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RlUl~ya Harrekete Ha~urr ~ 
• • 

Kızılord-,ı. icap Ederse Bizzat Çekoslovakya 
Kendi lstiklô.li Uğrunda 

He-r Fedakô.rlığı Göze Aldı 
Romanya Vega Lelıistanda!' 

Geçip Çekoslovakyaya inecek 
• 

Kuılorodu BQfkumanJam 
"Sovyet Mareıalı Vorofilol 

Basına 
1 

Dayak 
-o--= 

~lamet Emin YALMAN 

D ünyanm bugünkü hali, 
methur Yeniçeri hikiye-

9İlli hatırlatıyor: Haniya Yeni
~ gece sokakta bir adamı dö
~Yormut. Dövülen adam da: 
"llbclat ! Müslüman yok mu?,, 
fdiye bağmyormUf. Bu feryadı 
Clqyan1arc:1an biri, büsbütün ali
~IZ kalmamak istemit- Pence
teeiııi açarak cevap vermit: 

- Var •mma aokağa çtka
IQaz, 

Bugün de her yerden feyratlar 
duYuluyor: "Müşterek emniyete, 
ltıilletıerin mukadderatına hakim ol
lllası esasına, şiddetin milli siyaset
lerin bir aleti diye kullanılması pren
lipine taraftar yok mu?" 

lleınen her memleketten sesler ak
lediyor: 

- Var, amma sokağa çıkamaz. 

ller millet, kendi başının derdine 
d.Uşınüştür. Yarının müşterek tehli
kelerine karşı elbirliği ile karşı koy
inak istidat ve imkanları ortadan 
kalkınış gibidir. Böyle olduğu hal:e Yine herkes endişe ile siyasi uf-
u gözden geçiriyor. Çünkü bir mem 

leket kendi hesabına nekadar ihti
l'at}ı olsa komşudan çıkan bir yan
l1ndan kendini kolayca koruya
lllaı. Bir tarafta bir silah patlasa en 
liYade çekinenlerin bile biribirinin 
•tdından harbe sürüklenmesi ihti-
b\ali var._ 

B unu herkes biliyor. Oyle ol
duğu halde müşterek emni

~ cephesi çözülmüş gibi bir halde-

Hitler Viyanada 
Nutkunu Söyledi 
Ve Münihe Gitti 

Lo dra 15 (Hususi) _ kumetine bir nota vererek, Avam Ka 

R.. n. 'M k M h b' marasındaki jestine daha kati bir 
. oyte~. os ?V:' u a ~- resmiyet vermek niyetinde olduğu 

n, bugun salMıiyettar hır. söylenmektedir. 
şahsiyet ile Çekoslovakyanm Beyan edildiğine göre, memleke't, 
mukadderatı üzerinde görüş- Almanya ile dürüst münasebetler i
müş ve Çekoslovakyanın bir da~esine hazırdır. Fakat ya~ıl~c~k 
taarruza uğraması takdirin- miısaadekarhklann memleketın ıstık 
d S t B" r .... · laline dokunacak hadde varamıyaca 

e... ovye ır ıgının ne yapa- ğı hatırlatılmakta ve bu haddi te -
cagını sormuştur. Bu zat he- cavüz edecek istekleri zorla kabul 
men şöyle demiştir: ettirmek için kuvvete müracaat edil

- Sovyet Birliği, mütear- diği takdirde bütün memleketin, hür 
nza karşı derhal faaliyete ge- riyetinin müdafaası için zaruri olan 
çer yeni fedakarlıklara katlanmakta te • 

Röyter Muhabiri buna reddüt etmiyeceği ilave olunmakta-
k dır. 
arşı . • . Çekoslovakyadaki Henlayin Al -
- Nasıl olw, demış, ıkı man grupu bulflin daha mutedil dav

memleket arasında hudut ranmaktadır. 
yok! ~oslovakyanm Va§ingtc>n sefiri 

Buna karşı Sovyet de et lunerika mahafi ine emelkeü n in 

Alman ordaanrm Avmtııryaya 7'irliyiiflinJen Uli mimler: Siya}a wömlelıli Alman a/ı.,.l.ft 
İnabru fehrini İfgal ettikleri acrada 

adamı: elflmlyecelfniveuk~huır~m-,--~~----------------------------------....-----------·------------------_,...-
E t d 'ştir b' kori rım ikmal edeceğini bildirmiştir. ı d A J ı•ı } } 

do;buı:ak :::ndı~, :e ica: RmyaJa mütalealar PARTi GRUPUNDA spanya a si er er iyor ar 
hında bu koridor ya Şimali Moskova, 15 (A.A.) - Jurnal dö 

Romanya, ya Cenubi Lehis- Mosku Avusturyanın ilhakı başlığı H D Hu··kuA metçı·lerFrancoya 
tan yoluyla bulunacaktır! altında yazdığı bir makalede diyor atay avamız 

Diğer ta'raftan Fransa hü- ki: . . . .. ve Vern ·ııer l_c •• T l Ol l ? · · 1 ky Alman faşıstlerının Avrupanın go ":I ~ • • 
kôme!~nın .. ç~kos ova .... ~ya beğinde yaptıkları b~z tecavüz, Go·· ru·· cu··ıdu·· es ım mı uyor ar • taahhutlennı Üa edecegıne Sovyet diplomasisinin ötedenberi mü S' 
dair beyanatı Rusyada çok dafaa ettiği Enternasyonal muahe - Ankara, 15 (A.A.) _ c. H. P. Ka-
derin bir memnuniyetle kar- delerin ihlaline karşı müsamahada mutay grupu bugün (15 mart 1938) 
şılanmıştır. bulunmak cezasız kalan mütecavizin Trabzon mebusu Hasan Sakanın re
Prag, 15 (Hususi) - Buradaki sa- iştihasını kabartır, yeni yeni ilhak - isliğinde toplandı. 

lihiyetli siyasi mahfeller, Çekoslo- lan ve keyfi muameleleri tahrik e- Söz alan Hariciye Vekili Dr. Aras 
vakyanın, Almanya ile ihtilaflarını der. Cenevrede cereyan etmekte olan Ha-
diplomasi yoluyla veya Lahey ha- Fransa ile Ingiltere tarafından Ber tay müzakeresinin son safhası hak
kem mahkemesi marifetiyle hallet- lin nezdinde yapılan protesto, kırta- kında izahat verdi. 
miye hazır olduğunu söylüyorlar. siyecilikten başka bir şey olmayan te Bundan sonra göçmenler hak -
Diğer taraftan, Ingiliterenin, Gö- şebbüsler ve verilen ~vaplar da pek kındaki müzakerenin devamına ge 

ring'in beyanatı etrafında Alman hü {Devamı 6 ıncıda] çildi. Birçok hatiplerin mütaleala-

Rusyada Yeni Muhakemeler 

Bir Askeri Grup 
Mahkemeye Verilmiş 

Moskova, 15 (A.A Havas) -Troç
kist ve sağcıların biten muhakeme
sinden sonra daha üç seri muhakeme 
başlıyacağı anlaşılıyor. 

Evvela ihtilalci sol cenah komü
nistlerden 11 kişi muhakeme edile
cektir. Bunlann arasında son muha-

n ve hükumetin beyanatı dinlen
dikten sonra tekrar müzakere edil
mek üzere meselenin grupça teşkil 
edilecek bir komisyona tevdii ka
rarlaştırıldı. 

Bundan sonra kürsüye gelen Baş-
vekil Celal Bayar ve Maliye Vekili 
Fuat Ağralı, sayım vergisinde yapı
lacak tenzilata dair Büyük Millet 
Meclisine sevkedilen kanun layihası 
hakkında beyanatta bulundular. 

Hükumetin bu beyanatı grupça 
müttefikan, alkışlarla tasvip olundu. 

"'"" .. v"e. 15 <A.A.) - Anadolu 
Ajansıma hususi muhabiri bildi-
rı,ur: 

istihbaratıma göre, eksperler ko 
mitesindeki müzakereler bitmek 

Asilerin Saragos Cephesindeki Taarru· 

zuna Alman Tayyareleri ve ltalyan Kuv· 

vetleri Geniı Mikyasta lıtirak Ediyor 

Pariı, ıs (A.A.) - Bura 
ıiyui mahafilinde dol&f&D ta· 
yialara göre, lıpanyada bü
kUınetçiler F ranco' culara tee
lim olmak için F ranco ile mü
zakerelere giritmitlerdir. 
Paris, 15 (A.A.) - İspanya büyük 

elçiliğinin tebliği: 

Bugün Pariste, İspanyol askeri ve 
politik vaziyeti hakkında f antezist 
şayialar çıkarılınış ve bunlar bazı ga 

Son taarruzun yeni krokisi zeteler ve ajanslar tarafından yayıl-
-ı mıştır. Bu şayialara göre, cüınhuriyet 

üzeredir. Hatay intihabat talimat- hükumeti, mütareke talebinde bulun 
namesinin bütün esas prensipleri muş ve anarşistler tarafından Barse
üzerinde tam bir itilaf hasıl olmuş- lonada kargaşalıklar çıkarılmıştır. 
tur. Yeni talimatnamenin yazıl- Bütün bu haberler resmi ve kati 
masma başlanıldığı için komitenin surette yalanlanmaktadır. Bütün İs
hafta nihayetine kadar işlerini ta- panyol cümhuriyet arazisinde tam 
mamen bitirmiş olacağı tahmin e- bir sükun hüküm sürmekte ve cüm-
dilmektedir. (Devamt 8 incide) 

kemelerde şahit olarak dinlenen O- -----------------------------------------
sinski, Nikolaef, Metzef vardır. 

Sonra hapisanede diğer bir takı.m 
tanınmış şahsiyetler bulunmaktadır. M. SIFIR'ın 
Bunlann arasında eski Başvekil ve- ııı--------

ya Başvekil muavini olan Rutsutak, Hatıraları 
Mejalank, Antipof, eski Halk komi- ıı~--------
serlerinden Bubnof, Krilenko, Yure- Mütarekenin o kara günlerin-
nef, Davitjan, Karski, Yakoboviç, de Tüıık casusu M. SIFIR dilş-
Ştayn, Raysenberg, Antonof bulunu- man casuslarile çok yaman çar-
yor. pıştı, onlan her defasında tepe-

Nihayet bir de askeri grup vardır ledi. M. SIFIR, bütluı Ttlrk dtlş-
ki,bunlann gizli olarak muhakeme e- manlarile çevrilmişti. Fakat ca-
dilmeleri muhtemeldir. Bunların baş suslukta o kadar muvaffak oldu 

a Halide Ed:bin 

1 Hindistan Yazlları 
Maruf edip. Halide Edip, TAN 

sütunlannela size edebi yazıları

nın en muvaffak örneklerini ha
zırlamıştır. Halide Edip bu ede

bi yazılannda bqiinkil Hindis

tanı anlatacak ve okuyucular bu 

a Şeyh Şamil 

Nasd Çarpıştı ? 

. Harpten sonra takip edilen ya
tım tedbirli siyaset, 1rensiz bir te
~~ kuvveti yaratmıştır. Esaslı ve 
'ıİrnJ.i tedbir alınamazsa -li§ni ce~ 
l'an devam edecek, gidecektir. 
td lUc. Jnesuliyet, harpten sonıııiııdlııJ.IA 
k:ıı altında yeni harp toh . 

lıcalan eski üç milli müdafaa komi- ki... Hepsini yere sererek mu-
ser muavini olan Mareşal Yagorof, vaffak oldu. • 

yanlan tadına doyulmaz eserler 
halinde okuyacaklardır. • 

sütunlarında 

Muharrir arkadaşımız Ziya Sa
kir, Türk kahramanı Şeyh Şa
milin İstiklal mücadelelerine ait 
tarihi tefrikasını baştanbaşa çok 
heyffanlı bir eser halinde ha7.ır· 

lamıştır. Bu eser, başhba~ına bir 
Türk kahramanlığıdır. Şeyh Şa
mil. istiklil mücadel~inin tarihı 
tiplerinin en başındadır. 

~ lr\esinde ve bir taraflı mu : 
Yapılmasındadır. · .':._ ~l . 

(Dnamı 7 ~ .w-l~lilı* .. 
• 

a ·•on muhakemede 
Sizilenlerden Rikol 

General Alknis, Amiral Orlof'tur. Ev 
velce tevkif edilmiş olan General Bi- Bunlan bugün TAN okuyunuz. 
elef ile Dibenkonun ne olduld11n bel- Wi!!!!~~!!i!i!ill!!li!l~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!~!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!ı!!!!!!!i!!!!!!i!!~i!1ii!ii!i!iii!ii!!!i!l!!!!!i!!!l!!!!!!!ii!!!iii~!!!!ii~~iiiiil!iiii!i!i1ii.!i!!!!!!!ll 
ll değildir. 
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Esaretten Sonra 
susluk Savaş·ı 

B izi Hindistandan getiren üç 
bacalı, dört direkli büyük 

İngiliz vapuru Selimiye kışlasının 
açığına demirlemişti. Mütehassir 
anaların yavrularına atılışı gibi; 
bize doğru koşuşan yüzlerce sandal 
etrafımızı kuşatmıştı. Vapurun 
üzerinde süzüle süzüle uçuşan mar
tılar; boğuk ve kısık feryatları ile 
bize; talihsiz yurdun acıklı mersi
yelcrini okuyorlardı. Uzun esaret 
senelerinin bir torba et ve kemik yı 
ğını haJine koyduğu uyuşuk vücu
dumu ben de bir sandalın içine bı-
rakmış, vapurdan ayrılmıştım. 

Esaretten kurtulmuş, anayurdu
ma kavuşmuştum sanki!.. Selimiye 
kı lasında İngiliz bayrağı, Saray -
bumunda Fransız bayrağı, Üskü -
darda İtalyan bayrağı dalgalanıyor 
du!! .. Limanda sıralanan deniz dev 
lerlnin bacalanndan f1şkıran zifir 
gibi siyah dumanlar ağır ağır yük
seliyor, dağılıyor. süzülüyor, ka
rabahtlı İstanbulumu şeffaf bir ma 
tem tülü gibi sarıyordu. 

Bu elemli, matemli manzara kar
şısında ben; derhal garnizonumun 
değiştirildiğine hükmetmiştim. E
saretten kurtulmuş değildim. Boy
nu bükük esir yavruma, bağrı de
lik esir yurduma kavuşmuştum. 

Bundan sonra esirliğin acılıklan -
nı hep beraber tadacak, hep be
raber ağlıyacaktık. 

Geçen acı günler bana herşeyi gös 
termiş, yurdumun biltün elem 

}erini, gamlarını önüme sermişti. 
Mağlup Osmnnlı hükfunetinin yı
kık ve yanık enkazı arasında inli
yen, için için ağlıyan yurdumuzun 
bu parçasına, bahtsız 1stanbula 
sırtlan sürüleri üşüşmüştü . Bu kara 
günleri çoktan özliyen, intikam 
his ve hırslan ile fırsat gözllyen 
yerli kurtlnr da bu sürülere katıl
mıştı. Sivri dişlerini gösteriyor, u
luyorlardı .... Bozgun yurdu yara -
lamak, yorgun Türkü boğmak, bay 
gın Türklüğe saldırmak istiyorlar
dı. 

Tek bir kurtuluş ümidi var, o da 
onda. Salgıncıların çevrelediği Iha 
net ve hiyanet kordonunu aşarak, 
geçtiği yerlere nurlu ümitler saça
rak Anadolunun göbeğine koşan 
Türklüğün çok ulu ve er evladında!. 
İşte o; yorgun yurdu ayaklandır -
mış, yorgun Türkü canlandırmış, 
baygın Türklüğü nyıltmış; benlik 
ve varlık savaşına atılmıştı bile. 
Benim için yapılacak şey, mu-
kadderat denilen fettanın kancık 
fentlerine, cilvelerine boyun ek -
mek, meçhul tecellilerini bekle -
mek degil; aslan gibi kükriyen ııa-
vaşçılara hemen katılmak idi. 

C unun çarelerini düşünüp a
rarken; çok sevdiğim ve 

saydığım ve vakitsiz ölümüne hala 
yandığım miralay Esat Beyin mer
kez kumandanlığına tayin edildiği 
n i haber aldım. Bir gün makamına 
gittim . Hicranlanmı, arzularımı 

anlattım, muavenet ve delaletini 
diledim. Esat Bey dileğimi kabul 
etti. Fakat: 

_ Elmasım, dedi, kurtuluş için 
Anadoluya koşan ve katılan çok ... 
İstersen seni de göndereyim. Fakat 
bana burnda fikir ve zekasile çalı-

şacak, çarpışacak arkadaşlar da IA· 
zım. Düşmanların içine sokulmak, 
tasavvurlarını anlamak, daha açık 
Unde ile casusluk yapmak ta bir sa
vaştır. N ruııl bu cephede çalışabi
lir misin 1 Düşün bunu!.. 
Beklemediğim bu teklif karşısın 

da; yapamam!. .. Demek onurumu 
kırardı. Btiyük bir azim ve iman 
ile: 

- Çalışırım!.. 
Dedim. Esat Bey memnuniyeti

ni açıkça hissettirdi ve: 
- O halde, dedi, yarın sabah 

bana biraz dana erken gel. Seni kıy 
metli bir arkadaş ile. tanıştıraca -
ğım. 

E rtcsi sabah, bütlin mücadele 
müddetince beraber çalış -

tığımız çok kıymetli arkadaşım yüz 
başı Yusuf Bey ile tanışmış ve al
aığımız dircktıncrle Esat Beyin ya 
nından ayrılmıştık. 

On beş günlük faaliyet, teşkila -

tımızı işe başlıyacak bir hale getir
miye kiıfi geldi İlk muvaffakıye

timiz; Krokerde (Ballar) kararga

hında çalıfatl ihtiyat zabitlerinden 

Mehmet Necati ve Efdal Beyleri 

teşkilatımıza almak ile başlamış

tı .. Bu ild hamiyetli ve vatansever 
arkadaşın yardımları ile; Cümhu

riyet gazetesinin şimdiki bulundu-
ğu ve ozamanlar Kırmızı Konak is-

mtle maruf olan binadaki İngiliz 

karargahına; (Rikatsin Het) in ma

iyetine şimdi İş Bankası müfettiş
lerinden ve esaret arkadaşlarım -
dan Feridun Beyin yerleştirilmesi 
bizi biraz daha kuvvetlendirmişti. 
Şimdi Ankara vilayeti daimi en -
cymen baı:ıkatibi olan ve o zaman
lar İstanbul polis müdürlüğü sicil 
kalemi mümeyizl bulunan akra -
bamdan Maclt Beyin bize iltihakı, 
büyük himmet ve gayreti bize bir 
saha açmış ve Hicabi, Zekai, Emin 
Osman Nuri, Müştak, Derviş Bey 
ve Efendiler gibi namuslu, fedakir, 
fernğat snhibi arkadaşlar kazandır 
mak ile teşkilfitımıza can ve ruh kat 
mıştı. 

B iz; pek geniş olan mücadele 
sahasına işte bu mütevazi 

kadromuzla atılmıştık. Bilahare 
büyüyen, dal budak salan teşkilatı
mız; salgıncı ve soyguncuların a
yaklarına dolaşacak, hareketlerini 
şaşırtacak bir hale gelmişti. Bu ya
zılarımda, İstanbuldaki salgıncı ve 
soyguncularla nasıl uğraştığımızı 

kurulan hiyanct ve ihanet yuvala
nnın göbeklerine kadar ııokularak 
nasıl çalıştığımızı, mağrur ve mü
taazzim teşkilitçıları nasıl aldatıp 
atlattığımızı gösteren heyecanlı 

ve meraklı habralarımızdan hah -
sedeceğim ... 

Bu maceralardan heyecan du
yanlar, içlerinde bir takdir hissi do 
ğanlar bilmelldirler ki; takdir ve if 
tihara layık bile olsa bu hatıraları 
yaşatan bizlere değil; Türke Türk
lüğünü tanıttıran, Türklüğüne tap 
tıran, Türke savaş his ve cesareti
ni aşılıyan, Türke kurtuluş tadını 
tattıran ona, büyük Atatürkilmü-
zc aittir. M. SIFIR 

(Devamı var) 

TAN 

BELEDİYEDE : 

Yeni Büyük Park 
İçin İstimlak 
İşine Başlanıyor 

.............................. 

Bugün 
16Mart 

Mütehassısı Prost, yanan adliye sa
rayı ile tevkifhanenin arkasından j 
tren hattına kadar inen ve Ishakpa- • 
şa mahallesi adı verilen mıntakada 

baştan aşağı bir park yapılmasını ka
rarlaştırdığı için, bu sahanın istim
lak projesi hazırlarunıya başlanmış
tır. Bu park, imar çalışması arasın
da ön planda yapıl~cak işlerden biri
dir. 

Bugün, 16 mart faciasının yıldı>nü· 
mUdUr. İıtanbulun lıgall güni.1, Şeh· 
zadebaıında, yataklarında uyurken 
kahbece ıehlt edllen kal'lraman 
Mehmetçiklerin ızl~ hatıralarını an· 
mak için, Eyi.ipteki ıehltllkte bugün 
saat 16 te bUyDk bir ihtifal yapıla· 

caktır. 

1 htlfalde bulunacak davetliler, Kl5p 
rüde.n 14 ~ kalkacak bir vapurla E· 
yübe götDrüleceklerdlr. lhtlfalde ıe· 
hlr, halkevlerl ve gençlik namına bl· 
rer nutuk aöylenecek, kıtalar ve mek· 
tepler duruıı aıraslle bir geçit resmi 
yapacaklardır. Gazi Köprüsünün Dubaları 

26 duba üzerine kurulacak olan Ga 
zi köprüsünün dubalannın monte e
dilmesi ve yerlerine konulması işi bi
rinctkAnunun ilk gününe kadar biti
rilecektir. Şimdi bu hafta beşinci du
ba monte edilecek ve aynca iki de ih
tiyat yapılacaktır. 

