyetle: 

- Ne ise, şimdi bir müddet bu
rnlnrda bu gibi tecavüzler eksilir, 
dedi. Şimdi sizi. Columbia'ya götü
rebilirim. Affedersiniz sizi beklet
tik. 

c 
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* SOLDAN SAGA: 

l - Kemer - Salgın hastalı{ 
2 - Renk -- Zahire 
3 - Haksızlık - Meydan 
4 - Üye - Su baskını 
5 - Sonsur nur - Boyuna takılır. 
C5 - Bılgisiilik - Hayret edatı 
7 - Kokulu yaprak - Yutulur 
8 - Pnra - Vücut yırtığı 
9 - ZadegAnlık. 

10 - Oruç ayı. 

* YUKARDAN AŞAG~ 

l - İstanbulda bir semt. 
2 - Bir nevi et 
S- Nota - Salınıp gezmek 
4 - Ccyl~ (fnrlsi) - Gece kuşu. 
5 - Deniz kenarında olur - Kıt. 

6 - Toprağa tohum atan - Nota 
'1 - Ka~nk - Kolun kenan 
8 - Başsız (veba) - Kusur 
9 - Mesut 

10 - Erkek adı - örtoıil 

Zührevi ve cilt hastalık1an 

· or Hayri O eı 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağacarı 
1<nrşısmda No. 133 Telefon :43fı>-

HAYRETTiH 
~İZER 

TAN 

yünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz4 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu llônları 

1 - Tahmin edilen bedeli 800 lira olan l O adet Elektr.ik hava motörü 
12 Mnrt 938 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme 
usuJıyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 60 lira olup, şartnamesi komisyonda her gün 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve satte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatlan. (1002) 

ar 
üd .. r üğ .. nden: 

Piyasada satılmakta olnn ispiprto~arın satış fiyatları, 15 Mart 1938 tari· 
hinden itibaren indirilecektir. 

1 
Dükkanlarında ynkılacak ispirto "Boyalı kamineto ispirtosu" ve şişe 

çinde tuvalet ispirtosu satanlar; mevcutlarını birer beyanname ile 14 Mart 
1938 akşamına kadar "Yakılacak ispirtolara ait olanlar Kabataşta kfıin 

Başmüdürlüğe ve Şişeli Tuvalet Ispirtosuna ait olanlar da en vakın satıs 
depolarına" bildireceklerdir. (1184) 

I 

Diye Bayan inci 1 ir • 
ı. 

Bir hafta zarfında tamamen değiştim. Şimdi on sene da

ha genç görünüyorwn. Bütün arkadaşlarım beyaz ve ner

min cildime gıpta ediyorlar. 

Bayan inci kullandı
ğı bütün güzellik le

vazımatını arkadaşla-

Bayan lnci'nin tedavi 
görmeden evvelki ha.-

kiki fotoğrafı ~UllF:"ıl 

Yalnız 7 gün kadar, bu 
tecrübeyi yapınız. Siz 
de faYaJU hayret bir 
ten temin ile daha 

genç görünmüt olur-
• 

ıunuz. 

"Benim için hakikaten 
bir mucize oldu.,, diye 
Boyan Inci beyan ediyor: 
"Hafta zarfında bu derece 
şaynnı hayret bir tarzda 
değişeceğimi zan ve ümit 
etmiyordum. Bütün arka
daşlarım daha genç ve da
ha sehhar göründüğümü 

söylüyorlar. Cidden bu ca-

Bayan lncrnin güzel

lik levazımab kullan

dıktan 7 gün 80nraki 
hakiki fotoğrafı 

rlp tenime gıpta etmekle 
beraber nasıl temin ettiği

mi de bilmek istiyorlar. 
Bu da gayet basittir. Cil

din hakiki unsuru olan 
Tokalon kremini kullanı

nız. Siz de benim gibi 
gençleşip cnzip bir ten te
min ediniz.,, 

Bayanların Nazan Dikkatine : 
Satın aldığm12 T <>kalon kremi vazolarmın bü

yük bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade et

tiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, ayni zaman-
da kıymettar mükaf atlan bulunan T okalon mü
sabakasına iftirak hakkını veren bir bilet takdim 
edecektir. Gelecek nüshalanıruzda ilan edece-
ğimiz T okalon piyangosu ikramiyelerini oku-
yunuz. 