Asfalta Çevrilecek Yollar 
Üzerinden tramvay rayı geçen cad

delerin tamiri için belediye ile tram
vay §irketl arasındaki ihtilaf halle
dilmiştir. Şirket yollan beton üze
rine mozayıklı parke ile döşemeyi, 
fakat belediyece asfalta çevrilmesi i
cap edenlerin masraflannı da müşte
reken yapmayı kabul etmiş, bunun i
çin icap eden malzemeyi A vrupaya 
ısmarlamıştır. 

*Yeni yapı ve yollar kanunu pro
jesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Bu iş için Ankaraya gitmiş olan be
lediye mümessilJeri yarın şehrimize 
döneceklerdir. 

* Tünelin Galata cihetinde yeni 
yapılacak han için istimlak muamele
sine bu aybaşı başlanacaktır. 

* Taksimde yer altında yapılacak 
asrl helanın istimlak muamelesi bi
tirilmiştir. İnşaata geÇilmek üzere 
dir. 

* Belediye hamam fiyatlarını Iü
zuınundnn fazla pahalı gördüğünden 
bu fiyatların indirilmesi için tetkik
lere başlamıştır. 

POLİSTE: 

Beşiktaşta Dünkü 

............................... 

MÜTEFERRİK : 

lran Konsolosanesinde 

Dün Yapdan Merasim 
İran Şchinşahı Majeste Rıza Peh

levinin doğum yıldönümü münasebe
tile, dün İran General konsolosanesi 
bir kabul resmi yapmıştır. 

Do&t Iranın bu bayramında viUı.
yet erkanı, İstanbulda bulunan kon
soloslar, gazeteciler ve diğer birçok 
zevat bulunmuşlardır. General kon
solosane erkanı misafirlerini İran a
nanelerine layik bir nezaketle karşı
lamışlardır. Kabul resmi büyük bir 
samimiyet içinde geçmiştir. 

İran Şehinşahı. İranda büyük bir 
inkılap kurmuş, yeni bir varlık ya
ratmıştır. Doğduğu gün İran milleti 
için hakiki bir bnyramıdır. Bugünün 
İran milleti için kutlu olmasını di
ler, tebriklerimizi sunarız. 

ispirto Ucuzluğu Başladı 
İspirto fiyatlarında yapılan yüzde 

30 - 35 nisbetindeki tenzilat dün baş
lamıştır. Bayiler, ispi!tonun kilosuna 
ancak on kuruş bir ticaret koyarak 
satacaklardır. 

ltriyatçılann lCanaali şuaur:Hazl
ne, bu yüzden muamele vergisinden 
zarar edecektir. Küçük itriyat amil
leri, ispirtonun serbest satılmasını 

fırsat sayarak evlerinde kolonya ve 
losyon yapacaklar, bunları vergisiz 
satmak imkAnını bularak kendilerine 
rekabet edeceklerdir. Ellerinde ma-Kamyon Kazası 
mul stok bulunduranlar zarar göre

Dün, Beşiktaşta yine bir yolcu çiğ- ceklerdir. 
nenmiştir: 

Şoför Muzafferin idaresindeki 3799 
numaralı kamyon Beşiktaştan geçer -
ken 50 yaşlarında Mavromatya ismin 
de birine çarpmış, başından ve göğ
sünden ağır surette yaralamıştır. 
Kadın Beyoğlu hastanesine kaldırı

larak tedavi altına alınmıştır. 
* Fatihte Üsküplü caddesinde bir 

kahvede oturan KAmil, şüphe üze
rine yakalanmış, üstünde esrar bu
lunduğu için mahkemeye verilmiştir. 

Büyükadadaki Ceset 
On gün evvel Büyükadada bulunan 

cesedin hüviyeti anlaşılmıştır. Bu, 
Üsküdarda Torbalı mahallesinde Him 
met baba sokağında 20 numaralı evde 
oturan mütekait Hasana aittir. Kaza 
neticesinde düşerek boğulduğu anla
şılmıştır. 

lzmir Ticaret Odasında 
İzmir, (TAN) - Ticaret odası ye

ni meclisi valinin reisliğinde toplan
mış, muhtelif müzakerelerde bulun -
muştur. Gizli reyle divanı riyaset ve 
idare heyeti intihabntı yapılmıştır. 

Yeni riyaset divanı şöyle teşekkül et
miştir: 

Birinci reis Hakkı Balcıoğlu, ikin
ci reis Şerif Remzi, birinci reis vekili 
Mazhar Nurullah, ikinci reis vekil 
Nur Çolakoğlu, hesap müfettişi Ceva 
hirci Şükrü, muamelat müfettişi Aş
ki Eren, kongre azalan Fuat İymen, 
Ahmet Bornovalı. 

İdare heyetine de şunlar seçilmiş -
tir: 
Şükrü Cevahirci, Şerif Remzi, KA

zım Taner, Şerafettin, Salahattin. 

IRAN l<ONSOLOSHANESINDEKI MERASiM: 

• 

DENİZ ve LIMAN : 

Bazı Vapurlar 
Fırtınadan karaya 
yolcu çıkaramadı 

Karadenizdeki fırtına gün geçtik
çe şiddetini artırmaktadır. Gelen ha
berlere göre seyrüsefor tamamen dur 
muş vaziyettedir. Limanlara sığınan 

' gemilerin sahille irtibat peyda edeme 
dikleri bildiriliyor. O kadar ki, bazı 
limanlarda yolcular, karaya çıkama
mışlardır. 

Denizyollan idaresinin Karadeniz. 
deki vapurları da, şimdilik bulunduk 
ları limanlardan ayrılamıyorlar. 

Bunların ne zaman gelecekleri bel
li değildir, Büyükdere önünde hava
nın dinmesini bekliyen vapurlar ço
ğalmıştır .• 

Şehrimizde hava dün de, soğuk ve 
kısmen yağniurlu ve tamamen kapa
lı geçmiş, arada bir kar da atıştırmış
tır. Boğaziçinde ve limanda hayli sis 
görülmüştür. 

lstinye Dok Şirketinde 
İstinye Dok şirketi, senelik umu

mi heyet toplantısını dün yapmıştır. 
Tasfiye halinde bulunan şirketin 937 
bilAnço vaziyeti görüşülerek idare 
meclisi ibra olunmuştur. Şirket, 938 
senesinde ancak bir ay çalışmış, son 
ra Dcnizbanka devredilmiştir. Bu 
bir aylık hesaplar da bir buçuk ay 
sonra yapılacak bir toplantı ile u
mumi heyete bildirilecektir. 

* Şirketi Hayriyenin yeni yaptır
makta olduğu 76 numaralı vapuru a
yın 20 sinde denize indirilecektir. Ge 
mi, ancak haziranda sefere çıkabile
cektir. 

----o---
MAARİFTE: 

Maarif Vekili Dün 

16 - 3 - 938 

:·····························-·········· .. ·-······: 
1 Ankaradan 1 
f 'ıelefon ve Telgrafla İ 
..... ········ 

Çekoslvakyadan 

Bir Ticaret Heyeti 

Ankaraya Gelecek 
Ankara, 15 (Tan muhabirinden} -

Türk - Çekoslovak ticaret anlaşma
sının müddeti mayıs sonunda bite
cektir. Anlaşmayı yenilemek için a· 
yın yirmi birinde ÇekoslovakyadaD 
buraya bir ticaret heyeti gelecektir. 

Amerika ile aktcdeceğimiz yeni ti· 
caret anlaşması için Ankarada mü
zakereye iştirak edecek Amerika ti
caret heyetinin Vaşingtondan yola 
çıktığı hükumetimize bildirilmiştir. 

Yunanistanla ticnret münasebetle
ri daha ziyade genişletilecektir. Bu
nun için yeni bir ticaret anlaşması 
yapılacaktır. İki taraf hazırlığa baş
lamıştır. Hazırlıkların Başvekilimi • 
zin nisanda Atinaya yapacağı seya
hatten evvel bitirilmesine çalışılıyor. 

Avusturya ile Başlıyan 
Ticaret Müzakeresi Durdu 

Ankara, 15 <Tpn muhabirinden) 
- Avusturya ile başlayan ticaret 
anlaşması müzakerelerine Türko
fiste devam edilmesi kararlaşmış
tı. Son hadiseler dolayısile A vus
turya elçiliği mümessil gönderme
diğinden müzakere kalmıştır. 
Sigorta Şirketleri Kanunu 

Ankara, 15 (Tan muhabirinden) -
Sigorta şirketlerinin teftiş ve mura
kabesi hakkındaki kanunun bazı 

maddelerini değiştiren ve bu kanu
na bazı yeni hükümler ilave eden ka· 
nun layihası Büyük Millet Meclisine 
verilmiştir. 

Orman işlerinde Çalıf&Il 
Memurlara Verilen Tazminat 
Ankara, 15 (Tan muhabirinden)-

Hükumetin aldığı yeni bir karara gö
re, orman amenajman memurlarile 
harita subaylarına verilmekte olan 
tazminat, arazi üzerinde çalıştıkla

rı zaman için ihtiyar ettikleri mas .. 
raflarla iaşclerine mukabil olarak i
kamet ycvmi.Yesi mahiyetinde oldu
ğundan bu tazminatın, kazanç, iktı" 

• sadi buhran ve müvazene vergile "' 
Anka~aya Gi++i.~~~•'""'"d""" ....... ~ .... "ızn ... n ;r:aln:rı:--

Maarif Vekili B. Saffet Arıkan, 

dün üniversiteye gelmiş ve Rektör 
Cemil Bilselle bir saat kadar görüş
müştilr. Saffet Ankan, dün akşam
ki trenle Ankaraya gitmiştir. 

Yeni Mektep Binaları 

İlk ve orta okul binalarının ted
rici bir surette yeniden ve modern 
yapılması esası kabul edilmiştir. Ye
ni mektep kurmak için bu esasa da
yanan bir proje hazırlanmıştır. 

Yeni bir orta mektep binası kurul
mak üzere dün Şehremininde bir ar
sa istimlak edilmiştir. 

* Maarif Vekaleti, mektepler için 
bir kooperatif nizamnamesi hazırla

mıştır. Önümüzdeki ders yılı tatbik 

edilecektir. 

* Derslere mani olmaması için 

mektep müsamerelerinin mayıstan 

önce verilmesi bütün mekteplere ta

mim edilmiştir. 

* Azlık ve yabancı okullarındaki 
Türk muallimlerine hasta oldukları 
zaman ayni okuldaki diğer Türk mu
allimleri vekalet edeceklerdir. 

va kuvvetlerine yardım vergisinin }tt 
silmesi icap etmektedir. 

Dahiliyenin Taşra Teşkilab 
Ankara, 15 (Tnn muhabirinden) -

Dahiliye Vekaleti taşra teşkilatı pro
jesi yakındn Meclise sevkedilecektir· 
Proje ile mülkiye memurlarının ma
aşlarına yapılması düşülen zamlardan 
bu sene yalnız mektupçularla nüfuJ 
müdürleri istifade edeceklerdir. 

MEMLEKETTE: 

Bursada Tütün Piyasası . 
Bursa, 14 (Tan muhabirinden) -

Bursa tütün mahsulü bir kaç gün "' 
denberi cnnlı bir piyasa arzetmekte
dir. Tütünün kilosu 30 - 80 kurtlf 
arasında alınmaktadır. Inhisarlar i
daresi piyasanın müstahsiller lehin' 
olmasına gayret etmektedir. 200 biO 
kilodan fazla stok tütün satılmıştır· 

1 BiRKAÇ SATIRLA ] 

İ nhisnrlar umum IDudürü Mithat Ye
ncl, bu aym 20 slndc Avrupadan d6-

nccckttr. 

Jf.. 
Ş oförltt Cemiyeti idare heyetinin is

tl!nsı, diln ticaret odasına bildiril "' 
miştlr. 

Jf.. · G Omrük komisyonculuğu fmtfhnnl 
diln snbah yapılmış; ıoo kişi gtrnıft" 

tlr. 

1 TAKViM ve HAVA] 

16 Mart 1938 
ÇARŞAMBA 

3 UniO ay: GUn: 31 
Arabi: 1357 
Muharrem: 13 
GOneı: 6,12 - Ööle: 
ikindi: 15.45 - Akıam~ 
Yatsı : 19.47 - lmsAk: 

Kaaım: 128 
Rumi: 1354 

Mart: 3 
12.22 
1s.11 
4.34 

YURTTA-HAVA VAZ1YEfl 
Yurdun Trakya ve Ka radeniz kıyılıırı!l' 

da hnvn kapalı ve yeryer ya#ışlı, dlğef 
mıntaknlanndn bulutlu geçmiş, rüzı:Arlııl 
Karadeniz ktyılonndn garbt, Doğu ve Ce' 
nup doğusunda Ocnubl, diğer yerlerde ufll~ 
miyeUc şimali lstiknmettcn orta. Egede \C\J 
vctlicc esmiştir. 

İran Şchin~ahı Majeste Rıza Pehlevinin yıldönümil miinasebetile İran konsoloshanesinde diln yapılan ka
bul resminde bulunanlar 

Dün, t stanbuldn hava kapalı ve cOz1 r"' 
ğıslı ge~l11, 24 saat zarfında ynğon kıır1~ 
metre murnbbaınn bıraktığı su miktnrı 50 
gram olarnk ölçUlmüştür. Saat 14 te bar"' 
metre 767,8 milimetre idi. Hararet en çel' 
3,7 ve en az sıfırın altında 3,9 santi!!l'at olll 
rnk knvdcdllmlsUr. 

• 
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HCidiselerin 
Akisleri 

Omer Rım DOCRUL 

A vasturya hadiselerine artık ka 
pannıış nazarile bakmak milın 

~dilr. Her Bitler, dün kahraman
~ bleydanında söylediği resmi nut-

Avusturyanın artık Şarki Al· 
.._.Ya vilayeti oldutuııa ilin etmıı 
"' & ~ .ravuaturyalılar da bu karan al-

•1arla ve sevjnçle brıılamıılar
llar. Badisenin bu tekilde cereyan et· 
"-hıe ve kan dökülmesine mlııi 
..... iki amil Bitlerin derhal A VUS• 

tı.ryaya koşması, ve Alman ordusu
:: ~aziyete ıüratle hakim olması
~ · Bırkaç gün içinde Avusturya or-
'-11, Alınan ordusile kaynaşmış, Al
~ ordusu hududu ve tehirleri işgal 
~ bundan başka Avasturyanın 
~r teşkilatı ıöz yumup açma süra-

Ahnanlaştmlmıştır. 
~tı arada anlaşılan bir hakikat, A· 
'- ~· meselesinin A vrupadan ya
ht hiçbir mukavemet ile karıılanmı· 
1b...._8İıdır. İngiltere, dünkü Avam ka 
1~da Başvekil Mister Chamber-
"'IQl'" ~ lll nutkundan ve nutku takip e-
' llliizakerelerden anlaıtıldığı veç· 
~ _hadiseyi takbih ile iktifa edt'
_,~ır. İngiltere sUratli kararlar ve 
~Uz sözler lehinde değildir. Ya
~ İf, belki de silihlanma prog
-..aJIU hızlandırmaktan ibarettir. 

1.tt -lhakere esnasında göze çarpan 
'bokta, Çekoslovakyanın bir teh-

. ile karplaştığı sırada İngilten
~~lacağı vaziyettir. Fakat İngil
"e ııı ınesul devlet adamlan bu 
1t llta Uzerinde de sarih bir taahhüt-

htı1111ımamı1lardır. 
~tansaya gelince, onan da ~VU'I 
le a hadiseleri yüzünden bir meırıe

tıkarınıya niyeti olmadığı gayet 
~htir. Fakat Çekoslovakya da ı\J. 
tu.!a tarafından bir taarruz.a uğ
l'-..agı takdirde vaziyet değiteeektir. 
'tfııctrtaı Başvekil M. Birun ile yeni Ha-

iye Nazın Pot Bonkur, Çek«Klo-
-ıt·~ 

•Ya bu yolda teminat vermiıtir 
l'ta119anın taahhlltlerine sadik b-

möylemiflenlir. 

J tal yanın vaziyeti gayt't hrih
-. tir. İtalya, Avusturya bidi
l'e etlııı mevcut bir vaziyl'tin tabii 
!l -.ntıki neticeleri saymaktadll'. 
~'tt& İtalyanın en salahiyetli muhar
"-"Yılan Sinyor Gayda,934te de A· 
~ t11ryanın istiklali müdafii vaı:iye
'et de takınmadığını, o zaman Bren-
._. leçidine asker yığmasının da, f. 
~ toprakları üzerinde vukuu muh 
~~ 1 aksülamellere karşı ihtiyat ted· 
~en ibaret olduğunu anlahvor. 
>-...._ k ki, İtalya ötedenberi Avustur 
l Almanya tarafından ilhak o
~ına taraftarmış ve onun Avus 
t& .. _• istiklalinin müdafii olarak gö
~i veya o tekilde telakki edil-

)(l Çok yanlış imit-
~~ ~eııse İngiltere ile Fransada bir 
U.. 11Yasi müşahitler hali bu kanaa
"-.. lkaini beslemekte ve İtalyanm Al 

9- komşuluğuna can atmasını hata 

'-1 ~ta, hatta bu hatanın ergeç 1-
, tarafından anlaşılacağı ileri sü-

ll ktedir. 
>.at 1t huausta ister İtalya, ister bu sl

bL. l'hli§ahitler haklı olsunlar, mu

~ olan nokta İtalyanın Alman 
il.. lernesini hoş gördüğü ve hattı 

l•llişlemiye müzaheret ettiğidir. .. 
~'el llll1lıı mukabilinde Jtalyaya ne 
l,., ... ~1lııduğıı meselesi siyasi müşahit 
~"-' ir hayli meşgul etmektedir. A· 
4- li kamarasının dünkü toplantısın-
1'-ı beral liderlerin anlatışına ıöre, 
~>'•ya vadolunan memleket, Is
' Yllclır ve Avrupanın ·Avustarya
~'lt lonra vereceği kurban, Çekoalo
,..,, değildir. Demokrasi ile faşlz
~ : kanlı mücadelesine sahne olan 

il deııız memleketidir. 
>it ~telakki doğru ise, ki, bunu te
"1.-. ~•tek birtakım emareler de var 
~Ilı Panyada müdahale siyasetinin, 
"-~ cümhuriyet İspanyasının 
"1tıı1~1 taarruzuna karıı gelebildiii 
·~de, bir kere daha hızlanacağına 

etınek icap eder. 

/\taba bu ihtimal de tahakkuk 
..... ederse yine bir mukavemetle 
~ ... :laınıyacak ve İspanya da ikinci 

4 •n olacak mı? 
~Pada vukubulan hidlselerin 

4ttuoaya .hasretmek doin 

T~N 
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Uzak Şarkta Harp Kmıtı 
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San Nehir Cephesinde 
Çin Mukabil Taarruzu 
Zaferle Neticeleniyor 

Polonya ile Litvanya 
Ar·asındaki ihtilaf . 
Nasıl Halledilecek? 

Nevyork, 15 (Husus!) - Çin - Ja 
pon harbinin sıklet merkezi Lunhay 
cephesine inhisar etmiş gibidir. Son 
alınan haberlere göre, burada çok 
şiddetli çarpışmalar oluyor. 

ferlerinin Japon kıtalan tarafmdan 
işgal edilmiş olmasına rağmen Şan

sinin muhtelif yerlerinde muharebe
ler devam etmekte ve Çinliler bir -
kaç şehri geri alınış bulunmaktadır. 
Japonlar, son gün zarfında Tauyan'm 
cenubu garbisinde binden fazla ölii 
vermişlerdir. 

VUfOn, 15 (A.A.) - Po- 1 
lonya Ajansının Riga ve Re· 
valdan bildirdiğine göre, Lit· 
vanya makamlarının uzlaş-

başlamayı teklif etmiştir. 
Varşova, 15 (A.A.) - Polon 

ya • Litvanya hudut hadisesi
ni ve iki devlet arasındaki ger 

Çinliler, bu cephede çok e
nerjik bir tekilde mukabil ta
arruza ıeçmi9lerdir. T aarru
zun kati neticeleri hakkmda 
henüz .arih maJ(imat edin
mek imkinaız olmakla bera
ber, Çin kuvvetlerinin birçok 
noktalardan bilhusa, TUJ11· 
kuan' dan San nehri ıeçtikleri 
ve yıldırım aüratile 9imale 
doğru ilerledikleri mubelckek 
görünüyor. Japon mevzilerine 
yapılan baakmlarm çok tMirli 
ve ezici olduiu anlqılmakta
dır. Ayni zamanda, mütehar
rik Çin kuvvetleri, Şan.i ve 
Honan ımırlannda da büyük 
bir faaliyet ve hareket ıa.ter
mektedirler. 
Çin resmi tebliğine göre, San Neh 

rin doğu tarafında Hatsin şimendi-

ITALYA: 

Yeni Bütçede 
Ne Kadar 
Açık Var? 

Dün Çin tayyareleri Nankin üzerin 
de uçmuşler ve Japon karargihlan
nı şiddetle bombardıman ederek on 
kadar tayyare tahrip etmişlerdir. Ja 
ponların Pakan hattı üzerinde ilerle 
meleri tamamile durdurulmuştur. Bir 
Japon kolunun Şansi dağlanndaki 

Çin kuvvetleri tarafından çevrildiği 
haber veriliyor. 

Diğer bir tayyare filosu, bir Japon 

askeri trenini ateş altına almış ve e

hemmiyetli surette hasara uğratmış
tır. Suiyuanclaki Çin kıtaları Doğu la 

tikametindeki taarruzlanna devam 
ederek çok mühim bir ticaret merke
zi olan Paotuaya yakla§Dllşlardır. 

Tokyo, 15 (A.A.)- Kobaypnin ak 
rabasından ve elektrik sanayünin ta
nınmış simalanndan Tanabe, Abe'ye 
yapılan tecavüzde methaldar adde
dilerek tevkif edilmiştir. 