150 T. LİRAS AL 
G. Antepte Velic İplik Fabrikasının bir işletme ve fen müdürüne il>" 

tiyab. vardır. Aranılan evsaftan birisi nskerliğini yapmış bulunmak d1' 
ğeri şimdiye kadar bu gibi işleri başka yerlerde muvaffnkıyetle yaP" 
mış olduğunu evrakı müsbite ile isbat edebilmektir. 

Mensucat mektebi mezunlan veyahut uzunca zaman Pamuk İpliği 
Fabrikalannda ayni vazife ile çalışmış olanlar ve evli bulunanlar tet" 
cih olunacnktır. Taliplerin Doğrudan G. Antepte Velic İplik Fabrlk9" 
sına evrakı müsbltelerile birlikte hemen müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan : 

Miktan 
Kilo 

132 
36 

Cinsi 

Zahma Kayışı 
Tartı Kayışı 

Tahmin 
Bedeli 

Lira K. 

554.40 
151.20 

fil: T&
minatı 

Lira K. 

705.60 52.92 

1 - C-ınsi, miktan, tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yukanda 1'; 
zılı iki kalem eğer malzemesi 17-3-1938 tarihinde Perşembe günü sıı9 

jlt 
15 de Gedikpaşadaki Jandarma Satınnlma Komisyonunda açık eksiltıne 
satın alınacnktır. 

2 - Şartname ve evsaf her gün Komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin yazılı, gün ve santte 2490 sayılı kanuna göre ibrsı' 

1Azım gelen evrak ve ilk teminat mektup veya mnkbuzlariyle Komısyoıı' 
gelmeleri. (1121) 

Diyarbakır Nafıa Direktörlüğünden: 

l - Diyarbakır Lisesi paviyonunun (36368,84) liralık esas kesf.indt:P 
(32200) liralık inşaatı kapalı zarfla ihnleye konmuştur. 

2-Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesL 
C - Hususi, Bayındırlık ve Yapı işleri Genel ve fenni şartnameıerı. 

D - Bu evrak Nnfıa dairesinde görülebilir ve istenebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 18 Mart 1938 Cuma günü saat 11 de kapalı zarf ıısıı' 
llyle Nafıa Direktörlüğünde yapılacaktır. . ~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (2415) liralık muvakkat teminat. ~ 
sene Ticaret odnsı vesikası, Nafıa Vekaletinden alınmış (10,000) urad f. 

yukan ehliyet vesikası. 
5 - Taliplerin zarflarını Cuma günü ihale saatinden bir saat evvel ~O' 

misyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. 
Pnı;tadaki aecikmeler kabul edilmez. (1142) 
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Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinden : 
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi hisse

darlar umumi heyeti, aşağıdaki hususatın mü
zakeresi için 30 mart 1938 tarihine müsadif 

~arşamba günü saat on altıda Ankarada Tür
kiye iş Bankasındaki idare merkezinde fevka

lade olarak içtima edecektir. işbu içtimaa iş

tirak etmek için hissedarların sahip oldukları 

hisse senetlerini içtima gününden asgari bir 

hafta evvel şirketin Ankarada Türkiye iş Ban

kasındaki idare Merkezine ve lstanbufda Ye

nipostane karşısında Büyük Kınacıyan hanında 
.... 

kain Muamelat Merkezine tevdi ederek muka-

bilinde duhuliye varakası almaları ve Ticaret 

kanununun 385 inci maddesi mucibince bir his

se senedine sahip olan hissedarlann da bu içti

maa iştirak edebileceği ilan olunur. 
. 

Müzakerat • 
ruznamesı 

'1 - Dahili nizamnamenin 11, 18, 21, 25, 26, 42, 43, 44, 45, 49 

~ 52 nci mallerinin &f&ğıdaki şekilde tadili: 
2 - Dahili nizamnamenin 23, 34, ve 41 inci maddelerinin tay-

J'edilmesi. 
3 - İdare meclisi azalarmm mes'uliyetlerile murakıplar hak-

kmda qağıda yazılı yeni maddelerin ilavesi. 
4 - Dahili nizamnamenin muhtelif maddelerinde kullanıl

llııf olan (Ticaret Vekaleti) ve (Müfettiş) tabirlerinin kaldırıla

l'ek yerleripe (lktıaat Vekaleti) ve (Murakıo) tabirlerinin ika

l!lesi. 
5 - Dahili nizamnamede fasılları tarif eden tabirlerin sonUD

daki (Beyanındadır) kelimelerinin kaldmlmuı. 