MISIR: 

Veft Partisi 
Hainlerden 
Bahsediyor 

Roma, 15 (A.A.) - BüyOk Fqist Kahire, 15 (A.A.) - Veft umumi 
konseyi, kanunu esasi reformunu heyeti toplantw sonunda krala bir 
krallık statüsünün tadili suretile ta- talep listesi verilmiştir. Nahu Paşa 
maınlam.ıya karar vermiştir. parti divanı azasile saraya gitmek is-

Daha evvel. B. Mussolini dahili nü- temiştir. Bu talep listesi başkatibe 

fus vaziyeti hakkında uzun beyanat- verilmiştir. 

ta bulunmuştur. Talepte, hükfunetin seçimde taraf 
Finans bakanı, fınans ve ekonomi girlik yaptığı bildirilerek dünya ah· 

vaziyetinden bahsetmiştir. İtalyan valinin nazik anında bunun, memle
Bankasınm 4 milyar 28 milyon 300 kette vahim anarşilere sebep olacağı 
bin lirete baliğ olan madeni mevcu- ve kralın hainler tarafından istismar 

d 14 d be . d ğişm .... 1 ... ir 5 edildiği bildirilerek bu hale bir ni· 
u ay an n e eu~~ . ha t rilm . . te ·1m ktedir 

martta tedavüldeki para 16 milyar 
ye ve esı as nı e . 

520 milyondu ve o zamandanberi de FiLiSTiN: 
mahst1s surette azalmıştır. 

Varidat mütemadiyen artmakta • 

dır ve açığın bütçe projesinde tesbit 

edilen miktardan az olacağı derpiş 

edilebilir. Fevkalade masraflar mah

stis surette azalmaktadır. 

ltalyanm Bahriyeei 

Arap Çetecileri 
Suriyeye Kaçmıılar 
Kudüs, 15 (A.A.) - Şimali Filis

tinde harekatta bir durgunluk baş
lamış ve sanıldığuÜı göre Arap ihti • 
lilcilerinin büyük bir kısmı Suriye 
hududundan öbür tarafa geçmiştir. 

ma kabul etmiyen vaziyetleri 
büyük bir endişe uyandır

maktadır. Letonya ve Eston-
ya hükiimetleri, Baltık mem 
leketleri arasındaki münase
betlerin ancak Litvanya ile 

' Polonya arasındaki münase • 
betlerin hallinden sonra tar
sin olunabileceği fikrindedir. 

Litvanya hüld'imeti, dün 
akşam, Polonya hükiimetine 
11 mart hadisesini aydınlat· 
mak üzere delegeler tayin et 
meyi ve Litvanya • Polonya 
hududunun her iki tarafında 
hadiselerin önüne geçmek il· 
zere tedbirlerin müştereken 

için müzakerelere 

FRANSA: 

Silahlanma 
Faaliyeti 
Hazırlanıyor 
Paris, 15 (A.A.) - Saat 17 de Baş 

vekilet binasında milli müdafaa na
zırlan toplanarak alakadar amele 
teşekküllerinin murahhaslarile bir -
likte harp imalatına hız vermek ça
relerini araştırmışlardır. 

Buna benzer bir toplatnı da bilA
hare millt müdafaa için çalı an sana· 
yicilerle görüşmelt üzere yapilmıŞ -
tır. 

Kambiyo Murakabesi Mesele.i 
Paris, 15 (Hususi) - Başvekil 

Blum'un hususi kalem müdürlüğüne 
Jorj Boris'in getirilmesi bazı kimse· 
ler tarafından kambiyo mürakabesi 
tesis edileceği şeklinde tefsir edilmiş 
tir. iyi haber alanlar, böyle bir tef -
sire mahal bulunmadığını, B. Boris'in 
Uzak Şarka ait mali işlerde ihtisasi· 
le tanınmış bir sosyalist olduğunu i· 
leri sürüyorlar. 

RUSYA: 

Papanin Heyeti 
Leningrad' da 

Leningrat, 15 (A.A.) - Papanin ve 
arkadaşlan bugün saat 14 te buraya 
gelmişler ve Leningrat işçileri tara
fından hararetli tezahüratla karşı • 
lanmışlardır. 

Roma, 15 (A.A) - Mecliste, bahri
ye bütçesi ·müzakerelerinin sonunda 
Bahriye Müsteşarı Amiral Kavag
nari beyanatta bulunarak, 1941 de 
İtalyanın 700 bin tonilatoluk bir do- Kabine Buhranı mı? 
nanmaya malik olacağını söylemiş

tir. Bu donanma şöyle taksim edil

miştir: 

240 bin tonilato zırhlılar, 160 bin 

tonilato kruvazörler, 190 bin tonila

to hafif sefain ve yüz bin tonilatodan 

fazla da denizaltlan . . 

Bahriye Müsteşarı İtalyanın uzak 
denizlerde de müdahale imkanına 

verecek bir Osean donanmasına muh 
taç olduğunu ilave eylemiştir. 

değildir. Amerikayı da unutmamak 
lazım gelir. Amerika Birleıik cüm
huriyetleri efkan umumiyesi de son 
hadiseleri derin bir alaka ile takip 
etmekte, demokrasiyi kurtarmak için 
karıştığı büyük harp neticesinde Av
rupanın diktatör yuvası olmasını 
hayretle karşılamakta ve bu vaziyet 
karıuıında Amerikadaki demokrasi 
müesseselerini takviye ederek A vru
pa işlerine takılmamak için vaziyet 
almaktadır. 

Son hadiselerin ıimdlld neticeleri 
bunlardır. Fakat Chamberlain'in de 
dediği gibi bu hadiselerin son netice
leri tahmin edilemiyecek • derecede 
biiytiktür. 

Romanyanın yeni anaycacuının ramen ilanı münaaebetile sa
rayda yapılan meraimden bir wöriinüf: Bapelril Patrik Miron 
yeni cınGJl'CUCl)'cı saılakal ~ini etli70r. Arlıatlalriler kabine az:a
lanJır. 

Bilkref, 15 <A.A.) - Havas: Burada yeniden kabinede değişiklik o
lacağından bamedilmektedir. Bugün saat 13 te kral, Vaida Voyvodu 
kabul ederek kendisile uzun uzadıya göriiımüıtür. Diğer taraftan kra
lın bu ayın yirmisinde Londraya yapacatı resmi ziyaret tehir olunmut' 
tar Bu cihet resmen teyit ol1111maktadır. 

gin vaziyeti mevzuubahis e
den Kuryer Poranni, diyor 
ki: "Bu vaziyet, daha fazla 
devam edemez, Polonya, bu 
tahrik hareketini böyle hı· 
rakamaz. Polonya, tarziye ta· 
lep etmelidir. Kavnas zi. 
mamdarlan eğer hakikati ka
bul etmek istemezlerse, bun-
lara, politikalarının mecnu
nane mahiyeti sarih surette 
anlatılmalıdır. Polonya, Av
rupanın bu parçasında sulhten 
mesuldür.,, 

İstirahat etmek Uzere Riv-
yerada bulunan Hariciye Na
zın Bek, bugün buraya gel
miş olacaktır. 

AMERiKA: 

Avrupadaki 
Diktatörlere 
Ateş Püskürüyor 
Vaşington, 15 (A.A.) - Bahriye 

bütçesinin müzakeresi esnasında, de

mokrat mebuslardan Otoole, Ameri

ka hükumetinin anşulusu tanımama 

smı ve Almanya ile 
0

diplomatik mü· 
nasebetlerini kesmesini talep eden 

b ir t akrir vermiştir. 

Bu teşebbüsün muvaffak olması 

ihtimali zayıftır. Bununla beraber bu 
hareket, diktatörlerin önünde eğil

memeğe ve diktatörlüklere muarız 

ticari ve mali bir siyaset takip etme

ğe azmetmiş olan Amerikan e1karı 

umumiyesinin bir kısmına hikiın o

lan zihniyeti göstermektedir. 

Hariciye nezareti, A1manyaya kar 
şı ittihaz edeceği hareket tarzını tes

pit etmeden evvel efkarı umumiye

tle ve ecnebi hükumet merkezlerin

de hasıl olan bütün aksülamelleri ta

kip etmektedir . 

Bahriye encümeni reisi harici si

yaset hakkındaki beyanatları esna

sında tekrar silihlanma keyfiyetinin 

Amerikanın ananevi siyasetinde bir 

değişiklik husule getirmiyeceğini 

söyliyen Roosevelt ve Hull'ün bu 

sözlerini tekrar etmiştir. 

Infiratçılar Amerika ile Ingiltere 

arasında gizli bir itilaf mevcut oldu

ğunu isbata çalışarak Hull'ün sami • 

mi olmadığını iddia etmişlerdir. 

Bununla beraber bir çok mebus -
Lar Avrupa demokrasilerine karşı dos 
tane bir siyaset takip edilmesi taraf
tarıdırlar. 

BULGARIST AN: 

Edirne için Yine 

Merasim Yapllmıı 
Sofya, 15 (Hususi) - Edimenin su 

kutunun 25 inci yıldönümü evvelki 

gün burada kutlanmıştır. 

"Sv. Nikolay Novi,, kilisesinin ya

nında dikili Edime abidesi önünde 

merasim ve ayin yapılmıştır. Bu me

rasime Sofya garnizon kumandanı 

general Lukaş ve 58 inci alaydan 
Trakyalı muharipler hazır bulunmuş
lardır. 

Yine o gün, Bulgarlann kurtancı 
Çar dedikleri Rus kralı ikinci Alek
sandr'ın ölüm yıldönümü kutlan -
mıştır. Bu münasebetle "Sv. Al. Nevs 
ki,, kilisesinde yapılan dini merasim
de, saray başkatibi ile bazı nazırlar 
hazır bulunmuslardır. 
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ifClEK 
Bit, Pire ve 
Tahtakurusu 

[Yazan: B. FELEK] 
Bucfln size kanatsa hqarattan 

bahsetmek istiyorum. Yanma başla
madan evvel bu satırlan yemekten 
evvel okumBlllZI bir ihtiyat tedbiri 
olarak hatırlatmm. 

Gazetelerde okudmn ki; belediye 
bitle miicadele edecekmiı. Zatea. 
bence belediyeye, mücadele müesse
si demek daha doğru olacak. Çünkü: 

- İhtikirla mücadele 
- Kasaplarla mücadele 
- Gürültü ile mücadele 
- Bitle mücadele 
- Pislikle mücadele 
- Dilencilerle cilcadele 
- Karanhkla mücadele 
- Fmnlarla mücadele 
- Karışık gıda maddelerile ınD~ 

dele. 
- Otomobillerle mftcadele 
- Tramvaylarla mücadele 
- Hamallarla mücadele 
- Sucularla mücadele 
- Sütçülerle mücadele 
- Hastalıklarla mücadele, m&c.; 

dele, mücadele ..• 
Bu kadar çok mücadele eden mft. 

esseseye başka ne denebilir. Allala 
kılıcını keskin etsin! 

Yalnız merak ettiğim bir nokta 
var. Mücadele için belediye haşarat 
arasından niçin biti seçmiş. Tahtaku
rusu ve pire daha az mı müziç ve pi9-
tir? 

Ben, kim ne dene desin, öteden
beri tahtakurusunu iirenç ve yılışık. 
pireyi sempatik, biti demokratik ve 
Bohem bulurum. 

Pire az çok her yere girer. Girdili 
yeri kirletir, atletlijine güvendiii i
çin kimseden korkmaz, kaçar, gider. 

Tahtakurusu bir yere yerleşti nd 
kökünü karımıya imkan bulamusı
nız. Buna muvaffak olursanız, dna
yetinizi inkara imkin vermez. Ölü
sü bile musallat, mukavemetsiz, iğ
renç bir mahlfıktıır. 

Bite gelince; bir kere avam kama
rasından yukan çıkmaz. Zengine te
nezzül etmez. Fakir ve hırpani taba
ka ile olan arkadaılıtıPı katiyen J:.os
maz. Kendini kabahatli addetmediğin 
den pire gibi kaçmaz. Fakat tahta
kurusu gibi de tutanın elinde telef 
olmaz. Erbabının elinde yarış atı ci
bi kurslar bile yapar, meharetli, sa
bırlı, demokrat bir hayvandu. Ne 
diye bununla mücadele ederler bil
mem ki?! 

Ayıların 

Yaptığı 

Bir Düğün 
Mus, (Tan muhabirinden) - Gebıa

zan nahiyesine ballı Ersak köyünden 
Hanzo imıinde biri, dalda, ayıların bir 
dUtün ellenceslne rastgel..mlştlr. Bu P· 
rlp eğlenceyi köylü aöyle anlatıyor: 
"- Geçenlerde bir koyunum kaybol

du. Aramıya çıktım. Geze geze bir te
peye tırmandım, tepeden aşalıya bak81'
ken gözüme beş büyük ayı ilişti. Bir de 

ne göreyim?Benlm, kaybolan koyunum da 

bunların arasında idi. Ayılardan biri kü
çilktü. Dört bilyük ayı, küçük ayıyı dil
lerile yalamıya başladılar ve bu yalama 
yarım saat kadar devam etti. Sonra, a
yılardan biri, o civardaki dereye dolru 
gitti, kocaman bir yaprak kopardı, bu 
yapratı getirip, küçük ayının basına k07 
du. Ayılardan biri önde, küçük ayı orta
larında, diierlerl arkada yürümiye bq

ladılar. Daha gerideki ayı da benim ~o
yunu iterek onlan takip ediyordu. Bu 
alay, derenin daha gizli bir köşesine ıel
di ve orada durdular. Dört ayının bir
takım sesler çıkararak zıplamıya bası.
dıklarıru hayretle gördüm. Biraz sonra. 
derenin aşalı tarafından dotru benim 
koyunla diler ayı sökün etti. Oynıyan 
ayılar, onlann gelişini görünce, haykır
malannı, zıplamalarıru artırdılar, daha 
ziyade coştular. Bir müddet sonra ayılar 
benim koyunu parçaladılar ve Afiyetle 
yediler ve bundan sonra da blrl erkek, 
öteki 3lşı olan iki küçük ayıyı yanyana 
bırakarak uzaklaştılar. 

Define Yerine Sığınak! 
Niksar, (TAN) - Kilise bahçesin

de define aranılmasına devam edili· 
yor. Toprak, on metre derinlikte ka
zılmış, kemerler ve oymalı taşlarla 
süslü bir mahzen meydana çıkmış -
tır. 

Define bulunmasa bile, bu mah· 
zenin küçük ıslahatla iyi bir sığınak 
olabileceği •nlaştlıyor. 



J A l"4 • BU A K Ş A M Sinemanın ve spor sahalannın • 
· kraliçesi 3 sene mütemadiyen 

M E L E K • + e dünya ,ampiyonu 
BEYAZ YILDIZ 

SONYA HENNIE 
ile bu senenin en gözde 

jönprömyesi 

TYRONE POWER 
tarafından FRANSIZCA 

sözlü olarak yapılan 

KAR TOPU 
Gençlik - Aşk - Spor - Musiki - İhti

şam ve güzellikler şaheseri 
Ayrıca: Paramount dül'iya haberleri. 

1 - Katil suçlusu Antnkynh Tevfik, dün, cürmü meşhut mahkemesinde sorguya çekilirken. 2 - Babasını 
öldürmiye teşebbüsten suçlu Hasanla suç ortağı Mehmet ~ğırceza mahkemesinde •• 

DiKKAT: Numaralı koltuklann erkenden aldırılması 
rica olunur. Tel. 40868 

Antakyalı Tevfik Dün Cumhuriyet 

Ad 
. ' Aleyhindeki dava 

Yarm akşam SARAY 
. 
smeması 

İki büyük yıldızı büyük bir filmde takdim ediyor. 

ıyeden Kaçarken Son Safhada · 
ANNABELLA ve CONRAD VEIDT'i 
KARDiNAL de RICHELlEU'nün 8.tıkane, gaddar, 

dessas hayatını tasvir eden Fransızca sözlü 

Tutuldu Mahkôm. Oldu 
Dün sabah, Asliye İkinci Cez\ 

Mahkemesinde, muharrir Bayan Sa
biha Zekeriya tarafından Cumhuri
yet gazetesi aleyhine açılan davaya 
devam edildi. Mahkemeye suçlu Hik 
met Münüle avukatı Semih gelmiş
lerdi. Dava, geçen celsede suçlunun 
müdafaasını yazılı olarak mahkeme
ye vermesi için talik edilmişti. Reis, 

KIZ.IL RAHiP Antakyada amcasını öldüren ve İs 
tanbul tevkifanesinde iken kaçan 
Antakyalı Tevfik, dün adliyede mu
hakemesi görüldükten sonra, bir da
ha kaçmıya teşebbüs etmiş, fakat iki 
dakika içinde jandarmalar tarafın
dan ya\calanmıştır. 

Firar hadisesini ve muhakeme taf
ıiliıtını yazıyoruz: 

Dün snbah, Ağırccza Mahkemesin
de 1936 yılı Ağustosunun 23 üncü 
gecesi Antakya tevküancsinden ka
çan Tevfiğin muhakemesine devam 
edildi. 

Evveıa, Antakyada bulunan ve öl
dürülen amcasının kızı Nedimenin 
mahkemeye gönderdiği arzuhal o
kund u. Bu arzuhalde Tevfiğin Suri
yeden geldiği, Ermeniden dönen an
nesinin Agop ismindeki bir akraba
siyle bir müddet Halepte kaldığı ve 
bir gece Antakyaya gelerek babasını 
öldürdükten sonra, ortadan kaybol
duğu bildiriliyordu. 

Tevfik- üç sonedenberi !stanbuld_a 
Defterdardaki dikimhnncde ustabaşı 
olduğunu Antakyaya gitmediğini, 

amcasının mirasına konmak için baş
kalnrı tarafından işlenen cinayetin 
kendisine atfedildiğini söyliyerek id
diayı redde çalıştı. Bundan sonra 
gösterdiği müdafaa şahitleri dinlen
di. Terzi Sabahattin ve berber Kamil 
Antnkyaya gittiğinden haberleri ol
madığını soylediler. 

En sonra dinlenen dikimhane pos
tabaşısı, Mehmet te şunları söyledi: 

- Tevfik benim bulunduğum bir 
numaralı kısımda 192 numarada ka
yitli ustadır. 936 yılındanberi devam 
eder. Yalnız fabrika bu senenin ye
dinci ayının 28 inci günü tatil yaptı 
ve dokuzuncu ayının 15 inde tekrar 
açıldı. Tevfik hergün saat on yedide 
fabrikaya gelir, 23, 24 te ayrılırdı. 

Bu sırada Tevfik: 
- Bay Reis, dedi. Sorunuz baka

lım. Ben nasıl adamım. Ben bütün 
fabrikanın, ustalık imtihanında birin 
ciliği kazanmış kıymetli bir ustası 
idim. 

Reis cevap verdi: 
- Olabilirsiniz. Böyle olmanız id

dia edilen işi yapmanıza mani değil
dir. 

emsalsiz filminde göreceksiniz. 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

bulda olup olmadığımı sorardı. Fa
kat bu, onlann işine ·gelmezdi. Çün
kü İstanbul polisi beni burada bula
cak, tertip ettikleri ütira tesirini gös 
termiyecekti. Onun için vaktinde mü 
racaat etmediler ki, işi karıştırsın

lar ... 
eski zaptı okuttuktan sonra suçluya: •••••••••••••• Bugün 

Mahkeme geçen celsesinde Harici
ye Vekaleti vasıtasiyle Antakyada 
bulunan Nedime, Fatma, Ahmedin 
Antakya mahkemesinde istinabe su
retiyle ifadelerinin alınmasına karar 
vermişti. Cevap gelmemişti. 

- Müdafaanızı hazırladınız mı? 

dedi. Avukatı Semih ayağa kalka
rak: 

- Bay Reis, müdafaadan evvel bir 
maruzatımız vardır. Biz de davacı 
hakkında bir dava açtık. Müddeiu
mumiliğin 2534 numarasiyle bu da
va mahkemenize gelmiştir. Ayni ha
diseden doğma bir davadır. İrtibatı 

Ş 1 K sinemada 2 muazzam film 
KIZIL iZDİVAC 

l\Jarlene Dietrich - Robcrt Donat 

Mahkeme bu tezkerenin, tekidine, 
Tevfiğin annesinin Adanadaki nüfus 
kayıdının getirtilmesine karar vere
rek muhakemeyi 19 Nisan saat ona 
tiılik etti ve suçlunun tahliye talebi
ni reddetti. 

vardır. Tevhidi lazım gelir. 

I.ınrf :f Ç' brr İ(~~•n ·~ v• h•u doıu sahürl 
- Açtığınız davanın tarihini söy

SILVIA SIDNEY SPENCER TRACY leyiniz. 
Suçlu ve avukatı söyliyemediler. - Baştan başa heyecan ve beşerin ıstırabntanı anlatan şaheser ••• 

Fırsat bulursam kaçacağım 
Tevfik, suçlu bölmesinden çıktı. 