6 - Yedinci fasıl bafhğmdaki (Müenia hiaaeleri) tabirinin 

tayyedilmeai. 
7 - Dahili nizamnamedeki fasıl ve madde numaralarının ya

Pdacak tadilata göre teselsül ettirilmesi. 

8 - Dahili nizamnamenin altıncı maddesinin son fıkrasına 
te'Vfikan hissedarlardan ikinci nıhu sermayenin talep edilmesine 

karar verilmesi. 

Tadili teklif edilen maddelerin yeni metinleri : 
Madde 11 - Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye tarafından üç 

sene müddet için müntehap ve betşen dokuza kadar aza
dan mürekkep bir meclisi idareye ihale olunur. İlk üç sene 
müddet için teşkil olunacak meclisi idare azası müessisler 
tarafından tayin olunacak ve bunlann memuriyeti üçüncü 
senei hesabiye muamelfı.tını tetkik zımnında adiyen in'i
kat edecek olan heyeti umumiye içtimaına kadar devam 
edecektir. 

Madde 18 - Bila mazeret sıra ile üç içtimada bulunmıyan Meclisi ida
re azasına istifa etmiş nazarile bakılacak ve usulüne tev
fikan yerine bir diğeri intihap olunacaktır. 

Madde 21 - Meclisi idare, ittihaz ettiği mukarreratın icrası ve masalihi 
cariyi şirketin idaresi için münasip gördüğü sallıhiyetler
le hissedarlardan veya hariçten bir müdür ve fen müşa
virleri tayin edebilir. Ve buna Müdüriy~t Heyeti denir. 
Müdür ve fen müşavirlerlie vazife ve sallıhiyetleri memu
riyet müddetleri, tekaüt veya azilleri şeraiti hakkında mu
kavele aktedebilir. Müdüre muavenet ve gaybubeti, ya
hut mazereti halinde ona vekalet etmek üzere bir veya 
birkaç müdür muavini, ikinci müdür ve salahiyettar vekil 
tayin edebilir. 

lıııadde 2S - Müdür ve fen müşavirleri ]ıer ne vakit lüzum görürlerse 
Meclisi idareyi davet edebilirler. 

!«adde 26 - Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın muteber 
olması ve firketi ilz~ ,clebilmesi için şirketin isminin 
ilavesi suretile: 
l - İdare Meclis azasından birile malt müşavir, fen mü

şavirlerinden biri veya Şirket Müdürü veyahut mü
dür muavini veya ikinci müdürlerinden biri veya sa
lahiyettar vekil (Fonde dö Puvuar) !ardan biri. 

2 - Fen müşavirlerinden biri ile Şirket müdür veyahut 
müdür muavini veya ikinci müdürlerinden biri veya 
salahiyettar vekil (Fonde dö Puvuar) !ardan biri. 

3 - Şirket Müdürü ile müdür muav,ini veya ikinci mü
dürlerinden biri veya salahiyettar vekil (Fonde dö 
Puvuar) !ardan biri tarafından müştereken iıma edil
miş olınası meşruttur. 

Hayat sigortalarından maada her nevi sigorta poliçe
lcrile her nevi sigorta ücret makbuzlan ve cari mua
melelere ve muhabereye müteallik evrak mali müp
vir, fen müşavirlerinden biri, şirket müdürü ve mü
dür muavini veya ikinci müdürlerinden biri tarafın
dan münferiden veyahut salahiyettar vekil (Fonde dö 
Puvuar) lardan ikisi tarafından müştereken imza edi
lebilir. Bu imzalar sicilli ticarette tescil ve alelfuıul 
ilan edilecektir. 
Müdürün veya müdür muavinlerinden veya ikinci 
müdürlerden birinin veyahut iki sallıhiyettar vekilin 
mahakim ve devairi resmiye huzurunda Şirketi tem
sil etmeleri makbul ve muteberdir. 

yüzdeler hisse senedatı temettülerini tezyit eyliyecektir. 
İştira olunan mezkU:r müessis hisseleri iptal edilecektir. 

Madde 42 - Şirketin ternettüatı seneviyesinden bilumum masarüine ve 
imha ve itfa tertibatına ve herhangi bir teahhüdün üası
na muktezi mebaliğ badettenzil evvela ihtiyat akçesi için 
% 15 ve sermayenin ödenmiş kısmı için % 7 hesabile bi
rinci temettü hissesine kfıfi meblağ ayrılacak. 

llôve Edilen Maddeler: 

Saniyen: Mütebaki kalan meblağ 49 uncu madde nazan 
itibara alındıktan sonra berveçhiati tevzi oluna
caktır: 

% 15 Meclisi İdareye 
% 10 Meclisi idarenin tensibi vcçhile tevzi olunmak üzere 

Müdüriyet ve memurine. 
% 75 Temettü olarak hissedarana. 

Madde 43 - Nizami ihtiyat akçesi için balada tayin edilen mebaliğ if
raz ve tesviye edilmiş sermayenin birinci temettü hissesi 
ita edildikten sonra heyeti umumiye diğer mebaliğ tevzii
ne mübaşeret etmezden evvel tahakkuk eden temettü üze
rinden bir miktarının muhassasunlehi tayin edilerek veya 
edilmiyerek veyahut sadece senei atiye hesabatına nakle
dilınek suretile meclisi idarenin teklüi ile tefrik ve ifra
zına karar verebilir. Heyeti mezkıire gene Meclisi idare
nin teklifi ile bu suretle teşkil edilmiş olan ihtiyari ihtiyat 
akçelerinin mahalli tahsisini tadile veya kısmen ve kami
len tevziine dahi karar verebilir. Bu halde meblağı mez
bur kırk sekizinci maddenin son fıkrasına tevfikan tevzi 
olunacaktır. 

Madde 44 - Temettüat ödenmiş sermayeye % 7 birinci temettü hissesi 
itasına kifayet etmediği takdirde noksanı maddei sabıka
da zikrolunan ihtiyari ihtiyat akçelerinden icap eden 
meblağ alınmak suretile itmam ve ikmal edilecektir. 
Marüzzikir ihtiyat akçelerinin de ödenmiş sermayeye % 7 
birinci temettü hissesi itasına ademi kifayeti halinde sini
ni müteakıbede, nizamnamei dahili mucibince temettüat
tan ürazı muktezi ihtiyat akçesinin tefrikinden sonra di
ğer hususat için mcbaliğ ifraz edilmeden noksan olarak 
ita edilmiş olan sabıka birinci temettü hissesi % 7 ye ib
lağ edilecektir. 

Madde 45 - Kanuni ihtiyat akçesi 48 inci madde mucibince temettüatı 
seneviyeden müfrez mebaliğin terakümünden teşekkül 
edecek ve muhtemel zarar ve masraflara karşılık tutula
cak ve işbu akçenin miktarı şirket esas sermayesinin bir 
misline müsavi bir raddeye baliğ oldükta artık kanurrl ih
tiyat akçesi ifraz olunmıyacaktır. Şukadar ki kanuni ihti
yat akçesi sermayenin bir misline baliğ olduktan sonra 
ondan sarfiyat icrasile miktarı nisbeti mezkureden aşağı 
düşerse tekrar temettüattan tevküat icrasına mübaşeret 

olunabilecektir. 

Madde 49 - Düyunatın itfasından sonra bakiyei matlup evvelemirde 
sermayenin tesviye edilmiş kısmının hissedarana iadeten 
tediyesine tahsis olunacak ve bakiye kalırsa bu dahi his
scdarana malik oldukları hisseler adedi nisbetinde taksim 
kılınacaktır. Tasfiye muameUıtının hitamında tasfiye he
yeti kati bilançoyu tanzim edip fevkalade surette içtimaa 
davet edilecek heyeti umumiyeye tevdi ve tasfiye memur
larının beriyüzzimme olduğu ve şirketin mevcudiyetine 
kat'iyyen nihayet verildiği İktısat Vekaletine ihbar ve ga
zetelerle ilim olunacaktır. 

Madde :52 - Şirket ihraç edeceği hisselere sahip kaydı zımnında neş
reyliyeceği tarünamede evvela şirketin maksadı teşek
külünü ve müddetini, saniyen müessislerin esamisini, sa
lisen sermayenin miktarını ve sureti tczyidini, rabian te
mettüün sureti taksimini ve heyeti idare azasına tahsis 
kılınacak makadiri sarahaten derç ve beyan edecektir. 