Avukat Semih, söze devamla dedi • 
Jandarmanın önünde salon kapısına 
doğru birkaç adım attıktan sonra 
durdu ve bağırdı: 

ki: 
- Bu dava da neşir suretiyle ha

karetten mütevellittir. 
İddia makamını işgal eden müdde

S A R A y sinemasında 
BU AKŞAM 

- Bay Reis ben evvelce bçtnn. iumumi muavini B. CevdetinJaleb'
Fırsat bulursam yine kaçacağım, le reis dava edilen Tan gazetelerinin 
çünkü haksız yere yatıyorum. Geçen numaralarını ve tarihlerini sordu. 
celsede müddeiumumi tahliyemi is- Suçlu: 
tediği halde siz t;>ırakmadınız. - Tan gazetesinin 19, 20, 21, 22, 

Reis: 23, 25 Teşrinievvel 937 tarihli nüs-
- O senin bileceğin şey değil, de- halarındaki neşriyattan dolayı açtık. 

di. Bundan sonra müddeiumumi söz 
Bundan sonra Tevfik bütün kuv- alarak dedi ki: 

vctlerini bacaklarında topladı bir çe- - Bugüne kndar devam eden muhnke-
me esnnsındn suçlu Hikmet Münif ve ve

kirge gibi mahkeme salonunun kapı- kili, bu dnva dolayıslle evvelce Tnn ga-
sından koridora atladı. Halle biribi- zetesindeki yazılnr milnasebctilc dava aç
rine karıştı, jandarma düdükleri öt- tıklnrını bildlrmemifiler, yalnız kcndilerl-
tü. Mübaşir reise: nin tahrik edildiklerini iddia ederek nu-

- Tevfik kaçtı, dedi. mnrnlarını şimdi söyledikleri gnzetelcri 
mahkemeye ibrazın iktifa etmişlerdir. Son 

Tevfik, sol merdivenden son sürat 

Mes'ud 
- "GiŞE 

Cemil 
BÜTÜN 

Hapisane Binası Yıkıhyor 
Yerine yeni Adliye sarayı yapıla

cak olan eski hapisnne binasının yı
kılma işi, 17 bin liraya bir mü-

teahhide ihale edilmiştir. Müteahhit, 
dört ayda hapisaneyi yıkacak, enka
zı kaldıracak ve yerini Milli Emlak 
müdürlüğüne teslim edecektir. 

safhaya gelen bu dnvada bnşkn mukabil 
le kendisini aşağıya atmış, kaçarken bir davadan bahsC'dilmcsi ve bu muknbil Salim v~ muharrir Sabiha Zekeriya 
bahriyeli Osman ayağından tutmuş, davanın mnhkcmcnlzce nazarı dikkate a- aley~ine dava açtığı anlaşılıyordu. 
fakat onu da yere devirmiştir. Niha- lınmnsı bu işi uzntnbilecek mahiyette ol- Sabiha Zekeriya, söz alarak: 
yet, ikinci katın koridorundan önüne duğundnn taleplerinde bahsedilen dava- - İddianamede Tan başmuharriri 

nın tevhidine lüzum görmeksizin bunun Ahm E 
gelenleri çiğneyip ilerlerken icra da- intaç cdılmc.si lAzımdır. Yeni dava da tah- et min Yalmanın imzalı yazı-
iresinin mübaşiri İbrahim ile müd- rik için açılmıştır. Esasen suçlu bu gnzc- sından dolayı dava açıldığını öğreni
deiumumilik odacısı Sabri ayağına telerl mahkemenize vermiştiP. Mahkeme, yorum. Ben, ne Tan gazetesinin baş
çelme takmışlar, adliye karakol jan- tahrik görürse, bunu nnzan itibara ala- muharririyim, ne de neşriyat mÜdü
darma kumandanı onbaşı Kamber cnktır. Tevhidine lüzum yoktur. i rüyüm. Benim yazılarımda madde 

d Reis, mahkeme kaleminden yeni kt 
e yetişerek gırtlağından sıkmış, bi- yo · ur. 

d dl' dosyayı getirtti, açtıktan sonra: Hiç bir hakaret cümlesi de yoktur. 

ve Arkadaşları 
GÜN AÇIKTIR .. -

-tSTANBULLULAR 

DiKKAT! 

ALI BABA 
Hf NDiST ANDA 
EDDIE CANTOR 

Türkçe ve Türk musikisi 

ikinci film: BEYNELMiLEL 

YANKESİCİ 
Alemdar ve Milli 

iki sinemada 

birden bugün 

raz sonra a a ıye polisi Refik yetiş- . _ Siz beş. altı gazeteden bahsedı'-
miş ve yakalamışlardır. O, başka bir davadır. Benim davam iki Öğretmenin Ölümü 
Cürmü Meşhut mahkemeısinde yorsunuz. Burada iki gazete çıktı, la tevhit edilemez. Bunu vakit ka- Istanbul Oğretmenleri Yardım Ce-

Tevfik, kapı altına alındıktan son- dedRi. . 'dd. · zanmak için yapmışlardır. miyetinden: 
eıs, ı ıanameyi okudu. Müddei- Bundan sonra mahkeme kararını s·ı· · ·1 · G k- - ·· r. 

k t bb .. 1 şh ı ıvrı ı çesı ümüşpınar oyu 0 6 ra açmıya eşe us suçuy a me ut umumiliğin,Başrnuharrirun· ı·z Ahmet d. . .b 
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fstanbuJ radyosu: 
ÖGLE NEŞRiYAT!: 
Saat 12,30 Pıtıkla Türk musikisi 12 

Havndls 13,05 PlAkla Türk musikisi ıs 
Muhtelif plfık neşriyatı 14 SON. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 
Snnt 17 İnkılfıp tarihi dersleri: Vni"eP 

tcden naklen: Mahmut Esnt Bozkurt 18~ 
Fatih Halkevi gösterit kolu tarnfında:a 
temsil, 19,15 Konferans: Doktor :Muz d
Şevki tnrnfından (şeker hastalığının Y ~ 
tcdnvl usulleri) 19,55 Borsa haberleri ~ 
Necmettin Rızn ve nrkadıışlnn tarafırıd \1 
Türk musikisi ve holk şnrkılan 20,30 ıt~ 
rnporu 20,33 Ömer Rızn tarafından ar8.,.
söylcv 20,45 Nezihe ve arkadaşları tnrııJıf.'. 
dan Türk muslklsl ve holk şnrkıları (~ 
ayan) 21,15 Fasıl saz heyeti: İbrahlın ,.e 
kadaşlan tarafından 21,50 Orkestra: l 
Bah: Hamlet, Uvmür. 2 - Morenn: S 
vusfedem. 3 - Rahmaninof: Noktürn· 4 sS 
Albeniz: Sercnata, 22,45 Ajans hnberlerf· .ı 
Plfıkla sololar, opera ve operet parÇalS' 
23,20 Son haberler ve ertesi günün progrf' 
mı 23,30 SON. 

Ankara Radyosu: 
ÖGLE Nl!!ŞRIYATI: : 
Saat 12,30 Muhtelif pldk neşriyatı 12·~5 

Pltık: Türk musikisi ve halk prkıları 13, 

1 

Dnhlll ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRIYATI: l 
Saat: 18,30 Plakla dans musikisi t9ı~ 

Türk musikisi ve halk şnrkılan (Nihal 
nrkndaşlnrı) 20 Saat ayan ve arapça_ °,~ 
riyat 20,15 Türıt musikisi ve halle prJOl' 
(Servet Adnan ve arkadaşları) 21 Konfe • 
rans: Cemil Arıtman 21,15 Stildyo sru~rı _!; 
kestrnsı 1 - W. Aletter: Aubade du :ıw-•-
2 - Joh. Strnuss: Die Fledermaus S"" 
Rimsky Korsııkow: Chanson Hindouc f "" 
Emile Wnldtcufel: Tout-Parls 5 - w. Jll' 
blkoff: Wolzcr Aus der Christbnum 22 /.' 
jnns haberleri 22,lS Yarınki prograJil. 'f 

DANS MUSİKİSİ 
16,4S Berlin kısa dalgası: Bütan d{ttl"

0 yanın danslarından, 19,10 Var{iova: 21.S 
Bükrcş: Kabare musikisi, 23,15 stotc• 
holm, 23,30 Uıypz.ig, Floran.s, No~ 
24,10 Peşte. 
HAFİF KONSERLE.t 

7,10 Bcrlln kısa dalgası: Neşeli pnr(ll~ 
lar (8,15 devamı), 9,30 Parls Kolo~ 
PHlk (Keza snat 10,15, 11,30, IS), ıo.s0 
Berlln kısa dnlgnsı: Koro, 12 Bedin l<l' 
sa dalgası: Kanşık saat. 13 Bcrlln ıcıs' 
dalgası: Hn11f musiki, 13,15 Roma 1t1SS 
dalgası: Hafi! musiki, 14,15 Pnrls J(l"' 

lonyal: Konser nnklf. 15 Keza. 11.ı: 
Varşova: Karışık cırkcstrn konseri, J7.~ r 
Berlln kısn dalgası: Popüler konser (ls) 
devamı), 18,05 Bilkrcş: Glurgea ork~ 
sı, 18,20 Belgrnt: Bilyük radyo orkeS ' 
trası. 19,30 Peşte: Radyo orkestrası, ,C 
füikr('Ş: Rlchnrd :Vngnerln es J--4,,pll 
'önscr,'-'20, O er in ısadalgası: ~aıl 

mel musikisi, 22,20 Peşte: Ork~tra ıcoır' 
seri (Vclner, 'Plzctü, CatalanI; Rııvel1 

22,45 Berlfn kısa dalgası: KQçQk a~ 
musikisi, 22,45 Bükreş: Gece musı# 
nakli, 23 Vnrşova! Halk musikisi (Raf' 
sini, DonizctU vs.), 23,10 Peşte: P~ı;. 
23,35 Viyana: Eğlenceli gece ~usi~ 

NikCih Merasimi 
Muğla eşrafından merhum 1391 

Eminin kızı Bayan Zekiye ile Nııl'JI' 
yatı Umumiye Ambarı sahiplerind~ 
Bay Muhlis Emeğin niktıhları bU~ 
Cihangirde Kumrulu Sokak Ra.ıııııi1; 
bey apartımanında hususi surett~,,4 
ra edilecek ve 19-3-938 Cu~ 
akşamı da Parkotelinde evlenme t t• 
reni yapılacaktır. Tarafeyne saade 
ler dileriz. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrot-1' 

DRAMKISI\fl 

~~~~ Saat 20,30 da 1 

~~~~ F İ D 3~e=/ 1' -0--1 OPERET KISMI · 
Saat 20,30 da 
DALGA 111 

Komedi 3 perde 

--------------~---~-Annesinin sözleri 
Reis bundan sonra suçluya annesi

nin Ermeni dönmesi olup olmadığını 
sordu. Tevfik: 

1 
. ili ver ı ve ırtı at ve tevhit ciheti, bi- retmeni Lutfi Kıvanç ile Kartal Pa-

suç ar miıddeiumum 'ğine çıkarıldı. Emin Yalmanın bir başmakalesiyle ı ·h d'' .. "l k -
Tevfik şu ifadede bulundu: a arc uşunu me uzere davayı, suç şaköy öğretmeni Asaf'ın ölümünü te Ertuğrul Sadi Tek Tiyatro51' 

imzasız bir yazıdnn dolayı Ahmet E- lunun müdafaasını yapması için a - essürle bildır' ır· , sayın üyelerin-.;.,; da- B U k-d H ı · asJJldl 

- Hayır, Müslümandır, Türktür. 
Biz anasıl Adanalıyız. Kayıdımız da 
Adananın Emirler mahallesindedir. 
Annemin adı Münevverdir. Şimdi de 
mahkeme salonunda bulunuyor. Bir 
de Reşat isminde kardeşim var. o da 
buradadır, dedi. 

Dunun üzerine reis, annesini ça
ğırdı. O, şu cevapları verdi: 

- Adım Münevver, babamın adı 
Abdullah annemin adı Meryem, ha
yır Sıdıka , kocam yüzbaşı Astmdı. 

Biz Adanalıyız. Fakat çocukhırtm A
danada doğdu. Nüfus kağıdını var. 

Bu sırada suçlu, söz ~tedi ve şun-
ları söyledi: ' 

- Bay Reis evde annemin nüfus 
kağıdı vardır. Getirelim görünüz. 
Annem Türktür. Fakat, Nedime am
camın mirasına konmak için bana if
tira ediyor. Ve yalancı şahitler gös
teriyor. Eğer ben o gece amcamı öl
dürüp kaçmış olsaydım. Suriye poli
si y:ldınm telgrafiyle İstanbul zabı
tasına müracaat eder, benim İstan-

- Tevkifanede bir gün dahi kal- · y 1 1 ··~ u gece: s u ar- a e sınern 
mın a man a, neşriyat müdürü S. yın yirmi üçüne talik etti. vet ederiz. U 

mcyata~~üIBmy~. ~~ü ~~ -----------~7~-~--~-----~---~~==~---------~--~:N~U:T~U:LANADAM~ 
sızların, katillerin içinde kaldun. O- ·----- T u·. R K sı·nemasında YARIN AKŞAM bu""yu"·k 1 1 k nun için kaçtım. Daha sonra da ken-" • ga a O ara 
dimi öldüreceğim. Baya~lar; Baylar! Sevenler v ı· c T o R 

Müddeiumumi, bir iddianame ile aevılenler ! Herkes; ve 
suçluyu Asliye Dördüncü Ceza Mah- FRANCEN SUZY PRiM 

RENEE DEVILLERS 

kemesine verdi. Tevfik suçunu şöyle A s K ' ı• c ı• N itiraf etti: 

- Bana "Suriyede adam öldür
dün,. diyorlar. Tanunadığım adam
lar oradan aleyhime şehadet ediyor- Pariı Üniversitesinde ... 

YASIYOR 
lar. Benim hapse tahammülüm yok, 
haksız yere yattığım için kaçtım. Yal 
nız kolum yerinden çıkmıştır tedavi 
ettiriniz. ' 

Bundan hOnra mahkeme bahriye 
neferi Osmanı, jandarma Veysiyi po 
lis Rcl~i ve onbaşı Kamberi şahlt o
larak dınledi. Müzakereye çekildik-
ten sonra,Tevliğin kaçmıya teşebbüs 
ten dolayı bir ay hapse mahküm et
ti. Suç tam -teşebbüs halinde kaldığı 
için eczası 20 güne indirildi. 

Firardan sonra, tıbbı adli arabasi
le jandarma kumandanı suçluyu biz
zat tıbbı ndli müessesesine ı:!Ötürdü. 

Büyük bir atk romanı - Genç bir asistanın ve büyük bir doktorun heyecanlı hayatı ••• Terkedilen ıevgili"' 
Kıskançlık - Gençlik - Meraklı - Neteli - Nefis bir Fransızca f8.heser. rrrrtlfl 

ıa ................................. .-~~ , ____ _ 
SENENiN EN MUAZZAM AŞK ve SERGOZEŞT ŞAHESERİ 

ZE DA MAH OMLA 1 
RONALD COLMAN - MADELEINE CAROL - DOUGLA S F AIRBANKS Jr.· Fransızca sözlü aşk ve kahramanlık abideti· 

Yarın akşam İPEK SiNEMASINDA 
................................................................... , .............................. _..r 
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TAN 
Gündelik Gazete 

,. -0--
~N'ın hedefi: H•berd., flklrd., iter• 

leYde temla, dUrUet, umlmt olmak, 
kırıın ıuetul olmıya plıf"l•ktır. 

-o-
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 
1400 Kr, l Sene 2IOO Kr, 
750 • 6 A.., 1500 • 
400 • 1 A.., 800 • 
ıso ı ı A.'I soo ı 

llilletleraruı Potta 1ttlhachna dabD ol· 
lftı:van memleketler lcia SO, 16, 9, S,5 Un 
dır. Abone bedeli s>etlndlr: Adr• detit 
tlrınek 2S lnanaıtar Cenp lçiD mektup 
1ara 10 lnanathak Paı uave.ı llnmdır. 

[ GONON MESELELERi 1 

41manya ile lnglltere 
karıı Karııya 

[Ya.zan: M. ZEKERiYA] 
Son zamana kadar A\'nlpamn en 

k.avvetll devleü Frama idi. Fransız 
:l'duaunun dünyanın en kuvvetli or-

llau olduğunda ittifak vardı. 
...__i'ranaa Küçük İtilafı, Polonyayı ve 
~et Rusyayı kendisine ballamak 
•taretile büyük bir de siyaal blok vil
tıade getirmiş, A vrupanın sözü gee•, dostıutu aranır kuvvetli bir dev-

tl obnuştu. 
tı'akat son senelerde vaziyet değiş
~ Laval'in Başvekil oldutu günden
...:. Fransa tedricen nüfuz ve mev
\, kaybetti. Polonya Almanya ile 
'lllual bir anlqma yapmayı tercih 

tttl. 

ti 'lugoslavya, Fransız ittifakından 
.!•de müstakil bir siyaset takibine 
-tladı. 

kiiçük itilaf kuvvetinf kaybetti. 
\re birkaç ay evvel Fransız Bari

::e Nazırı Delbos'un Orta Avrupa-
)'aptığı seyahat müspet netice 

•trınedi. 
~~vyet Rusya ittifakı da, lngilte -

•n gösterdiği soğuk mukabeleden 
:llra zayıfladı. Bunun üzerine Fran
...._lnınterenin kuyrutuna takıldı. 
;,;-... Avrupa JIJ':~&hade llikim 
evkJınden f ngtlterenin peyki vazi-

lle dl!Jt6. Battl Fhiıiıilar "Fraa 
~.~stlterenin yeni bir doıninyonu 
~ ıelmiıtir.,, demiye başlamış-

tUhakika ispanya meselninde, 
~niz meselesinde, Habeşistan i•in 
;::._ tiındi de Avusturya davasında 
~ İngilterenin çizclJji yoldan 

anıştır. 

tfl 811na mukabil Avrupada günden 
..._ 'fle kuvvetlenen bir devlet var: Al
>ı llYa ... Almanya bugün A vuaturya-

llhak ederek nüfusunu 70 milyo-

~ flkarmıştır. Orta Avrupa devlet
ltta ili kazanmıya başlamıştır. Balkan

kadar nüfuzu ilerlemiştir. 
~ halde Avrupada timdi kartı 
tllt •Ya gelen iki devlet vardır: in

ere ve Almanya. 
ıll&iliz J&ı.ı Bqvekili son nutkµnda sl-

~nnıayı yeni değişikliklere ıöre 
~ liizumundan bahMttiil zaman 
~ lettiii 7eni Almanyadır. Demek 
'-.\vru~ada İngiltere, karşısmda 
llit. lta - Koma mihverini ıörmekte-

t.. laaııteıe hlll kafa tutaeak ka
>t haau delildir. Almanya ve İtal
lı& ~e anlaşmaya çallfllluımn sebe
lat budur. Fakat Almanya ile baş
~ llliizakere daha bqlangıçta a
~ kaınuttır. İtalya ile bqbyan mti
' de İngilterenia matldbtyetile 
~•lenecek slbidir. Çtlnkti İngilte
tl İtalya ile ilk halletmek lstedi-

"'eaeıe İspanya işidir. 
~baki, ımlatıldıtına r&re, Al
~ Ya Orta Avrupada serbe9t hare
le h.kkuu kazanmak için İtalyayı 

;-aYada serbest bırakmıştır. 
~ t.lya da lnsfliz mUsakerelerl cere 
'1 ederken bu işi kati neticeye bağ
"" 1a karar vermiştir. Bu maksatla 
~Ylarda İspanyaya mflhlm mik
~ Yeni kuvvetler ıöndermiştir. 
~ tı'ranco ordulannın başladığı 
>-.. hareketi, hakikatte bir ltal
>ta laarruzudur. Çünkü bu cephede 
~hı İtalyan askeri vardır. 
~ nıotorlze vasıtalar İtal ; 
~ &itmiştir. Yalnız tay7a
t.ıı) 11 bir kısım Almandır. İ
~ :a kuvvetleri Akdenize indikten 
~ Uk6ınetçllerl mallGp ettikten 
ı.~ ' artık ltalyanm İspanyadan 
~ı.:-est meselesi kalmıyacaktır. Bu 
._. e İn&ilterenln kuvvetleninclye 
1111 _ _. \'akit kazanmak ıiyueü suya 
--.:ektir. 

T~N 5 

caa-::mm 
lbni Sina 

ve 
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lı=!l UGCNKC 
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TıbbiyelDer Bayramı 
Yaan: SABiHA ZEKERiYA 
Amerikada tamilde iken ilk defa 

fizyoloji deni alıyordum. Müderris 
dene baflamanan evvel tıbbm ta
rihi hakkında ıayet mun bir mukad
dime 7aptı. Tıbbm ilk babalannı, 

İpokrat ve cüierlerini sayarken 
İbnl Sinayı da anlattı ve "beynelmi • 
Jel tıp ilelQinde ilk korucusu İbnl 
Sinadır ve bir Türktür.,, dedi. 

Y abancı memleketler ve mil
letler hakkında arada şah

si intibalarımı kısaca yazdığım va
ki olmuştur. Fakat onlar hakkın -
da ciddi ve uzun bir eser yazma
mayı adeta hayatımda bir kaide 
haline sokmuştum. Batı dünya
sını İngiliz harsi vasıtasile öğren
diın, İngilterede bir hayli sene ya
şadım, hayatlarını, içinden tetkik 
etmek fırsatını ,elde ettim. Buna 
rağmen onlar hakkında bile bir ki
tap yazarak bu kaideyi bozma -
dun. "Bugünkü Hindistan,. ı yaz. 
maltla bu eski esasımdan aynlıyo
rum. Sebepleri ıudur: 

Birincisi: Hindistanı kendi ruh
iklimime yabancı bulmadım. Bu, 
sırf benim Müslüman olmamdan 
ve Hindistanda çok Müslüman bu
lurunasından ileri gelmedi. İçtimai 
bünyeleri bizden çok başka olan 
Hindulara da kendimi yakın bul
dum. Bana evlerini açan bu bam
başka tarzda yaşıyan insanlan hiç 
yadırgamadım. Bunun sebebini 
ken4im de liyikile tahlil etmiı de
lilim· Y almz Hindistan seyahatin
de duyduğum bu mAnevf birlik ba
na onm h8kltııi,1ia açık ve serbest 
bir tarzda yazmak ceearetW vet -
dl. 