Tayyedllen Maddeler: 
Madde 23 - Müdiriyet heyeti her üç ay nihayetinde Meclisi idareye 

umuru şirketin hal ve cereyanı hakkında rapor ita eder. 
Madde 34 - Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki için gerek his

sedarlardan ve gerek hariçten bir veya müteaddit müfet
tiş tayin eder. Şu kadar ki ilk hesap senesi için iktıza eden 
müfettişler müessisler tarafından intihap olunacaktır. 

Müfettişlerin Meclisi idare azasına, müdür ve muhasebe
ciye karabeti olınaması şarttır. Mufcttişler vazifelerinin 
tamamil ifasından ve verecekleri raporların hakikate mu
karenetinden gerek hissedarlara ve gerek hükıimete karşı 
mes'uldürler. Müfettişler ancak teftişe salahiyettar olup 
idare umuruna müdahale edemezler. Müfettişlerden biri 
vazüesini ifa edemiyecek bir hale gelirse heyeti umumi
yenin içtimaına kadar şirket muamelat ve hesabatını di
ğer müfettişler teftiş ederler. 

Madde 41 - Bin adet müessis hissesi ihdas edilmiştir. 
Bu müessis hisseleri ilk beş sene müddet zarfında nama 
muharrer olacak ve bu müddette satılmıyacak ve şirketin 
bütün müddeti esnasında 84?nevi temettüatı safiye üzerin
den yüzde on beş atideki kırk ikinci madde mucibince işbu 
müessis hisselerine ait olacaktır. 
Müessis hisse senedatı hamillerinin şirket muamelatının 
idaresi ve hesabatının tanzimi hususlarına müdahaleleri
ne salahiyet vermez. Haklarının istimali ezcümle tevzii la
zım gelen temettü miktarının imha ve itfa tertibatına tah
sis olunacak mebaliğin ve kırk üçüncü maddede muayyen 
ihtiyat akçeleri miktarlannm tayini hususunda şirketin 
bil!nçolarına ve heyeti umumiyece ittihaz olunan mukar
rerata ittibaa mecburdurlar. 
Hiç bir halde ve sermayenin tezyidi takidirinde bile mües
sis hisselerinin miktarı tezyit edilmiyeceği gibi işbu hisse
lerle tahsis edilen temettüat miktan dahi tadil edilemez. 
Müessis hisseleri şirketin tarihi tesisinden sonra heyeti 
umumiye kararile klmilen veya kısmen ıirket tarafından 
mübayaa edilebilir. Fakat müessis hisseleri esbabının ek
seriyetle bu karan tasvip etmeleri şarttır. Ekseriyet bu 
karan tasvip ederse ekalliyetin itirazı makbul değildir. İş
bu salahiyeti iştira senedat üzerinde muharrer buluna
caktır. Müessis hisse senedatının kısmen iştirası takdirin
de satın alınacak senedat bu hisse adedine göre bir nisbet 
dairesinde tayin olunacak ve mezk!ir senedatın numara
lan merakizi şirkette münteşir iki gazete ile neşir ve ilin 
olunacaktır. · 
Mezkur senedatın iftirası için iktiza eden sermaye heyeti 
umumiye kararile gerek 43 üncü madde mucibince tefrik 
edilen hususi ihtiyat akçelerinden ve gerekse tezyidi ser
maye takdirinde tezyit olunacak miktan sermayeyi imza 
ve taahhüt edecek olanlar tarafından verilen primlerden 
teskil olunacaktır. İştira kılınan müessis hisselerine ait 

Madde . . . Meclisi idare azası deruhte ettikleri vezaüin ifasından ve 
şirket namına yapmış oldukları ukut ve muamelattan dola
yı şahsan mesul değildirler. Ancak kanunun ve işbu esas 
mukavelenamenin kendilerine tahmil ettiği vazaüi tama
men ifa etmemek suretile sebebiyet verecekleri zararlar
dan dolayı müteselsilen mesuldürler. Şu kadar ki kendileri
ne verilen vazaüin üasında ağır hata ikaı veyahut salfilıi
yctlerini tecavüz suretile vaki olan zarar kimler tarafından 
ika cdfımiş ise mesuliyet yalnız onlara terettüp eder. Bu 
mesuliyet hasıl olan maddi ve hakiki zarar miktanna mak
surdur. 

Madde .•. Meclisi idare azası şahsan alfıkadar bulundukları hususatın 
müzakeresine iştirak edemez ve heyeti umumiyeden izin 

almadan kendi veya şahsı ahar namına bizzat veya bilva
sıta şirketle bir muaınelei ticariye yapamazlar. Keza heyeti 
umumiyenin müsaadesini almaksızın şirketin icra eylediği 
muamelei ticariye nev'inden bir muameleyi kendi veya 
ahar hesabına yapamıyacağı gibi ayni nevi muamelei tica
riye ile meşgul bir şirkete şahsan mesul aza sıfatile dahil 
olamnzlar. 

Madde ... Meclisi idare şirket hesa\nna şirket hisse senedatını iştira 
veya işbu senedatı rehin mukabilinde kabul ederek para ik
raz veya avans ita edemez. 
Şu kadar ki temettüattan tefrik olunan mebÜlğ mukabilin
de bedelleri tamamen tediye olunan hisse senedatının işti
rası için heyeti umumiye Meclisi idareye salfilıiyet vere

bilir. 
Madde . . . Heyeti umumiye her sene gerek hissedarlardan ve gerek 

hariçten azami üç sene için bir veya \>eşi tecavüz etmemek 
üzere müteaddit murakıp intihap eder. Şu kadar ki ilk mu
rakıplar tesis heyeti umumiyesi tarafından bir sene müd
detle intihap olunurlar. Bir murakıp intihap edildiği takdir
de bu murakıbın ve müteaddit murakıplar intihap edildiği 
takdirde nısfından bir ziyadesinin Türk olması lazımdır. 
Mi.ıddetleri hitam bulan murakıpların tekrar intihapları ca
izdir. Vazifeleri hitam bulan Meclisi idare azası heyeti uınu
miyeden beraat iktisap etmedikçe murakıp olarak intihap 
olunamazlar. Murakıpların Meclisi idare azalığına intihap
ları ve şirketin memuru sıfatıle umur ve muamelatını ted
vir etmeleri caiz olamaz. 

Meclisi idare azasının kendilerine ve usul ve furuğundan 
birisine karabeti olanlar murakıp intihap olunamazlar. Mu
rakıplar her vakit heyeti umumiye tarafından azlolunabi
bilırler. Murakıpların tayin ve tebdilleri Meclisi idare tara
fından derhal Sicilli Ticarete tescil ettirilmekle beraber ga
zetelerle de ilim ettirilecektir. l\foteaddıt murakıplardan bi
rinin esbnbı kanuniyeye binaen vazifesinden sukutu halin
de diğer murakıp veya murakıplar heyeti umumiyenin ilk 
içtimaına kadar ifayı vazife etmek uzere yerine birisini inti
hap ederler . Bu suretle vazifesinden sukut eden murakıp 
bir kişi olduğu takdirde heyeti umumiyenm ilk içtimaına 
kadar vazifedar olmak uzere alakadarlardan birınin müra
caa ti üzerine merkezi şirketin bulunduğu mahal mahkeme
si tarafından bir murakıp tayin olunur. Bu hususta Meclisi 
idare azasının da mahkemeye muracaati mecburidir. 

Madde ... Murakıpların vazifesi şirketin muamelatı umumiyesini mu
rakabe ve hesabatını tetkik ve teftiş ve Meclisi idare azası 
ile muttefikan bilançonun şekli tanzimini tayin ve hisse 
senedatının vaziyetini tesbit velhasıl şirketin menafiine 
muvafık gördugü her nevi murakabe ve teftişatı icra ve 
iıç aydan fazla fasıla vermemek şartile zaman zaman şirket 
knsnsmı ve kuyut defatirini kontrol ederek mevcudun ku
yudata muvafakatini tesbit ve meclisi idare azasının kanun 
ve şirket mukavelenamesi ahkamına tamamile riayet eyle
melerine nezaret ve sene nihayetinde içtima edecek olan he-. 
yeti umumiyece şirketin vaziyeti, hesabatı ve bilançosu ve 
meclisi idarenin faaliyeti hakkındaki kanaat ve mütaleası
nı havi bir rapor takdim etmektir. 
Murakıplar esbabı mtlbreme ve müstacele tahaddüsü halin
de heyeti umumiyeyi fevkali'ıde olarak içtimaa davete mec
burdurlar. 