İkincisi: Eski aziz dostum dok -
tor Ensariye nıemleketini gezdik
ten sonra intibalanmı yazmayı va
detmiştim. Fakat Hintlilere karp 
hissettiğiın yakınlık, ve verdiğim 
bu söze rağmen, eserin ortasına 

gelince, üzerime almıf oldujum 
işin çok, pek çok müfltül olduiunu 
anladım. Eğer doktor Ensiri sağ 

olaydı 4btimal ondan, verdiğim sö
zü geri almak için müsaade diliye
cektim. Fakat eserin birinci kıs
mı bitmeden birdenbire öldü. Ölüle 
re verilen sözden kurtuluş yoktur. 
Bunun için eseri, iyi kötü sonuna 
kadar yamıayı mukaddes bir borç 
bildim. 

•• 
U çüncillü: "Elbiruni,, nin 

"Tahkild Hint,, ismindeki 
eeerinin lngillzcesini okudujum a 
man bende yaptıiJ. derin tellrdir. 
Bu adam ulen Türk, fakat hars ba
kımından Müslümandı. Hindistan 
hakkında yazabilmek için Sanskrit 
lisanını öğrenmiş, Hindiatanın il
mfui, içtimal hayatını, febefesini 
bitaraf bir gözle tetkik etmifti. A
lim oldutu kadar sanatkar ruhu ta 
pyan bu harikulide adamın onun
cu asır Hindistanı için yaıdıjı ki
ta\>, lıilA hiçbir yabancıya müyes -
ser olmıyan bir muvaffalayettir. 

Hin~ gezerken her an "Elbl
runi,, yi düfilndüm. Onu onuncu 

uırda o kadar lçlnden aWcadar 

eden memleket bent de içimden 
kavradı. Onun bin sene evvel hAli 

bugün gıpta edilecek bir fikir na

musile yazdığı HindUtan dünya
sını ben, ayni kudretle olmaaa bile, 
ayni "objektif,, blr görüşle yaz -
mak istedim. fnpllah müsteFik
ler beni fazla cüret ve küstahlıkla 
lttiham etmezler. Bütün ilim dün
yasında daima "üstat,, ilmi tafıya
cak olan bu dlhile aramdaki farkın 
büyüklülünü ben herkesten fazla 
idrlk edenlerdenim., 

Doktor Ensari'ye ithaf edllmiıtir. 
"len insanlarda kardefliğJ bir tel( 

hakiki bağ telôlclcl ederim. Irk ve din 
isimleri altında yapılan tazyllder ben· 
Ce SUnİ Ve fceyfidf r ,, (Doktor En•arl'nln bir mektubundan) 

Bayan "KamalaJevi,, den Halide EJibe •eogİ ve .aygı ile 

GÖN OL 1 S L E R t· 
1 

Kadın Aldatmaz. Erkek Mecbur Eder 

ğildir. Türkçesi aynca kendi başına 
yazılmıştır. Tiirk okuyuculann 
alakadar olacaklan meseleler nis
peten biraz daha uzun, onlan alA
kadar etmiyen kısımlar nispeten 
biraz dah.a kısadır. Fazla olarak 
1935 tenberi Hindistanda bazı de
ğişi.klikler olmuştur ki, bunlan da 
nazan itibare alıyorum, Türkçesi
nin İngilizcesinin ikinci tablyle be
raber çıkması da bence iyi oldu. 
Birinci tabındald yanhflıklan dü
zeltmek fırsatını buldum. 

Bana bu kitapta açık konUfDUlk 
için cesaret veren Amillerden biri 
de Hin.tlilerin ıiyasl, gayriaiyasl 

~ • 
bütün hayatı meseleleri çok ser -
best miinakaşa etmeleri oldu. On
lan dinledikten; bir Hindis
tanın görebildiğim şeylerini ciddi
yetle tetkik ettikten; Britiş

müzeumda uzun bir müddet Hin
distan hakkında okuduktan 90nr& 

bu kitapta tespit ettiğim kanaatle
re vasıl oldum. Bunlar herhangi 
Hindistan seyahatinin, yahut her 
hangi Hintlinin Hindistan hakkın. 
dald fikirlerine uymıyabillr. "Bu
günkü Hindstan,, m muharriri bu 
kadar karışık ve zor bit mesele 
hakkında mutlak ve hakiki bir ne
ticeye erdiğini iddia etmekten çok 
uzaktır. 

Kitabın "Mahatma Gandi,, ve 
"Hinduvizm,. e dair olan 

bilhassa üçüncü kısımdaki tashih
lerinden dolayı (Mr. Mahadev De
sai) ye, Haricanlar hakkındaki ver 
eliği rtıalı.imattan dolayı profesör 
Malkaniye, Camia Üniversitesi ve 
kısmen Müslümanlar hakkında mü 
nakaşalarından dolayı doktor Zahir 
ve profesör Mucibe; "Tuz grevi,, 
ve umum genç Hindistan hakkında 
ki verdiği kıymetli maUlmattan 
dolayı Kameladeviye tefekküre
t\erim. Bundan bafka da isimleri 
zikredilen ve edilmiyen, Hindu ve 

Müslüman birçok mütefekkirlerin 
arasında memleketlerinin dini, iç
timai, iktısad.i ve siyasi meselele
rini benimle münakaşa edenlere 
minnettarlığımı burada tekrar et
mek isterim. Hatta isimlerini zik
retmediklerimin bile aöyledikleri-

Alclatan, kocuma sadık olmıyan zun bir tecrübe istiyen bir ilim gibi- ni doğrudan doğruya kendi ifade
kadın yoktur, yalnız erkelin doyur· dir. Bunu öfrenmek için uzun zaman lerile yazdığımı da burada ilive 
madığı, aldatmıya mecbur ettiii ka- lazımdır. Erkek bunu tabiaten bildi- etmek mecburiyetindeyim. 
dm vardır. ğini zanneder ve iizerlnde durmaz. 

Hindistana ait f&hıs, yer ve sair 
Kansının kendlıinl aldatmasından İyi bir aşık iyi bir diplomattır. E- isimlerin hecesini (V. A. Smith) in 

tikiyet eden erkek kıskançlık sahne- ğer erkekler bu kadar dar ıörüşlü ve klisik olan Oksfort Hint tarihine 
1erl yapıp kınlan ferefinl tamire kal- aptal olmasaydı aşk facialannm JO-
kacak yerde aynaya bakam ve kendiı iu olmazdı. Bu iddianın doğrulugu- göre tespit ettim. 
kendine ıu ıuall sonun: nu anlamak istiyorsanız ıu tecrübe- HALİDE EDİP 

- Buna liyık olmak için ne 18P- yi yapınız. •l!!!Bll!!l'--•P•arts-·.1-Kln-•un•usal--1-938 
Lokantada yalmDlllız. Tam karp-

tım? mesine mlnl olacaktır. Slnirle-mzda, evli veya değil, 1evl19n bir 
Çünkü m•at, tatmin edllmitt ha- nen bir atı teskin için okşamak lhım 

Yabancı bir memlekette, yabancı 

talebeler anamda tıbbm ilk kurucu
su bir Ttlrk oldutuna duyduium za
man delafetli bir prur ve sevinç duy
muttmn. Tıbbl7eliler bayramı mtına
sebetile İbnl Sina7a kartı ı&terilen 
hürmeti ve bir Türk doktorunun (A

kil Muhtann) Fnmız Akademisine 
ha olduiunu ıueteJerde okudutum 
zaman ayni gurur ve sevinci duydum. 

• Tıbbiye mektebi Osmanlı tarihin .;: 

den itibaren bu memlekete çok büyük 
hizmetle; etmİf, beynelmilel alemde 

isimleri ıeçen doktorlar yetittirmit
tir. Tıbbiyelilerin bu memlekete hi~ 

meti yalnız tıp sahasında, fen saha

sında değildir. İçtimai terakldler sa
hasmda da harbiye mektebile omuz 

omuza yiirüyen büyük faaliyetler 

göstermifür. Abdülhamit istibdadına 

karp ilk hürriyet aflam bu memleke

te aphyan. ba uturda büyük fedakir 
tıklar yapan, kurbanlar veren, Mar

marada boğulan tıbbiyelileri de ba 
münasebetle hatırlamak ve hatırala

rım tesit etmek vuifeınizdir. 

• Tıbbiye mektebi ittihat ve Terak-
kinin istibdada karp kafa tuttutu 
günden, 31 Mart milrtecilerine, Bü
yük İstiklal Harbinin şanlı za
ferlerine kadar, her içtimai ıslahat 
vikıasında ön safta yilrümüş,Tilrk 

gençliğinin 7.u\me, istibdada, adalet
sizliğe isyan duyan ruhunu en baş
ta ifade etmittlr. B usebeple tı'bl»i;'e 
mektebi yalmz yetiştirdiii çocukların 
ilim, fen, tıp sahasında ıösterdikleri 
terakkilerle değı1, bu memleketin iç· 
timai yilksellşine yaptığı hizmetler
le de övünebilir. Bu itibarla tıbbiye
liler bayramı yalnız tıbbiyelilerin de
ğil, btitün bir memleketin bayramı
dır. Bu bayram hem kendilerine, hem 
bütün memlekete kutlu olsun • 

SANAYİ: 

Bakırköy Bez 
Fabrikasında 
Çalışmalar 
Sümer Bankın Bakırköydeki bez 

fabrikası, faaliyetini gittikçe artır

maktadır. lf kanupunun tatbikinden 
itibaren fabrika, sekiıer saat çalı -
şantüç ekip kurmuş, işçi miktarını 
714 ten 848 e çıkartm.ıftır. Fabrika, 
1935 te 479,427 liralık 1,002,774 ki
lo pamuk satın almışken 1936 sene
sinde bu "fiuıttar 635, 725 liralık ve 
1,327,886 kiloya yükselnıiştir. Geçen 
1937 senesinde ise daha fazla arta
rak 658,740 liraya çıkmıştır. Devlet 
pamuklu endüstrisinin bu kadar bü· 
yük bir pamuk müstehliki olması pa• 
muk piyasalarımız için çok faydalı gö 
rülmektedir. 1937 senesinde fabrika 
6,337 ,949 metre bez dokutmupur. 
iki senelik dokuma nispetine göre, 
bu miktar diğer senelere nazaran yüz 
de 17 artmıştır. iplik imalitı da ge
çen senelere göre artmış ve 1937 de 
203,490 kilovatı bulmuştur. 

Y·atından ve kocasından memnun bir çift var. bôıl de birden bire .somur-
rdil ilh k d olduiu gtbt, kadına da yumuşak dav- Ayvacıkta Zeytin Kurslan 

kadın durup dururken evini, &flwıı, tuve er. B usa a m tavır ve 
ranmak lizımdır. A ık (TANI B · i •-yuvasını bozmu. Kadm tabiaten sa- hareketleriyle kızdığını ve gücendi- yvac _.. ayramıç n .ı.-

dıktır. İdeali ev yapmaktır. Bu idea- iilli ı&driyor. Sinirlidir ve her an İyi bir aşık iyi; bir artisttir. Ne va- rail ili ve Kutluoba köylerinde açı -
line kavuıtuktan sonra evini yıkma- sofrayı bırakıp kaçacak haldedir. Er- kit söz söylemek, ne vakit ıuamak li- lan zeytin budama kursları bitmiştir. 

ık ak · t • b" :ı...- t Zeytin bakım mE:muru Cemal Bider 
ıı, veya y m ıs emesı ır c.ı.ıuue • kek, bu ,Uceneklite sebep olan nok- zım oldutunu bilir. Erkelin hatası 
tir. Kadın mecbur Olmadık ... ve mec· L-d lam kauım11-8 gelmiş, Küçükkuyu ve Gül-

3' t ela ed d b h ,uradadır ki, - ını an ak için bur edilmedikçe bu delillji 7apmu. a urar er urur ve onun u a- pınai nahiyesi merkezinde halka mah 

Binaenaleyh kadın kocasını alda
tıyona bundan koca mesuldUr. Böy
le oldutu halde mahkemeye ıidip 

hak anyan erkek sadece haksız delil, 
ayni zamanda tedbiraizdir. 

reketi kadım daha ziyade sinirlenip kifi derecede zaman sarfuıa ltlzum sus iki zeytinçilik kursu açılmıştır. 
kızdırmakta devam eder. Yemeğin görmez. Bir radyo aldığı zaman onun Kurslar bitince yapılacak ameli im 
sonuna ıeldikleri zaman artık müna- her taraflDI anlamıya çalqır. Bir ev tihanda kazananlara budamacı vesi
sebetleri kMilecek vaziyet lılml ol- kiraladığı zaman en ufak teferruatı· kası verilecek. elinde vesikası olını-

m tetkik eder. Fakat kadını tetkik e- yan kimse zeytinleri budayamıyacak
muştur. Halbuki erkek o sırada kadı tır. 

E serin türkçesi, İngilizcesin - Bata nerdedir? Çok defa erkek - na karşı nasıl llaan kullanılması il· 
deki bütün meseleleri ih- kadın meselesini anlamak için - kili mn gplditinl bilseydiı, kadınm slnlr

tlva etmekle beraber tercüme de- derecede zaman sarfetmez. Sevgi u- lerini yatıştıracak, ve davamn. bflytl-

clJp anlamıya ehemmiyet .ermez. 

İtte kabahatin bap buradadır. 

Gönül Doktora 

Geçen seneki kurslarda 200 kişiye 
vesika verildiği gibi bu sene de bir 
o kadar vesika verileceti umuluvor. 
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1 
Ankarada güzel bir sanat eseri halinde vücude gelen yeni Fran

7 

BAŞMAKALEDEN l\'IABAT 

Tek, 
sa sefaretinin açılış resmi, kostümlü bir balo şeklinde yapılmıştır. 
Bu balodaki kostümler hep 1850 senesinden evvelki tarihi devirle-

~--= • •• ··~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!'!!!~~~~-r" re aittir. Bu balo Ankara sosyal hayatında bir hadise olmuş, hafta- Basına 

Çekoslovakyay·a 
Taarruz ve Büyük 

Harp Korkusu 
t~""~~~~"""'~~~ 

L~ azan: Ge~-:~~,~~~~~·~ 
U zak Şarkta, her türlü haıı. 

teknik vasıtalarile, bol bol 
Çin kanı döken Niponların, şimali 
Çinin son beşinci vilayetini işgal 
işini bir türlü bitiremiyerek, Şima
li ve Orta Çin deki Japon ordula
rının aylardanberi kati neticeli bir 
harekette bulunamamaları Hitler 
Almanyasmı beyhude sıkmıyor
du!... Almanyanın acele ve mü
him bir işi vardı! 

ltalya Habeşistanı almış, fakat is
panya işine adamakıllı takılmıştı. O 
nun için Japonya Çinde acele et
ineli ve Çin işini kısa kesmeli idi, 
ki Rusyay~ şarktan tutsun ve Al
Jnanyayı, yapacağı işte, o cihetten 
himaye etsin. 
Almanyanın acele ettiği mühim 

fş ne idi? .. Çekoslovakya ve Avus
turya endişe içinde idiler; çünkü 
kendilerini iki ağır değirmen taşı 
arasında ezilmeğe mahkum görü
Yorlardı. Bundan başka Almanya 
Büyük Harpte elinden çıkan müs- • 
temlekelerini geri istiyordu; fakat 
bu, ilk planda olabilecek bir şey 
değildi. 

M üfrit millici ve ırkçı Hit
ler Almanyası, yanı başın

da ayni kan ve ırktan bir devle
tin ayrı ve müstakil kalmasına 
bir '.lürlil tahammül edemiyor ve 
Almanların birleşmesi lüzumun
dan daha tabii blr şey göremiyor
du; Anschluss, yani Avusturya
l'lın ilhakı, B. Hitler programının 
lnahatlarından biri idi. 

Amma bu, ne vakit olacak ve 
böyle bir hareketten nasıl bir akı
bet çıkacaktı.?! Işte zihinleri yo
ran düşünce ve endişeler bunlardı. 
lialbuki, 1935 te, Italya Habeşıs
tanda tehhkeli bir harp açtığı za
man, başta Ingjltere olmak üzere, 
dünyanın lfıaka"l yarısının ayakla
narak mütecavizi men ve tecziye 
edebileceği zannolunuyordu. Ger
çi bir ayaklanma oldu; fakat Fran
sa bir Habeşistan için büyük bir 
harbin çıkmasına razı olamamış 
\re nihayet Afrikanın birkaç bin 
lenelik müstakil ve yegane devle
ti, herkesin gözüönünde ve 600,000 
ton Ingiliz çeliğine, yani Ingi1iz 
artnadasının 6/10 nun Akdenize 
getirllmiş olmasına, rağmen mağ
lup, zapt ve ilhak edilmişti. 

J aponya, Çini bilhassa Orta 
Çini, istilaya başladığı va

ltıt dahi, Ingiltere, Amerika ve 
nusyanın buna tahammül edemi
Y<!eekleri umulmuştu. Fakat hiç
birj yerinden bile kıpırdamadığın
dan, Japonlar şimdi, Çinde istedik
leri gibi hareket ediyorlar. 
b Avusturya ilhakı işinden bir 

arp çıkaracak kim vardır, Al
ltıanyanın müttefiki Italya buna 
tazı olmuş ve müzaheret vaadet
tniş, Küçük itilafın ameli bir kıy
lnet ve tesiri kalmamış. Çekoslo
:~kya kendi mevcudiyeti için en-
ıŞede, Yugoslavya, daha çok, 

tniistakil bir siyaseti menfaatine 
Uygun bulmaktadır. Sovyet Rus
;: - Fransa ittifakı da, her iki 

rafın iç işleri dolayısile, zafa uğ
r~rnış olmasa bile, taraflardan bi
~•nin arazisine bir tecavüz olma
ıkçn bunların hemen Almanya

Ya h ·· ucumları bahse mevzu ola-
~~7.dı., Ingiltercye gelince, onun 
k uyük zafı, düşmanı ezmek için 
t oalisyon (Coalition) lar yapmak
bır. O, hiç bir vakit düşmanla baş-
aşa kalmak istemez ve şimdiki 

•na siyaseti ve asıl hedefi Alman
~a, Yahut Avusturyayı bir ilhaka 
d arŞı behemehal himaye etmek 
k Qğil, son senelerde hayati tehli-

e işaretleri veren Akdenizi, meş-

' 

Çello lovak ordu•undan: . 
Bir hava mülreze•i 

Ağır topçular 

! !• • 

Piyadeler bir ıığınakta 

hur en kısa Hint yolunu, Büyük 
Hritanya imparatorluğunun şah

damarmı korumaktır. O halde gö
rüyoruz ki Almanyayı, Avustur
yayı ilhaktan menedecek bir kim
se yoktur. 

G eneral Franco 6 şubatta Te
ruel şimalinde muvaffa

kıyetli bir taarruz yapmış ve hü
kumet kıtaatını geniş bir cephe
de geriye atmıştı. Iki hafta sonra 
Teruel düştü. Uzak Şarkta em
peryalisleri teşci ve teşvik ede
cek bir muvaffakıyet olmuyordu; 

buna karşı ispanyada Franco'cu
ların, 100,000 kişilik bir hükümet 
ordusunu mağlup ederek bedbaht 
beldenin harabesini geri almaları 
Almanyada keyifli bir hava yarat
mış olacak, ki ordunun nazileşti
rilmesi ve Avusturya Başvekili 

Şuşnig'in davet olunması, hep is
panyada, yukarıda bahsi geçen, 
muvaffakıyetli nasyonalist hare
ketlerin olduğu haftalara tesadüf 
ederler. 

Yine, birkaç gün evvel, Gene
ral Franco'nun Zaragosa ile Teruel 

arasındaki hükümetçiler cephesini 
büyük mikyasta yarması ve Kata
lonyanın Akdeniz kıyılarına doğ
ru ilerlemeğe başlaması üzerine, 
görüyoruz ki Hitlerci kıtalar v~ 
mütcakıben bizzat Führer, bir yıl
dırım hızıyla Avusturyanın göbe
ği Viyanaya giriyorlar ve bu eski 
imparatorluk bakiyesinin Alman
yaya ilhakını fiilen yapıyorlar. 

S on haftalarda, dünya, In
giltere ile Italyanın, tam 

bir anlaşma için olmasa da, hiç ol
mazsa, gerginliği gevşetmek mak
sadile görüşmeğe başlıyacakları 

havadisile müteselli idi. Fakat da
ha bu müzakereler, esas itibarile, 
başlamadan Avusturya işi bitiril
di, ki galiba, güç konuşma ve an
laşma mevzularından, hiç olmaz
sa, biri eksik olsun; fakat ne o
lursa olsun, A vusturyanın ilhakı 

dünyaya yeni bir heyecan tattırdı. 
Almanya, Avusturyayı kendine 

eklemekle nüfusuna takriben 7 
milyonluk. müterakki ve müteka
mil bir Alman kütlesi ile beraber 
mükemmel bir sanayii haiz (84000 
Km2) lık, bayındır, bir ülke kat
mı~ oldu. Şimdi Almanya denince, 
artık, Baltık ve Şimal denizleri 
kıyılarından Orta Tuna, Yukarı 
Sava. ve Brener'c kadar inen tak
riben 75 milyon nüfuslu yekpare 
büyijk bir imparatorluk hatırlıya
cağız ve Büyük Harbin yadigarı 
küçük Avusturya, eski büyük A
vusturya ve Macaristan impara
torluğu, artık tarihe karışmıştır. 

Avusturyanın Almanyaya ek
lenmesi, Avrupa askeri 

kuvvet muvazenesinde tesiri der
hal görünür, büyük bir değişiklik 
sayılmaz; çünkü Saint-Germain 
barış muahedesi Avusturyayı mec
buri askerlik hizmetinden ve 
30,000 den fazla silahlı bir kuv
vet tutmaktan, tayyare ve tank 
ilah... yapmaktan menetmiş, bu 
suretle mecburi hizmet ancak iki 
sene evvel, 1936 nisanında, te
sis olunabilmişti. Bugün Avus
turya ordusu 7 piyade, bir seri 
tümen (fırka),bir müstakil live ve 2 
hava alayından ve bazı milis kıta
larla polis ve jandarma kuvvetle
rinden mürekkep, topu takriben 
50 bin kişi kadardır. Almanyanın 
yapacağı yeni bir teşkilatla, bu 
mamur memleketin 7 milyonluk 
halkından, ilk elde istihdamı müm
kün bir milyona yakın bir seferi 
ordu çıkarmak imkanı varsa da, bu 
ordunun efradını talim ve terbiye 
etmek, zabitlerini yetiştirmek, si
lah, malzeme ve mühimmatını ha
zırlamak için, en aşağı, 5 sene a
damakıllı çalışmak lazımdır. 