Madde ... Murakıplar kanunen ve işbu dahili nizamname ile kendile
rine tevdi olunan vezaüi husnü suretle üa etmedikleri tak
dirde müteselsilen mesul ve vukua gelecek maddi ve hakiki 
zararlan zamındırlar. 

Madde ... Murakıplar hissedaran tarafı~dan Meclisi idare azası veya 
müdür aleyhine vaki olacak şikayeti tahkik ve tetkik ile 
sıhhatine kail oldukları takdirde keyfiyeti senelik raporlan
na dercedeceklerdir. 

Sermaye! şirketin onda birine malik olan hissedaranın tale
bi üzerine murakıplar heyeti umwniyeyi fevkalade olarak 
içtimaa davet etmeğe ve müracaati icap ettiren maddeyi 
ruznameye iUıal etmeğe mecburdurlar. 

Murakıplara müracaat ile heyeti umumfyenln fevkalade iç
timaa davet olunmasını talep eden hissedaranın sermaye! 
şirketin yüzde onuna tekabül eden miktardaki hisse senet
lerini muteber bir bankaya tevdi etmeleri lizundır. 

Madde . . . Sermayei şirketin onda birine muadil hisse senedatına ma
lik olan hissedarlar heyeti umumiyenin karan hilafına mec
lisi idare azası aleyhine ikamei dava edilmesinde ısrar eder
lerse bir ay zarfında murakıplar ikamei davaya mecburdur
lar. Şu kadar ki bu akalliyet murakıplar haricinde bir ve
kil de intihap ve tayin edebilirler ve hisse senetlerini de şir
ketin melhuz zarar ve ziyanına karşı teminat olarak dava
nın hitamına kadar kalınak üzere muteber bir bankaya tev
die mecburdurlar. Davanın reddi halinde davayı talep eden 
akalliyet şirketin maddi ve hakiki zarar ve ziyanını tazmine 
mecburdur. 

Heyeti umumiyenin her ne sebebe müstenit olursa olsun 
Meclisi idare azası aleyhine ikamei dava olunm .. sına mute
dair olan kararının icrası keza murakıplara aittir. 

. Madde .•. Murakıplar, Meclisi idare müzakeratında rey ve müzakereye 

~Irak etmemek şartile hazır bulunabilirler. Ve münasip 
zör.dükleri teklifatı meclisi idare ve heyeti umumiyenin adi 

ve fevkalade içtimalan nıznamelerine iUıal ettirebilirler. 

Madde ... Murakıplar heyeti umumiyece takdir ve tesbit edilecek üc
reti alırlar. İşbu ücret şirketin masarifi wnumiyesi meya
nına ithal edilir. 
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Hakiki tabletlerı soğuğa 

lr.arsı ve bütün ağrılardan 

sizi korur. 

• Gülhane Uroloji Profesörü 

Doktor 

FUAT KAMiL BEKSAN 
Avrupadan avdet etmiştir. Tak
simde Şark apartımanında Cu
nıartesi, Pazartesi ve Peqemoo 
günleri öğleden sonra hastaları
nı kabul, ameliyat ve tedavileri
ni deruhde etmektedir. 

Istanbul birinci iflas memurluğun 
dan: Çorap Fabrikası sahipleri iken 

:iflas eden Mehmet Sabit ve kardeş

leri kollektif şirketi masasına sonra
dan gelen ıstanbuı oolediyesinhı bi

na ve buhran vergisinden dolayı is
tediği (518) lira 96 kuruştan (481) 

lira 90 kuruştı esbabı kanuniyeye 
binaen ret ve yalnız (37) lira 6 ku

ruşun buhran vergisi mukabili olarak 

ve ooşind sıraya kayıt ve kabulüne 
karar verilmiş ve olbaptaki alacak

lılar sıra defterinin düzeltilmiş ol -
duğu alacaklıların malUınu olmak 
w.ere ilan olunur. (5799) 

. 
SENELİK -- -. .TECRUBENIH ... 

!iETİCESİ 

~u~o· 
~,ROMATfzMA 

LUMABAGO 
.S iY ATİK 

,..~'t,eÔoga a4~~ 
.~· gduı. ~ 8iLKO 
~-w~~ .. 

HER YERDE AAAYIHIZ 

Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede A yvabkta çıkar.· 

A yvabğın en leziz ve en sıhhi yağı da ıüphesiz 

dır. 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek ıuretile müstameldir. Kum, böbrek ve bilhassa ka
raciğer, safra, sarılık hastalıklarında, zaafı umumide inkıbazda. Tereyağ yerine yemeklerde, sa
latalarda, tatlılarda, pilavda, HASAN ZEYTiN Y AGI kullanınız. 

1~4 şişe 40 • 1 ~.2 şişe 50 - 1 litre şişe 80 - 2 litre şişe 155 kr. 
Tenekelerde 1 kilo 70 • 3 kilo 190 • 5 kilo 300 - 7 kilo 400 kr. 

Mutlaka Hasan markasına dikkat. Ha.san Depoat 

KAN KUVVET 
ve İŞTAH KAYNAGI 

Kansızlık, iştahsızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi 
iktidar, mide ve barsak tenbclliğinden doğan hazımsızlık ve kabız
larda üç günde şayanı hayret tesirini gösterir. 

GRiPiN 
En inatçı baş ve diş ağrllarını en kısa za• 

manda geçirir. Onun bu yüksek tesirini 

milyonlarca kişi tecrübe etmiştir. 

Bütün gece süren müthiş baş ağrdanndan 

sonra bir tek kaşe G R 1 P 1 N alarak 

rahat rahat ve mışd mışıl uyudu. 

icabında günde 3 kaşe allnabilir. 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden aakmmz. 

BAS · DIS · NEZLE 
GRiP ve bütün ağrı-

(FEMİL) laboratuvarı bu kuvvet ilacını sayın müşterilerine tanıt

makla müftehirdir. Vücuda dinçlik, yanaklara, dudaklara, pembelik, cil 
de taravet, saçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci lruv· 
vet ilacını afiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. 

# ları derhal geçirir. 
~-------------------------------------------------~-------------~----------------~----------

HAZ 1MS1ZL1 K Eczanelerden 1-12 lik ambalajlarını rsrarla arayınız. ... 
Bayatın u\lkindeıı insanı malınım eder. 

Pertev Karbonat Komprimeleri 
Çok 1ıemiz bl - Ka.d>ona.ttaıı ve t;oz karbonat almaJrtald müşkülat göz '4,__. 

öniinde tutularak yapılmıştır. 
••------ Her eczanede satdır. ______ _. 

r-• inşaat Mühendisi Aranıyor 4 .... 

1 SOMER BANK 
UMUMİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Bankamız merkezinde ve şantiyelerimiz-

~e istihdam edilmek üzere diplomah ve tec

rübeli inşaat mühendisleri ahnacaktır. 

Kendilerine ehliyetlerine göre ücret ve

rilecektir. Talip olanlar 20 - 3 - 1938 tarihi

ne kadar tahsil ve hizmet vesikalarile bir

Ukte Ankara'da Umumi Mi.:dtirlü9ümüze 
mürcaat etmeleri. ____ _ 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden: 
1/ 3/ 938 gününde yapılamıyan gümrük komisyonculuğu, maiyet me

murluğu ve ticarethane müstahdem liği imtihanları 15/3/938 Salı günü 
aaat 9 da Basmüdürlükte vaoılacaktır. Cl327) 

ve Bağı 

H akikaten Ba-
yanları adet 

zamanlarında bü

yük rahata kavuş-

1 

turan, vücutlan- ı 

na her türlü serbesti veren cilt

lerini ter ve taze tutan rahim; il

tihap akmb ve ağrı, sancı ve ka-

tmtılarmdan konıyan kıymeti 

ölçülmez bir idealdir. 

F EM 1 L 

ve B A G 1 

Bu sıhhi ve pratik adet bezleri her 

KOMOJEN 
Saç Eksiri 
Saçlar~ elzem olan 

bir gıdadır. 
~açlann köklerini kuvvetlen
dirir. Dökülmesini keser. Kepek
leri tama.men giderir ve bü 
yüıne kabiliyetini artırarak saç 
lara yeniden hayat verir. Koku 
su lAtif. kullanışı kolay bir sa<: 
eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOGLU - IST ANBUL 

ticarethanede sayın bayanlanmı- ... ____________________ __ 

zın hizmetlerine hazırdır. 
Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umum1 Neşriyatı Idare Eden: S. SALDI 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer '.rAN Matbaası 