A vusturyanın ilhakı işine ar
tık olmuş ve bitmiş gözüy

le bakabiliriz. Çünkü görülüyor ki, 
Hitler bütün alem, büyük bir harp 
çıkmasın da varsın Almanlar bir
leşsin diyor. Fakat Almanların 

birleşmesi daha bitmemiştir. Le
histan Almanlarından sarfınazar, 
şimdilik asıl insana heyecan ve

ren şey, Hitlerin, diğer bir ham
le ile, Çekoslovakyadaki Alman
ları dahi kurtarmak, yani onları 
bulundukları Bohemya toprakları 
ile birlikte Almanyaya ilhak, ba
hanesile Çekoslovakya toprakla
nnda bir harekete kalkışmasıdır. 

• Çekoslovakyada bir hareket, A
vusturya ilhakına benzemez. Bu 
bir harp demektir. Fakat Hitler 
Almanyasının, hürriyet ve istikla
lin tadını almış kuvvetli bir nas
yonalist jenerasyona malik olan 

(Devamı 8 incide) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
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larca bunun için hazırlıklar devam etmiştir. Kıyafetler arasında ' çok güzel, çok itinalı olanlar vardı. 
Bunlardan bir kısmının resimlerini Ankara Foto 

tesbit etmiştir. Burada sıralıyoruz: 

Soldan itibaren Fransız sefirinin eşi Bayan l>onso, İngiliz sefiri 
Birinci Şarl zamanındaki Prens Robert kıyafetinde, Bayanı Atay 

Borjiya kıyafetinde, İngiltere hava ataşesinin eşi. 

Sağdan sola: İngiliz hava ataşesi, Yunan sefirinin eşi Bayan Ra
fael, Norveç sefirinin eşi Bayan Benson, Fransız sefiri, Ba)•an Atay, 

Japon ve İngiliz sefirleri. 

Japon sefiri, eşi ve kerimesi .• 

Dayak 
(Ba§t 1 incide) 

ikinci mesuliyet. bu muahedeler 
• çökmek tehlikesi gösterdiği zaman 

anlaşma yoluyla hakiki ve sağlam 
• ' bir sulha varılacak yerde tabii isti-

1 

datlara mukavemet gösterilmesin
dedir. Bu suretle Almanyanın taz-

• yik ve şiddet yoluyla muvaffakıyet
lere \'armasına yol açılmıştır. Bu 

• yoldaki ilk tecrübelerden sonra da 
Fransanın aklı başına gelmemiş, Ver
say muahedesi bir başından öbür ba-

• şına yıkılıncaya kadar zayıf mukave
met, protesto. gurültü gibi menfi ve 

• kör bir siyasete devam edilmiştir . 
Bundan sonra Ingiltere, Habeş mc 

selesinde kör silahla Italyayı kor-
• kutmak istemiştir. Zeczi tedbirlerin 

hafifliği, tesirsizliği.; tamamile aksi-
• ne olarak şiddetin para eder bir me

ta olduğu kanaatini kuvvetlendir
miştir. Müşterek emniyet prensipi, 

• böyle yarım bir surette tatbik edil
mek yüzünden ta temelinden sarsıl-

• mıştır. Azgın ve tecavüzlü emeller 
için meydan büsbütün boş ve ser
best görünmeğe başlamıştır . • A vusturya işi çoktanberi görü

nür bir kaza manzarasını gös 
• teriyordu. Bin senelik bir istiklale 

tsahip bir milleti tehdit eden açık teh 
• likeye karşı mukavemet o kadar pa

muk ipliği cinsinden idi ki Alman
va bunu zahmetsizce koparmak ve 

• Avusturyayaı ilh~k etmek için iste
diği zamanı seçti ve olmuş bitmiş va-

• kalar serisine pervasızca bir yenisi
ni ilave etti. 
Şimdi Çekoslovakya meselesi diye 

• bir teUıştır gidiyor. Hiç şüphe yok 
ki meselenin bu kısmı, Avusturya 

• işinden daha çetindir. Çekoslovak -
yanın epeyce bir ordusu var. "Fran-

• sa, Çekoslovakyaya dokunulursa Al
manya beni karşısında görür,, diyor. 
Daha arkada; Rusyanın da ortalığa 

• karışması, sonra bugün gösterdiği a
lakasızlığa rağmen Ingilterenin işe 
sürüklenmesi gibi ihtimaller de ek
sik sayılmaz. 

Demek ki Çekoslovakyadaki dert 
•

1 

ortada durdukça Avrupa rahat yüzü 
görmiyecektir. Bu mesele tepede a-

• sılı bir kılıç tesirini yapacaktır. Şim 

1 
di bütün mesele şuradadır: Avrupa 
şimdiye kadar olduğu gibi, kör ve za 

• yıf bir menfi siyasette mi ısrar ede
cek, yoksa akıl ve realitenin icapla-

• rına uyar bir siyaset aramağa, pren
sip ve emniyet namına müşterek bir 

• 
azim ve irade gostermeğe muvaffak 
olacak mı? 

• 
• 
• 

.Sağdan: Romanya sefiri B. Telemak, Fransız sefirinin eşi Bayan ..,.onso ~ 

T ehlikeye göz yummakla bu 
mesele ortadan kalkmaz. Şid

det yoluyla ayni şekilde cereyanla
ra yol açılacak yerde müşterek mü
zakere ve tetkik yoluyla bir hal ça
resine varmak ve A vrupada müşte
rek bir mesuliyetin ve iradenin te
melini yeniden kurmak mutlaka la
zımdır. 
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• 
• 
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• Yeni Fransa kabinesi bu yolu ara
mağa taraftar görünüyor. Fakat a
caba bulacak mı? Blum, kati bir yol 

• tutmak için milli bir kabineye ihti-
yaç gördü. Sağ taraf fırkaları bunu 
kabul etmediler, mesuliyeti Blum'a 
bırakmağı, yarın muvaffakıyetsizlik 

karşısında ona saldırmak imkanını 

muhafaza etmeği daha cazip buldu
lar. 

• 
• 
• 
• 
• 

Soldan: Yunan sefiri B. Rafacl ve f talyan sefareti müsteşarının • 
Bayanı, Fransa sefiri B. Ponso \'e Bayanı Atay. 

• 
• 
• 
• 

Ve baloda bulunanlardan diier bir nup .. • 

Amerika uzaktan seyircidir. Ingil
tere bu saniyede kararsız ve irade -
siz görünüyor. Rusya kendine mah
sus ayrı bir alem manzarası gösteri
yor. Bir taraftan da Ispanya hadise
leri sahipsiz bir şekilde inkişaf edi-
yor ... 

M üşterek bir barış ve istikrar 
hedefi bakımından dünyaya 

umumi bir düzen verecek, şiddet ve 
tazyikin önüne geçecek bir cereyan
dan şimdilik eser görülmüyor. Yan
nın kuvvet muvazenesine ait hesap
lar için elde hiç bir müspet istinat 
noktası yoktur. 
Yalnız şu teselliyi bulabiliriz: Or

talıktaki boşluk elbette bır şekilde 
-iolaca!.tır. Harbi göze alan ve isti
yen bir taraf yoktur. Tehlikenin ya
kınlaşması üzerine belki de gözler 
açılacak, tek başlarına dayak yiye
cekleri korumak için elbirliğile so
'<ağa çıkmağı göze almanın daha az 
zararlı yol olduğu belki de nihayet 
görülecek, anla~ılacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 
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8 TAN 16 - 3 - 938 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

ERZİN CANDA: 

Tren 7 Ay 
Sonra Kemaha 
Varmış Olacak 

Giresun Köylerinde 
Bu Yıl Başında da Yeni 

Mektepler Açılacak 

KONYADA: 

Afşar Köyü 
Tamamen Sular 
Altında Kaldı 

Tahmin İlk Te-
Miktan Cinsi Bedeli minatı 

Kilo Lira K. Lira .K. 

132 
36 

Zahma Kayışı 
Tartı Kayışı 

554.40 
151.20 

705.60 52.92 
1 - Cinsi, miktarı. tahmin bedeli ve ilk teminat miktan yukarıda Y"' 

zılı iki kalem eğer malzemesi 17-3-1 938 tarihinde Perşembe günü saat 
15 de Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunda açık eksiltme il• 
satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf her gün Komisyonda görülebilir. 

Kemah, (TAN) - Erzincana bağ- Giresun, (TAN) _Vilayetimizi-
h olan kasabamıza ilk şimendüerin çinde 71 mektep vardır. Bunların ü-
1 ay sonra gelmesi beklenilmektedir. çü yatılıdır ve müştereken köylüler 
Demiryolu inşaatının gittikçe bura- tarafından yaptırılmıştır. Yatılı 0 _ 

ya doğru yaklaşması, Kemahta his- kullardan biri Dereli nahiyesinde, di 
10lunur değişmelere yol açmıştır. Me ğeri Tirebolu kazasına bağlı Ortaca

Konya, (TAN) - Beyşehir gölünü 
besliyen ırmaklardan biri olan San

Bazı köylüler, 6 ve daha fazla ço- suyun yatağı soğuklardan donmuş -
cuklu ailelere ikramiye verildiğini tur. Fazla yağan yağmurlar ve ci -
yeni duydukları için, müracaatlar varda eriyen karlar bu yüzden mec
günden güne Çoğalmaktadır. ra bulamamış, Afşarköyü arazisi ta-

3 - İsteklilerin yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanuna göre ibraZl 
ıazırn gelen evrak ve ilk teminat mektup veya makbuzlariy le Komisyona 
gelmeleri. <1121) 

IsPanyada Asiler ilerliyorlar 
Sı hht Filmler Gösteriliyor mamen su altında kalmıştır. Bir çok 

Giresun, (TAN) _Sıhhat Vekfile- mezruat harap olmuştur. 
(Başı l incide) ğı neşrettiği tebliğde, Alkanizin bit 

hurlyet ordusu Aragonda asi ve 1- makineli İtalyan kolu tarafından it' 
talyan kıtalannm taarruzuna karşı gal edildiğini bildirdikten sonra ha
kahraınanca mukavemete devam ey- va muharebesinde Alman tayyarele
lemektedir. rinin faaliyeti hakkında şu tafsilatı 

sela, demiryolunda çalışan amele - mi köyündedir. 
den kesilen kazanç vergisinden dü- Bütün bu mekteplerdeki talebe, 
şen hisse sayesinde belediye bütçesi 2 419 u kız ve 7 787 si erkek olmak 
9 bin li:aya yükselmiştir. Belediye ü~ere 10,206 kadardır. Uç yatılı o
hu Y~ bır .~aç akar ya~tırar~k kiraya "kulda 148 talebe okuyor. 10

1
206 ta

ver~~· böylec_e ~ayli varıdat_ elde !ebeden 4,399 u şehirde, 5,877 si köy 
etmıştır. Fennı bır mezbaha mşası !erdedir. Bir muallime vasati olarak 
için de projeler hazırlamıştır. 60 talebe düşüyor. Maamafih talebe 

ti halk ·· t ·1 k ·· b Su altında kalan sahanın meyli , a gos erı me uzere uraya 
iki fil ·· d · ı· "S'"t be ·nı pek azdır, bu sebeple sular akma -m ~on ermış ır. u , sı e- d . . b" ··ı · ·· ı·· ··d·· "H t lıkl ·makta ır, genış arazı ır go manza-nn en us unu ur.,, ve as a a- k dir 

1 1 .. .. ıl rası arzetme te . 
rın yayı ma arının onune nas ge- . A .. . 
. . ., . . . Vılayet ve sıtma mucadele ıdare-

Londra, 15 (Hususi) - İspanyadan vermektedir: 

çılır.,, ısımlerini taşıyan bu filmler . 
1

A 1 db" 1 · "tt"h t 
· d 10 .. ·· t il 1 6 b" sı. azım ge en te ır erı ı ı az e -
sınema a gun gos er m ş, ın- . . 

gelen haberlere göre, asiler Saragos- Her biri (Haynkel 111) bombar~ 
sa cephesinden Akdenize doğru iler- man . tayyarelerinden müteşekkil 
lemi ye devam ediyorlat. Asi kuvvet- dört küçük filo ... Bu guruplardan bi
ler düz bir hat ile Akdenizden 38 mil ri Fransız topraklan üzerinden uçr 
mesafededirler. Salamankadan veri- rak iki hafta önce gelmiştir. 

d f l h ık tar_.. d .. film" •• mıştır. 
en az a a n.ı.ın an gor ut- U i 1. d ~ 1 d · A 

Arazisi arızalı olmakla beraber mevcudu 80 i geçen sınıflar da var-
t ·· mum mec ıs agı mış, aımı en 
ur. cümen azalıklarına B. Omer Baysal 

mümbit ve dört tarafı bağ ve bahçe- dır. 

lik olan Kemah her türlü hububat Buztekke, tmatlı, Karabörk, Zil, 
yetiştirmeğe müsaittir. Meyvaları, Yenice, Kaledere köylerinde yeni 
bilhassa mor ve kara dutları meşhur mektep inşaatı bitmiştir. 14 köyde 
dur. Pırasalan Erzincana ve civar ka mektep inşasına devam ediliyor. 

fZNİKTE: (Akşehir), Bayan Perver Korucu (Ci 
hanbeyli), Hami Koçaş (Ermenek). len asilerin tebliğine göre, asiler Al- CMessers Şmit 109) tayyareleriıı

kaniyi işgal etmişler ce Aragonu çev den mürekkep iki avcı tayyare gı1l'" 
reliyen bütün tepeleri zaptetmişler, pu ve (Haynkel 51) tayyarelerindell 
bu arada 1500 den fazla esir almışlar ·· kk iki" f"l 

Saçaklarını y aptıram1- Yahya Aksoy (Hadim) seçilmişler
dir. 

sabalara kadar gönderilmektedir. Merkezdeki mektepler mevcut ta-
Halk maarü heveslisidir, burada lebeyi güçlükle aldığı için, 56 bin li

beş sınıfiı bir ilk okul, mülhakatta da ra sarflle üç katlı bir ilkmektep in -
altı okul vardır. şası kararlaştırılmıştır. 25 bin lira 

Demiryolu buraya kadar uzadık - hususi muhasebenin geçen seneki 
tan sonra, tarihi Kemahın süratle in bütçesinden temin edilmiştir. Geri 
kişaf edeceğine şüphe yoktur. kalam da bu yıl verilecektir. Binanın 

İNEGÖLDE: 
inşası yakında eksiltmiye konulacak 
tır. 

Çok Çocuklulara ikramiye 
Giresun, (TAN) - Sıhhat Veka-

leti, vilayetimizdeki 6 çocuklu ana-
• lardan 59 una verilmek üzere elli -

şer lira ikramiye göndermiştir. 

Muhtarlar için 
Halkevinde Bir 
Kurs Açıldı 

Bu sene ikramiye verilmesi tale
binde bt-Vunan annelerin sayısı iki 
bini geçmiştir. Bunlar arasında, bir 

Inegöl, (TAN) - Halkevi köycü - babadan doğma 12 çocuğu bulunan
lük şubesi, muhtarlar için bir kurs 

açmıştır. Bütün muhtarlar haftada 

lar da vardır. 

INEGÖL HALKEVINDE : 

yan Fakir Ev Sahipleri 
lznik, (TAN) - Ev saçaklannın 

tanzimi hakkında belediyece veril -
miş olan karar ekseriyet tarafından 
tatbik olunmuştur. 120 fakir aile, pa 
raya mütevakkıf olduğu için emirle
ri yerine getirmemi§lerdir, bu sebep 
le kendilerine onar lira ceza veril -
miştir. Bunlar, güçlükle yüz ellişer 
kuruş masraf edip istida ile müraca
at etmişler, vaziyetlerini bildirmiş

lerdir. 

*imik, (TAN) - Konak meyda
nındaki küçük göl, belediye tarafın
dan kurulmuştur. 

* Iznik, (TAN) - Belediye reis 
vekili Lutfi Aksoy istila etmiş, en
cümence istifası kabul olunmuştur. 

Aıker Gözüyle 

Çekoslovakyaya 
Taarruz ve Büyük 

Harp Korkusu 
(Başı 7 ncide) 

15 milyonluk yabancı ve çok mü
terakki bir kavmi, bu asuda, Av
rupanın ta ortasında, boyunduru
ğu altına almak için bir harbi, 
hem de muhtemelen büyük bir 
harbi, Fransa ve lngiltere ile bir 

· hükA il mure ep ı o. 
dır. Granada hattında · umetç er . . el) 
taarruza geçmişlerse de asiler bu ta- 22 tayyare ıle hır de aiaynk 
arruzun büyük zayiatla püskürtül _ ~e.vriye ta~aresinden müteşekldl 
düğünü haber veriyorlar. Asiler, 7 ıkı (do 17) fılosu. 
hükumet tayyaresini de düşürdükle- Beheri 20 milimetrelik iki mukr 
rini bildiriyorlar. bil hava mitralyözü ile mücehhez Cif 

Tayyare lilolan hep ağır 88 ve ild hafü 37 hava bataryr 

Almanların!. sı ... Ve bu tertibe, tamamen AinıSJI 
Barselona Milli Müdafaa Bakanlı- olan bir bölük de dahil bulunmakts 

-================ idi. 
uğraması ihtimali ve korkusu idi. 
Fakat, o z.aman, Fransa Ingiltere
yi zerre kadar teşci etse idi harp 
muhakkak olmuştu. 

Bu kıtalann bütün şef, subay, su
bay vekili ve askerleri tamamen Al
man ordusuna mensuptur. 

harbi, göze almakta, bizzat Al- B u mülihazadan sonra biz 
manya için mühim menfaatler ve yine Çekoslovak.yamıza dö-

Hava muharebesinde Cümhuriyetı" 

çiler tarafından düşmanın 6 Fi~ 
tayyaresi düşürülmüş ve bu sayedl 

Alkaniz'deki altmış topu kurtannıY' 
zaruretler keşfetmiş olduğunu zan- nersek, görürüz ki bu memleket 
netmiyoruz. Bundan başka unut- evvela kuvvetlidir, yani bugünkü 
mamalı, ki üç müttefik emperya- kuvvetlerini seferber ederek 1,5- 2 
llst devletler, her ne yapsalar, bi- milyonluk müsellah bir kuvvet çı-
ribirlerine dayanarak ve yardım- karabilir ve bu kuvvetin tayyare-

imkan hasıl olmuştur. 

A•ileT yine bir lngiliz 
vapurunu batırdılar 

bir gün dört saat ders almaktadırlar. 
Uç ay bitince im.Wıan e4ilecekler

dir. Zehirli gazlar kursuna 1Şflr8k~ 

bütün halk davet olunmuştur. 

laşarak yaparlar. den tanka kadar her şeyi tamam-.._.._._. .... .,.~.,......,~,_.-...,..~--.-...~--....eı~"Mi""t"'-~a a l'fieseı~ ... mm~nya-,. 

E ğer Japonya. Avrupada Al- nın, Italyanın muvafakat ve mü-

'.r.

limanı asilerin tayyareleri tap.fırı • 

dan birkaç defa bombardıman edil 
miş, bu arada bir Ingiliz vapurun' 

da bir bomba isabet etmiş ve vapuf 

tutuşmuş, sonra da batmıştır. Vapll" 
run adı Stansel'dir. Vapurun tayfa• 

sından iki kişi ölmüş, 4 kişi yaralaJJ" 
mıştır. Vapurda ademi müdahale tr 
hidi olarak bulunan Danimarkalı bil 

yüzbaşı da ağır surette yaralanmıf' 

Ayrıca bir resim kursu açılmıştır. 
Ortaokul resim muallimi Esat Suba
ıı, gençlere resim dersi vermektedir. 
Yakında bir de defter tutma usulleri
ni öğretmek üzere kurs açılması dü
şünülüyor. 

Sosyal yardım şubesi, bir müddet 
ara verdiği hasta muayenesine yeni
den devama başlamıştır. Kasabamız 
da bulunan doktor, bunu memnuni
yetle yapmaktadır. 

Gösterit şubesi, önümüzdeki yılda 
18 temsil vermeği kararlaştınnıştır. 

Kitap saray ve yayın şubesi, hafta -
da bir kitap gecesi yapacak, her haf
ta gelen kitap ve dergiler hakkında 
hülasalar çıkarıp halka ıııaIUınat ve
recektir. lnesql Hallceoiıwle "Canaoar,, piye.ini temaU eden ııen~leri 

manya ve ltalyaya daıvan- zahereti olmadan Çekoslovak.yaya 
masa idi, Çine tecavüz edemezdi; karşı hiç bir berekete girişememe-
çünkü, ltalyanın Akdeniz emper- si ve Fransanın da Çekoslovakya 
yalizmine karşı '1-vrupa suların- dolayısile bir harbe sürüklenme-
dan ayrılamıyan, Ingiliz donan- si, Ingilterenin d~ onu takiben 
ması o zaman mühim bir kısmiyle yürümesi ihtimallerinin kuvvetli 
Pasifik'e gidebilirdi. Keza 1935 - 36 olmasıdır. Işte şimdilik Çekoslo-
Habeş ihtilafı sıralarında Ingilte- vakyaY,1 bir Alman taarruzundan 
reyi, yalnız başına (yani Fransız- ve dünyayı da büyük bir harp fa.-
sız), ltalyaya bir hücumdan alı- JAketinden koruyan bunlai-dır. Biz 
koyan, ve binnetice, Italyayı mak- büyük bir harp için 1938 in bir 
sadında muvaffak kılan şey, yal- tarih olmıyacağını evvelce de söy-
nız ltalyanın hava kuvveti veya- lemiştik. Büyük harbin, her gün 
hut Libya cihetinden Mısın ve biraz daha şişmekte olan balonu 
Sudanı karadan tehdit etmesi de- elbet, bir gün, patlıyacaktır. Fakat 
ğll, Ingilterenin bir Avrupa harbi- o gün henüz bize çok yakın değil-
ne girişmesi halinde, Uzak Şark dir. Hele bir kere, Çin ve ispanya 
sularındaki müsetemlekelerinin işleri bitsin, ondan sonra vaziyet 
Japonyanm taarru.ı ve istilAsına yeniden tetkik edilir. 

bulunuyor. 1 
Fran•aya Utica edenler 

Perpignan, 15 (A.A.) - Bu g~ 
Vendres limanına bir Fransız torı>'" 
tosu ile bir torpito muhribinin döO' 
mesi beklenmektedir. Bunlar, Va ~ 
lansiya ve Barselondan 500 kadit 
mülteci getirmektedir. Bunların azr 
smda politik rical de vardır. 

Nihayet bir kaç ay evvel taliiDı beni yine şu doğ
duğum, ıstırap çektiğim topraklara attı; bir zaman 
terki diyar etmiş bir garip gibi sel'leriyane ıurada 
burada dolaştım. Nihayet bazl vatandaşlarla tanış
tım. Sizler bu muhitin bence en cana yakın ve en kıy· 
metli vatandaşları oldunuz; minnettarınızım. Hepi
nizi ayrı ayn sevip saydım, hepinize ayn ayn ısın

dım. Fakat sizin muhitinizin, bilmem nedense, ne 
adabımuaşeret kanunlarmı, ne ifadei meram ve ne 
idarei kelim usulünü, ne resmi kabul tarzını ve hele 
bilhassa samimiyetini ve bunlann arasındaki rabıta
)"l, tenasübü, ahengi bir türlü kavnyamadım; Acizim. -43-

ladı. Yavaı yavaş etrafımda genç, yaşlı, tanınmıf, 
aydın insanların toplanmasını bir türlü çekemiyor
du. Hele Altana fena halde sinirleniyordu. Eğer Ha
san kendinde bir hak iddi~ edebilirse bunda ~lki bi
raz hakkı olabilirdi; çünkü bizim dostluğumuzu hof 
görmiyenler ortaya türlü türlü dedikodular atmışlar
dı: I.Akin, Altan o insanlardandı ki ben onu, kendile
ri bataklıkta yaşadıklan için başkalannın da bir yu
dum temiz su bulabileceğine inanamıyan zavallılarıD 
dedikodulanna feda edemezdiın. Onun arkadaşlığına 
ihtiyacım vardı; Seyhan da gittikten sonra en yakıtl 
erkek dostum ancak Altandı. Altanla karşı karşıya 
geldiğimiz zaman aralannda ancak kültür birliği, 
duygu, inanış birliği olan tki insan gibi kalıyordum: 
cinsi ayrılığımız biran bile bizi düfihıdürmemiştt. .. 
Bilikis, ben Altanı Nükhetle anlaştırmak, ikisini bl
ribirile evlendirmek niyetindeydim, ama, Altanı, ne
dense bu fikre alıştıramadını. Hatıl son günlerde Al
tanla hep bu meseleyi konuftum; bizi mahrem bit 
şey görüşüyor, sanan Hasan1 buııa da hiddetlendi; 
ona meseleyi söyledim; bana: 

Şu vadideki cehaletimi, aczimi izale için lizin iyi
liğinize müracaat ediyorum; bana bir ders vermit 
olursunuz; soruyorum: 

"Zevciniz, nipnlınız veyahut dostunuz, arkadqımz, 
amcanız, dayınız, dayızadeniz veyahut gö
nül eğlenceniz. olan herhangi bir kimsenin refakati 
esnasında omuz omuza rast geldijiniz bir dostunum 
selimlıyaTak geçip gitmekten utanır' mısuıız? Kor
kar mısınız? Kimden ve neden? Bu haliniz, sevgili 
memleketimin bir türlü anlıyamadığım veyahut an
lamakta aciz kaldığım adibı muqeret kanunların
dan birisi midir? 

Akıl ve dirayetiniz ve bilhassa bence daha kıymet
li olan duygularla biraz tanıdığınızı zannettijim feY; 
kültürleri ancak birkaç resimli mecmua; bütün va
tanlan Şişli ile Kadıköy ve bütün gayeleri bir mevki 
sahibi olup ta sinema aktörlerinden aldıkları ~
la yürüyen sajdan memnun; soldan memnun; Jıenten 
memnun. gökten memnun ve bilhassa kendilerinden 
memnun, bahtiyar ve biraz da sırnaşık o mahut ve 
maruf küçük beylerden mi sandınız? 

Sualin cevabını kendim veriyorum; siz böyle bir 
zanna düşemezsiniz. Kültilrünüz, zekanız buna mlnt,.. 
dir. Bunu biliyorum. Wdn zeki insan pek çoktur; 
hemen her köşebaprıda... Ll1dn zevkiselim erbabı 

nadir delil. enderdir. 
Başlı bqma zekl hiçbir şey yapamaz; eli bırakıl

mıf avare bir çocuğa benzer. Onu kucağında besli· 
yen, onu klare eden anne gönül ve ruhtur. Duygusu.. 
nu besliyen kimse, ayni zamanda zekbını besler; bun 
1ar öyle iki öz kardeştir ki, son sözü dalına onlar söy
ler. 

Bir insanın insanlar arasmdaki hakiki mevkii, yal
nız ıztırap kabiliyetile ölçülür. İztırapsız sanat olma
dığı gibi, ıztırapsız güzellik dahi olmaz ... 

İyilik ve güzellik... İfte ahenk yolu- budur... Bu 
ujurda vakfı hayat eden bizlere (zavalh mecnun, za
vallı müvazenesiz!) gibi vasıflar birer iltifattır. Biz 
onlan hak bildiğimiz yolda yükselmek için bir mer
diven sayanz. 

Ben fimdl sevgimi raptettiğim bir Ud dostun barf
ctnde, yalnızhlm soğuk nefeslerini içerek kuvvet ve 
hayat buluyorum. Ben çapta yaratılmıı insanlar arı
m kendilerile bqbaşa kalarak felseft teselltlerini 
lnibıuya mahldundurlar ... Duyduğum teeasilr görü
JOl'IUDUZ ki, kendimden ziyade kuru zeklyı ve kül
tfirfl tek fndnlık kıymeti olarak kabul eden sizler için 
dJr; bent ~ ... 
8eyhanuı bu mektubunu beş defa, on defa, yirmi 

defa okudum. 

Eski Türkiyenin, karanlık:, hurafeli Türkiyenin 
şuursuz, f8Şkın Türkiyenin halini bundan daha iyi 
anlatan bir vesika olur mu? Ben de hayatta Seyha
nınkine benziyen ıztıraplar çekmiştim; hAla da o de
virden arta kalan saçmalıklar bizi rahat bırakmı • 
yor, muztarip ediyordu. Bu mektuptan sonra Sey
hanla daha candan dost oldum; onun ıztırplarını ken
di ıztırabım gibi yakından tanıyorum. 

Seyhan bir gün geldi: 
- Bu son ziyaretim, h8nımefendi, dedi, işlerim 

bitti, gidiyorum. Allah size sabır ve sabırlar versin; 
kalbim bu memlekette, bu toprakta; ama, gördüm 
ki, hllA ayaklanmı yere güvenerek basamıyorum; 

ruhen hastayım; o konaktaki dedikodu, çirkinlikler; 
o Cafer babanın tabutu beni buradan uzaklaştırmı~ 
tı; bütün gençliğimi iştemiyerek iller diyannda geçir 
diın; orada yaşamıya alıştım; kabahat bende değil; 
kendimi ne kadar zorlasam o hatıralardan kurtu
lamıyorum. Tekrar burada kalabilmek için gördüğüm 
şeyleri görmemem llzımdı, o da olmadı! Tekrar edi
yorum, Allah size sabır versip., sabırlar versin! ... 

Seyhan belki haksızdı; belki haklıydı; onu bilmem, 
likin ben temiz, insan, bir arkadaş kaybettim; o gidin 
ce hayatımda büyük bir boşluk duydum. 

Hasanda tuhaf bir kıskançlık huyu bellrm1ye baş-

- Olur kurnaZ değilsin; ne de çabuk bir şey uy
durdun: dedi 

Bundan sonra da her Vesile- ile ottaya Altanı ko1'" 
mıya .. sitemler etmiye başladı. Eve telefon edip belli 
arayıp telefonu meşgul buldu~ zaman: 

- Kiminle konuşuyordun; Altan mı telefon etti. 
diye çıkışıyor; akşam üzeri geldiği zaman, salonda 
çay sonu bir dağınıklık görse, 

- Altan mı vardı? 
Diye soruyordu, 
Bazı da hiç ummadık zamanlar apartmana geıınl

ye başladı ... Mutlak bir ip ucu bulmak, beni mahc\IP 
mevkide bırakmak, istiyordu. 

Bunların hepsine için için gülerek baktım. 
Nihayet, bu dedikodulan Altan mı duydu, bir gün: 

( De1:14mı TJar) 
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Bir Çocuk Nasıl 
Kahraman Oluyor? 

Altın Satışları 
için Yeni Bir 
izah name 
Altın satışının bankalara bırakıl

masına dair olan altın kontrolü ek 
kararnamesine Maliye Vekfıletince 
yeni bir izahname hazırlanmaktadır. 
İzahname birkaç güne kadar ilan edi
lecektir. Kuyumculara altın verilip 
verilmiyeceği bu iznhnameden sonra 
anlaşılacaktır. 

Evvelki gün piyasamızda tüccar malı 
olarak 135,000 kiloluk bir parti sert ve 
422 bin kiloluk büyük bir parti yu-

Avusturya ile 
Son Ticari 
Münasebetimiz 

muşak muğday satılmıştır. Sertler Avusturya hadisesi, piyasalarımız-
5,05 - 5,15 kuruştan yumuşaklnr da tesirsiz geçmiştir. Yalnız, cumarte 

1

5,20 - 5,31 kuruştan verilmiştir. si gününün borsasında son haberler, 
Bandırma mıntakasmın nrpalann- i Ünitürk ile Anadolu demiryollan 

dan on sekiz bin kiloluk çuvallı bir tahvillerinde 10-25 kuruş kadar dü-
parti arpa fob kilosu 4,18 kuruştan iki h 
verilmiştir. Bandırmanın san mısır- f şüklüğe sebep olmuştur. Her ta -

• lnnndan 24 bin kiloluk bir parti kilo •ı vil de dün tekrar eski kıymetini bul-

1 
su çuvallı olarnk beş kuruştan satıl- muştur. Zahire ve ihracat maddeleri 

B errak bir gece . .: 
Ay, karşıki dağların yal

~ll ~ayalan üzerinde yükseliyor. 
etlıha köyünün dibindeki sert 

~Şla~~ çarpa carpa süzülen dere, 
ı.r guınüş seline benziyor. Dik bir 

;anıaç üzerine sıralanan evler, 
1Pkı birer kartal yuvası gibi. .. Ba
~ardan hafif hafif dumanlar tü-
lfyor. Vakit vakit bir at kişnemesi 

hi'. kısa bir köpek uluması takip 
etliyor. Bu sesler, karşıdaki yal -
~ kayalara kadar uzanıyor, ora-
a, hazin akisler yaparak sönü

)'or. 

lin~ÖYfin, büyük binalarından bi
\t ın şirvanında (1) birkaç çocuk 
l3 ar. Bunlardan bazıları çömelmiş .. 
)' aıııan da ayakta, direklere da -
atınıış duruyorlar. Ayın yüksel

?tı.esıni; tatlı bir şarıltı ile kayala
rın arasından süzülen derenin gü
~ii~lenmesini seyrediyorlar. Ve, 

E!sik kesik konuşuyorlar: 

1
- Bakın!... Mehtabın nurlan 

; tı~aa, (A.ndi) dağlarının tepesin
ekı kayalar, ne güzel parlıyor. 
. . . 

( - Ah .. Şimdi, orada olmalı da, 
.\y2:.inap) gölünün manzarasını 
iorıneli ... 

. . . .. " . . . . . . . . . 
aı.-:- Evet .. Ay, o durgun sulara 
~etıniştir. Göl, şimdi kimbilir 
e güzeld' ? 

ır ··-. . . . . . . . 
B eş on saniye sükUttan sonra; 

t.... çocuklardan biri, derin bir 
-~üne mınldandı: 

)ı-;'::: Aaaah .. ah.. Şimdi o gölün 
·~nü gören var mı?. 
lıl l3u sual, bütün çocuklarda bir 
h·erak uyandırdı. Gittikçe artan 
"r. lt heyatanla, karmakarışık bir 
onuşına başladı: 

l'tı - Neden? .. Gölün sulan mı ku
trıuş? .• 

- Hayır. 
- E, o halde?. 

~=- Gölün kenarına yaklaşmak 
Utnkün değilmiş kL. 
- :Niçin? ... 

0 - Biliyorsunuz ya.. bizim köy 
~aya Yakındır. Bugün buraya ge. 
h~ bazı köylüler söylediler. Gölde 
tt canavar türemiş. Su içmek i
_;: göle yaklaşan koyunları çekip 
~0llnuş.. Oralara, kimseyi yak-

1llnıyormuş. 
- E, niçin öldürmüyorlarmış? -

1.t - Raç defa teşebbüs etmişler -
~\>affak olamamışlar. 

~ u sÖzleri, derin bir sükut takip 

te~~uklara, garip bir düşünce 
tllı tşti... Kim bilir?.. Belki de, 
~ lnl~de canlanan canavarın 
~uYalı, kalplerine meçhul bir kor-

~erınişti. 
~1l'Vanın köşesinde, zayif, uzun 
bu 1~ bir çocuk, müstehzi bir sesle, 

sukutu ihlal etti: 
tii - 'Yazık!.. Sizin köyde, kendine 

\'enen hiç kimse yokmuş. 

B Ütün başlar, bu sözleri söy
tab liyen çocuğa çevrildi. Meh
hi lıt ışıklan altında, bir tablo gi
cie:Uran çocuğun soluk çehresin
ları 1 

garip tebessüm, bütün çocuk 
c1i. n kalbine hafif bir ürperti ver-

tu :Sirkaç saniye sükfıttan sonra, 

~l~~ incinen çocuğun sesi yük-

- :a · leli iziın köylülerin hepsi kendi-
ciu~e güvenirler. Herkes bilir ki, 
~o"~ anlanmızdan hiçbiri, bizim 

,,uın .. 
ler Uze girmiye cesaret edemez-
lıiçb· F'akat bu, öyle bir şeymiş ki, 
~, ... _ ır düşınana benzemiyormuş ... 
·veı· li 01 a, nerede yatıp kalktığı bel-

41tıaınuyorrnuş .. Çok zaman, saz -
~ tın arasında saklanıyormuş. 
~nları yalnız gö-

(1) ~ 
~ lertn ~nOnde Osttı kapalı ta-

&ıbi )'er, 

Şeyh .Şamil 

rünce, Üzerlerine saldırıyormuş .. 
Sonra; vücudüne, katiyen kurşun 
işlemiyormuş.. Atılan kurşunlar, 

ya vücudüne saplanıp kalıyormuş; 
yahut ta sıyrılıp gidiyormuş. 

Hafif ve uzun boylu çocuk, öte
kinin sözünü kesti. 

- E, kama yok mu .. Kama? .. 
- Kama mı? .. Böyle bir cana-

vara yaklaşıp ta kamayı kim vura
cak? .. 

- Kendine güvenen bir adam, 
bunu yapabilir. 

Çocuklar, bir kahkaha kopar -
dılar. Adeta, alaycı bir cephe aldı
lar. 

- Şamil! .. Tıpkı kahramanlar 
gibi söylüyorsun. 

- Korkaklar gibi konuşacak de
ğilim ya. 

- E, şu cesaretini göster baka-
lım. 

- Ben de onu düşünüyorum. 
- Neyi? .. 
- O canavarı öldürmeyi. 
Çocuklar, bir kahkaha daha ko

pardılar. Şamilin yüzüne baktı -
lar. O, vaziyetini hiç bozmamıştı. 
Dimdik duruyordu. Yüzü, bir çelik 
maskeye benziyordu. 

Büyük bir sükunetle, kahkaha 
dalgasının sönmesini bekledi. Son 
ra, sözüne devam etti: . 

- Ben .. bu canavarı öldürece
ğim ... Eğer öldüremezsem, size bi
rer kuzu vereceğim. Ya, öldürür
sem. 

Bütün sesler bir anda yükseldr. 
- Bizden de sana, birer kuzu. 
Hepsinin çehresi, birdenbire cid 

dileşti. Ve bu ciddiyet, hepsine bir 
.. ükun verdi. 

Ş irvanın öteki köşesinde o
turan, ve şimdiye kadar 

bu sözlere karışmıyan, on dokuz 
yaşlarında kadar bir genç yerin
den kalktı. Ağır ağır gelerek, du
daklarında sakin bir tebessüm do
laşan çocuğa yaklaştı. Endişeli bir 
sesle: 

- Şamil! .• Bahsi kabul ediyor 
musun? 

Diye mırıldandı. 
Şamil, metanetle cevap verdi 
- Evet, Gazi. 
- Sahi mi? .. 
- Hiç şüphe etme. 
Gazinin endişesi arttı. 
- Fakat .. Bu iş kolay değil, Şa

mil. 
- Görürüz. 
Çocuklar, söze karıştılar. 
- Ne zaman? .. 
Şamil, tereddüt etmeden cevap 

verdi: 
- Ne zaman isterseniz. •• Hatta, 

:yarın sabah.. 

- Evet .. evet... Yarın sabah. 
- O halde, biraz sonra yola çık-

malıyız. Gölün kenarına, ancak 
sabaha karşı varabiliriz. 

Franktaki Düıüklül< 
Devam Ediyor 

Frank düşmekte devam ediyor. i 
mıştır. piyasalarında hiçbir arıza olmamış-* • tır. Esasen Avusturyaya yurdumuz-

Zahire borsası satışlarında dün kuş fi dan ihraç olunan maddeler tütün, yu 
yemleri 7,10 - 7,22,5 kuruştan, çalı murta, kağıt parçalan, paçavra, ku-

- Lfıkin, hocadan nasıl izin ala
cağız? .. 

Çocukların bulunduğu yer bir 
mektepti. Bu mektep hakkında, sı 
rası gelince izahat v«zreceğiz. An
cak şimdi şu kadar söyliyelim ki; 
(Şamil) in (Gazi) diye hita'p etti
ği delikanlı, o mektebin en büyük 
talebesiydi. Hocanın yardımcısı, 

ve çocukların da nezaretçisi vazi
fesini üa ed(!rdi. 

Londra borsasının evvelki gün bildir 

diği bir Sterlin karşılığı 161,37 frank 

iken dün sabah açılış 163, öğleye doğ 

ru 166,50, öğleden sonra 166,75 ve 

kapanış fiyatı 166 olarak gelmiştir. 

On gün içinde Frank üzerindeki dü
şüklük on bir frangı bulmuş

tur. Buna mukabil dolar fiyatla

rında hissolunur derecede yükselme 
devam etmektedir. Bir Sterlin dün 

l 
fasulyesi 9,20 den, mercimek 8, ic; ru ve yaş meyvalar, fındık ve deri -
fındık 34, tiftik deri malı 77,20 - 80, ı den ibarettir. Bu mallar arasında da 
Anadolu ynpağı 58 kuru~tan müşteri 
bulmuştur. son zamanlarda yapılan ihracat hay-

• 
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ZİRAAT: 

Düzcede Tütün 

Piyasası 

Çocukların sorduğu suale, o ce
vap verdi. 

- Bu mesele için, hocadan izin 
almak mümkün değil. Nitekim e
sas itibarile, bu işe ben de taraf
tar değilim. Ancak şu var ki, or
taya atılan bahis, birdenbire cid
dileşti. Şimdi buna mani olsam, 
Şamil müşkül mevkide kalacak. 
İddia ettiği bir işi, yapamıyacak. 

Böylece de aranızda istihzalara he
def olacak. Onun için Şamil, iki 
arkadaşile oraya gitmeli .. Söyledi
ği sözü yerine getirmeli. Yahut ... 

4,9743 dolar olarak kapanmıştır. Pa- Düzce, (TAN) - 937 tütün piyasa
riste de fiyatlar aynidir. Yalnız Ün~- sı merasimle açılmıştır. İlk tütün mah 
türk 361 franktan 365 franga çıkmış- sulü 95 ve görmezi 15 kuruştan sa -
tır. Borsamızda bir Sterlin 629,75 ku tşlmıştır. Bu sene tütünlerimizin mah 
ruştur. İkinci tertip tlnitürk üzerine sul nisbeti fazladır. Evsafı da yüksek 
19,20 den az ve birinciler üzerinde olduğu için fiatler, zürraı memnun e
hiç muarpele olmamıştır. Sıvas - d~ek vnziyAettedir. İnh~snr:a: i~aresi, 
Erzurum tahvilleri 95 liradır. pıyasada nazımlık vazifesını gormek 

parası mevcut olduğundan, Avustur
ya ile iş yapan tüccarlarımızın ala -
caklan için endişe edilecek bir vazi
yet yoktur. Avusturyadan da yurdu
muza bazı kırtasiye eşyası ile kapla
ma tahtası getirilmektedir. Fakat, 
piyasamızda bu mallardan fazla mik
tarda mevcut olduğu haber verilmek 
tedir. 

Biber ihraç Edilecel< 
İstanbuldan kırmızı biber ihracı 

mümkün olup olmadığı tetkik edil • 

mektedir. İstanbul mıntakasmda kır

mızı biber yetiştirilmesi kabil olup 

olmadığı ziraat odasından sorulmuş • 

tur. Ticaret ve ziraat odaları, bu me

sele etrafında tetkiklere girişmişle11-

dir. Haber aldığımıza göre, Karacao

va mühacirlerinin iskan edildikleri 

Bursada ve İstanbulun Kemerburgaz 

Bahçeköy, Gümüş Hacıköy, Uskumnı 

köy civarında kırmızı biber ziraatı 

yapılmaktadır. Bu ziraatin genişle ~ 

tilmesi düşünülmektedir. 

Şamili pek çok seven Gazi, sö
zünü ikmal edemedi. Başını, meh
tabın ışıklarile panldıyan karşıki 

kayalıklara çevirdi. 
- Ben, hocaya bir şeyler söyle. 

rim. 
Demekle iktifa etti. 
•• 1 T ç çocuk, en kestirme dağ 
ti yollarını aştılar; ortalık a

ğarmıya başlarken, (Ayzinap) gö
lünün kenarına vardılar. 

Her taraf korkunç bir sükun 
içinde. Göl, koyu rengi ve bütün 
durgunluğu ile uzayıp gidiyor .. 
Dağların sincabi renkli akislerile 
gölgeleniyor. 

- Acaba, canavar nerede?-
- Arıyalım. 

Şamil, arkadaşlarının sözünü kes 
ti. 

• - Aramak, sizin' için tehlikeli 
olur. Onu, ben öldüreceğim. Siz, 
şu yüksek ağaçlara çıkın, bakın. 

Belki, sazlıkların arasında onun 
kımıldadığını görürsünüz. Yalnız, 
orayı bana gösterin. Bu, kafi. 

Dedi. 

İki arkadaş ağaçlara tırmandı -
lar. Gözlerile her tarafı aradılar: 

- Hayır .. Hiçbir şey görünmü
yor. 

Diye bağırdılar. 
Şamil, bütün elbiselerini çıkar· 

dı. Sade, bir donla kaldı. Kaması
nı, dişlerinin arasına aldı. Gölün 
kenarına inerek, her tarafı taşla
m.ıya başladı. 

Bu taşlama, uzun sürmedi. Bir
denbire gölün sulan kaynaşınıya 
başladı. Sonra, sahilden on beş yir
mi kulaç kadar ilerde, korkunç bir 
baş fırladı. Etrafındaki sulan kö
pürte köpürte, sağa sola dönmiye 
başladı. 

Ağaçlardaki arkadaşlan, korkU.: 
dan titriyen seslerile bağırdılar. 

- Şamil!.. İddiadan vazgeçtik. 
Kaç ... 

Şamil, elindeki son taşı da, o 
korkunç başa fırlattı. Ve sonra, 
kamasını dişlerinin arasına da.ha 
iyi yerleştirerek, kendini göle attı. 
Bir balık gibi, sessizce yüzmiye bq 
ladı. 

Canavar, birdenbire duraladı. 
Sanki; bu çılgınca harekete inan
mamış ta, hayrette kalmış gibi ba
şını Şamile çevirerek uzun uzun 
baktı. Ve sonra, birdenbire bütün 
vücudünü çıkararak büyük bir 
yelpazeye benziyen kuyruğunu bir 
kaç defa hiddetle suya çarptı. 

Şamil, büyük bir soğukkanlı

lıkla canavara yaklaştı. Bu garip 
ve korkunç mahllık büyük bir gü
rültü ile suya daldı. Bütün şidde. 
tile Şamilin üzerine atıldı. 

(Devamı Nr) 

* Borsanın Ankaraya nakli için 
komiserlik dairesinin bir kısım eşya
ları ambalaj edilmektedir. İki güne 
kadar bu eşyalar Ank!lraya gönde
rilecektir. Borsa büroları Martın 31 
inde Ankarada faaliyete geçebilecek 
bir halde bulunacak ve Nisanın bi-

tedir. Alıcı kumpanyalar, henüz piya 
saya iştirak etmemişlerdir. Fakat, bir 
iki güne kadar girecekleri zannedili -
yor. Rekolte çok nefis ve alıcıya yeti
şecek miktardadır. 

rinci gününden itibaren Ankara bor
sası çalışmıya başlıyacaktır. 

* Tavşanlı, (TAN) - Kasabamızdan 
SonkAnunda yapılan ihracat §Udur: Krom 
241 wıson, travers 62 vagon, kereste 5, 
kömür 101, arpa 12, buğday 2, mercimek, 
1, pancar 261 vagon. 

Avusturyanın iklimi 
Bugünlerde fikirler hep A vustur 

yaya döndü. Alman askerlerinin A
vusturyanın - zaten pek te genişli
ği kalmamış olan - topraklarına ya
yılması üz~rlne herkes, acaba ar • 
kasından ne çıkacak, diye diişünü· 
yor. Ne çıkacağını şimdiden kes • 
tirmek mümkün olsa da, onu yaz • 
mak bu sütuna ait olamaz. Burada 
benim yazabileceğim ancak A vus
turyanın iklimildir. Vakıa bu ara
lık, okuyucularımdan hiçbirinin A
vusturyaya havatebdiline gitmek 
niyetinde bulunduğunu sanmıyor
sam da gazetenin her tarafında 

aktüaliteye uymak lüzumunu el -
bette takdir edersiniz. 

Avusturya, tabiatı bakımından, 
Avrupanın şimalinden gelen bir 
yolcunun Akdenize gitmesine yol 
verecek bir geçit olduğundan ikli
mi de, memleketin en büyük kıs
mında vadi iklimidir. Avusturya
nm hemen hepsi orta Avrupayı İ
talyadan ayıran Alp dağlarının şark 
taki kısmından teşekkül etmiş g~ 
bidir. Bundan dolayı yalnız Viyana 
taraflarındaki küçük bir ova kıs
mı müstesna olmak üzere, cenuba 
doğru az çok yiiksek tepelerle on • 
lann arasında ,·nr'ilerle dolmuş bir 
memlekettir. Tarihten önceki za
manlarda şimdiki Avusturya top
raklannı tutmuş olan glasiyeler o
rada birçok küçük küçük göller bı 
rakmış olduklanndan bu gölcükler 
Avusturya topraklanna bir güzel
lik, iklimine de bir hususiyet verir
ler. 

Şimalde kalan ve alçak A vustur· 
ya (bu tabir, şüphesiz, maddi ba
kımdandır) bazı yerlerinde deniz
den ancak 13 metre yüksekte ola
cak kadar aşağıda bulunduğundan 
oranın iklimi kendislle meşgul ol
mıya pek te değmez. 

Alp dağlannın aralarında ve 
hepsi İtalyaya doğru giden vadile
rin iklimi daha enteressandır. Bu 
dağların üzerinde soğuk, tepelerin 
üzerinden geçtiği için yağmurla 

kar ancak tepelerin iizerlnde kalır 
ve tepelerin arasındaki vadilerde 
yağmurlu günler pek az olur, ora
larda hava kıP.n bile en çok gün • 

lerde kunt ve sıcakhr. Bundan do
layı oralarda bulunan turizm şehir 
leri kış sporları i~in A vrupada en 
müsait yerlerden sayılır. Yine bu 
kuruluktan dolayı oralarda verem 
tedavisi için meşhur sanatoryum -
lar da kurulmuştur. 

Bu vadilerin önemli bir hususi
yeti de, cenuba yani İtalyaya, doğ
ru meyilleri az olmakla beraber sık 
sık ve birdenbire dönemeç yapma
landır. Bu suretle uzun bir vadi ü
zerinde, şurada burada her taraf
tan kapalı küçiik ''adiler teşekkül 
eder, oralarda soğuk hava birikti
ğinden insan ayni rnıntakada hem 
sıcakça, hem de soğuk iklimlere te
sadüf eder. Bu küçük vadilerin ba
zılarında kar ve buz kış mevsimin
de uzun müddet yerde kaldığın -
dan oralarda kayak istasyonları ya 
pılmıştır. Bu suretle Avusturyanın 
Alp dağlan kısmında, sanatoryom
lar pek soğuk yerlerde kış sporlan 
görülür. 

Yaz mevsiminde, eski glasiyeler 
den kalmış olan o gölcükler mem
lekete bir güzellik verdikten başka 
bunlann sulan da sıcakça olduğun
dan, banyo yapmak içib birçok halk 
oralara toplanır. Yazın gökyürii 
kış mevsimindeki kadar berrak ol
masa da, yine az bulutlu olduğun
dan A vuı;turyanın o kısmı kış yaz 
tatlı bir iklim olur. 

Ancak bu iklim güzelliğile ve 
tatlılığille beraber sinirler üzerine 
müheyyi~ olarak tesir eder. Bu te
sir, şüphesiz, giineşin o vadiler içe· 
rislnde, başka yerlerdekinden daha 
az müddetle kapanmasından ileri 
gelir. İklim güzel ve tatlı olduğu 
halde giineşin yakması insanın ora 
tarda çok kalmasına müsaade et • 
mez. 

Ondan dolayı Avusturyada insan 
daha cenuba giderek, biraz da bu
lutlan çok bir iklin_ıe mesela deniz 
kenarında ve Tir~·csteye gitmek 
ister. Alp dağları arasında heyeca
na gelen siniırler, Triyestede deni
zi görünce sakinleşir. 

Avusturya bir geçit memleketi, 
iklimi de kısa bir zaman içinde in
sanı sıkan bir vadi iklimiklir. 

ihracat Birlikleri için 
Yurdumuz mahsullerinin ihracım 

kolaylaştırmak ve piyasalarda se
bepsiz değişmelere, satışların spekü. 
lasyon şekline girmesine mani olmak 
için birlikler kurulmasını muvafık 

gören İktısat Vekaleti, nizaınname
lerde bu esasların nazarı dikkate a
lınmasını alakadarlara bildirmiştir. 
Kurulacak birliklerin müstahsilin 
haklarını zarara sokabilecek şekil
lerden uzak tutulması da gaye için e
saslı bir düşünce olarak telakki edil
miştir. Her birliğin kurulduğu mın

takada birlikle alakası bulunan mad
deleri yetiştiren müstahsilin de bir
liğe alınması icap etmektedir. 

B ORSA 
15-3-1038 

PARALAR 

Alq Sa~ 

Frank . 74,- 78,-
Dolnr 124,- 126,50 
Liret 95.- 104.-
Belçika Fr, 80.- 84.-

Drahmi 18,- 22,-
İsviçre Fr. 570.- 580,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron cet 78,- 82.-
Silin Avusturya 21,- 23,-
Mart 22.- 25,-
Zloti 20,- 22,-

Pengo 21.- 25.-
Ley 12.- 14,-
Dinar 48,- 52.-
Kron Isvec 30.- 32,-

Sterlin 627,- 632,-

ÇEKLER 
Açıl11 Kapanış 

Paris 26,36 26,35 
Nevyork 0,7880 0,78i0 
Mil~o 15,055 Ui,0492 

Brilksel 4,7125 4,71 
Atina 86,78 86,7460 
Cenevre 3,44 3,4384 
Sofya 63,5175 63,4920 
Amsterdanı 1,4260 1,4254 
Prag 22,7075 22,6984 
Viyana 4,2080 4,2063 
Madrit 12,3858 12.3810 
Berlln 1,97 1,9690 
Varşova 4,1775 4,1762 
Buda peşte 3,0888 3,9875 
Bükrcş 106,2325 106,19 
Belgrat 342993 34.2857 
Yokohama 2.7280 2.7268 
Stokholm 3,0835 3.0825 
Londra 629,75 630,-
Moskova 23,80 23.81 

.) 
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BULMACA 
Dünkü bulmncamızın halli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ololLIAlMIBIAIÇlLII 
2 iTTTEIKl•l•lslEITI 
3 RI Ef ş ı t lnl•ı•ı ş iill E 
4 EIT~l•ILIEINIIN•M 
5 Il•&•IR UIKlllYIE 
6 EIYIL u L •ı•IEIK 
7 YIA•I E!TIE IMJll 
8 TIKlR1A MIEITIMIEIK 
9 lt\IK R Elp •olN E 
ıo t N •ı 1 IK l t RI 1 N 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ıın 
2 ., 

~ SOLDAN SAÖA: 
l - Yeni evlenmiş kadın - Uıtlfe 
2 - Hile (Avam ltıfı) 
3 - Kesilmiş veyn ayrılmıB parça - Mu-

zır hayvnn 
4 - Erkek adı - Etek 
5 - G~lllı:: - Ruhsat - Atıf edatı 
6 - Boya - Banka.lnra verilen pora klı-

ğıdı. 

7- Israr 
8 - Başla omuzun anısı. 
9 - A vuçiçl - Emir ıJigası 

JO - Çocukları korkutan bir nevi fıçı * YUKARDAN AŞAGI: 
l - Bir millet ( ekalllyeUerden) 
2 - Şanlı bir şchrlmlz 
3 - Güzel bir çiçek - Bir bahar ayı 
4 - Merbut - Törpü 
5 - İbadet - Renk 
6 - Şimendilfcr katan 
'1 - Baş - Bağışlama 

8 - Bir kavim - Mızıka 

9 - Bir nevi sedir - Yemek yememiş 
lO - Ehll hayvan - Faydah bir böcek 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 

HAYRETl"IN 
(:İZE~ 

SIRA 

TAN 

biri 

----L,__.+-..=~~ u~~ ~'"~·ı~-~··-- A 1 Bugün: * Mesut Cemil, Kemal Niyazi, Nuri Ha
lil ve Cevdet Kozanln 20 ki§iden müteşek
kil seçme bir koro heyeti, bu akşam saat 
9 dıu Saray sinemasında Türk tarihi musiki 
konscrlnl verecektir. * Fazıl Nnlbantoğlu tarafından saat 
20,30 da Eyüp halkevinde "16 mart :faci
ası,, mevzulu bir konferans verilecektir. 
Hafta içinde: 

*Enver Ziya Koral, yarın saat 17,30 da 
Eminönü Halkevlnde "yeni zamanlar tari
hine dair,, mevzulu bir konferans verecek
tir. 

* Çocuk Esirgeme Kurumu balosu, cu
martesi günü akşamı TokaUiyanda veri
lecektir. 

* Cumartesi akşamı 20,30 da doçent En
ver Ziya tarafından Beşiktaş Halkevindc 
Çanakkale zaferi mevzulu bir konferans 
verilecektir. 

* Aksaray gençler birliğinin kongrcsl 
3 nisanda s:ıat 21 de Ccrrahpa&a semt oca
ğı binasında toplanacaktır. 

*Avukat Yorgaki E!firnianidis, Cumar
tesi günü sant 17 de Güneş klübünde "Yu
nan parasının iç ve dış kıymetleri arasın
daki münnsebeUcr,, mcvzulu,bir konferans 
verecektir. 

* 22 Mart salı günQ Saray musiki sanat
kflrlan cemiyeti tarafından bir orkestra 
konseri verilecektir. 

( Askerlik işleri 
Şubeye davet 

Eminönü Askerlik şubesinden: 
İstanbulda bulundukları anlaşılan Emek 

ll hekim Binbaşı Tahir oğlu 303 do~umlu 
ve 1462 kayıt numaralı Naklyettin Fikret 
ile levazım teğmen Ali Mazharın oğlu 312 
doğumlu (637) kayıt numaralı Mehmet 
Mazharın şubeye !uzumu müracaaUnrı. 

Müddeiumumiliğe Davet 
Ist. C. Müddeiumumiliğindcn: 

Istanbula geldiği anlaşılan Salihli 
icra memuru Izzet Şcnol'un derhal 
rnemuriyctimize müracaatı. 

Istanbul birinci ticaret mahke

mesinden: Müddei Albert Kapoano 
tarafından 740 liranın tahsili hak
kında E. Stefanidis ve Şeriki Güneş 
Tel Çivi ve aksamı Komandit Şirke
ti aleyhine ikame eylediği dava zım
nında muddeaaleyhin ikametgahı 
meçhul olduğundan mahkemece ilfı
nen tebligat icrasına karar verile -
rek muhakeme 18-4-1938 Pazar . 
tesi günü saat 14 de bırakılmıştır. 
Müddeaaleyhin o gün ve o saatte 
mahkemede hazır bulunması lüzu • 
mu işbu ilan ile tebliğ olunur. (5952) 

Dalrenizin 936 senesi martının i-
kinci günü tarihile ve 1617 /74 nu

marasile resen musaddak vekaletna

me mucibince bilasale ve bilvekfı.le 
Istanbul, Karaköyde Büyük Millet 
hanında 19 numarada avukat katibi 

ve sabık fetva emini Ali Rıza mah
dumu .Celal Köseoğlunu ahzu kabz, 

sulh ve ibra ve lüzumu halinde gay
rimenkullerimizin çıkacak müşteri -
lerine satış muamelelerini yapmaya 

ve her nevi evraka namıma imza ve 

tapu dairelerinde takrir vermeğe vel 

hasıl kanunen benim yapabileceğim 

bilcümle işleri ben gibi ifa ve icraya 
mezun olmak üzere vekili umumi ta 

yin eylemiştim. Ahiren Büyükçekme 

ccde öğretmen bulunan Pembe Sel
manm yaptığı sirkat ve emniyeti su
iistimal fiilinin polis ve müddeiu -
mumilikçe yapılan tahkikat netice

si cürüm sabit görülmekle mahke -

meye sevkedildi. Davası derdesti rü

yet iken vekilim Celalin suçlu Pem

be Selma ile def'atle görüştüğü ve 

hatta mahiyeti henüz bence malum 
olmıyan bir iş zımnında Beyoğlu no

terliklerinden birine beraberce git -

tikleri maruf ve şayanı itimat kimse 
ler tarafınd~n görülmüş olduğunu ha 

ber aldım. Umumi vekilim bulunan 

mumaileyh Celalin benim hasmım-
• 

la herhangi bir sebeple görüşüp ko-

nuşması ve her ne vesile ile olursa 

olsun onunla noterlikte iş takip et

mesi kendisine olan kuvvetli itimat 
ve emniyetimi selbetmiş olduğundan 

bu ve şimdilik yazmaya lüzum gör
mediğim bazı sebepler odayısile va

zifei vekaletten azleylediğim cihet -
le altı nüshadan ibaret olan işbu a

zilnamelerden birinin vekili umumi 
Celale ikinci ve üçüncü nüshalarının 
Istanbul ' ve Usküdar tapu baş me
murluklr.rına dördüncü nüshasının 

bcrayi neşrü ilfın Tan gazetesi
ne tebliğini ve beşinci nüshasının 
badettasdik tarafıma iadesini ve al
tıncı nüshasının da dairenizde hıfzı
nı dilerim. 

Çorluda Cezn hakimi olup Uskü
darda Bağlarbaşı yeni yolda 47 No lu 
evde oturan Nuran Unsal 

lstanbul Sular idaresinden : 
İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan Bronz musluk ve teferrüatının satın 

alınması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme 11 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 te Taksimde İdare 

merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler şartnan;ıeye göre hazırlıyacaklan zarfları yukarıda ya

zılı saatten evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. "1430,, 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızhğından : 
Müstesna Hasan Rıza Paşa Vakfından Beyoğlunda Tatavla Kurtuıuş 

Yeni sokakta Yirmi ve Yirmi iki kapı numaralı Müfrez bir kıt'a arsa te
rezenin ferağından İriniye ve mezbureden Dimitri Dlmitriyadise satılmış 
bulunduğu ibraz edilen 1 Temmuz 928 tarih ve 1104 sıra numaralı mü
tevelli senedinden anlaşılmakta ise de Dlmitri Dimitriyadis tarafından 

bu gayri menkuliin tahdidini talep eylemesi üzerine yapılan tetkik ve ka
yıt kalemince verilen malümatı kaydiyede bu arsanın 1 No. lu tahtında 

sahibi evveli bulunan Terezc namına kayıtlı olup bu tarihten sonraki ha
mışları mütevellisi tarafından vaktiyle kaydına işlenmediği ve bu itibar
la knydı bulunamadığı bildirilmiş bu bapta mahalli bina memurluğu ile 
yapılan muhaberede Yeni sokak 20, 22 kapı No. lu arsanın vergice mer
kum Dimitri Dimitriyadis üzerinde bulunduğu tespit edilmiş bulunmak-

"' tadır. Müstesna vakfa ait gayri menkullerin tasarruf muamelatı mukad-
\\ema vakıf mütevellileri tarafından tedvir edilmekte iken ahiren devre
dilen defterlere kayıtlan işlenmediğinden zilliyetinin tasarrufünun tesbi
ti için 1515 No. lu kanun ahkamı tatbik edilmek üzere tahkikatı mahalli
ye icra edilecektir. Binaenaleyh bu arsaya tasarruf iddia edenler varsa 
tarihi ilandan itibaren nihayet bir ay zarfında 1077 numara ile ve evrakı 
müsbiteleriyle birlikte Beyoğlu Tapu sicil muhafızlığına veyahut tahki
kat gününe tesadüf eden 8/4/938 Cuma günü saat onda mahallinde hazır 
bulunacak Tapu memuruna müracaat eylemeleri ilan olunur. "1435,, 

MÜNAKASA 1LAN1 
lstanbul Sular idaresinden : 
İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan külçe kurşunu ve kurşun boruıarın 

satın alınması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. 

1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme 11 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 de Taksimde İdare 

Merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan zarfları yukarda yazılı 

saatten evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. "1431,, 

MÜNAKASA 1LAN1 
lstanbul Sular idaresinden : 
İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan adi döküm parçalarının satın alın

ması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme 13 Nisan 938 Çarşamba günü saat 15 te Taksimdeki İda

rede müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan zarflan yukarda yazılı 

saatten evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdır. "1429,, 

-

16 - 3 - 938 

BAY AN LEYLA YAZIYOR; 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

"Uyanır uyanmaz, hemen el aynamı 
alıyor .. Ve küçük buru~ukluklarımın 

tamamen zail oluncıya ka 

Bayan Leylanm ha.kiki 
fotoğrafı 

111 Ancak bir hafta süren bir 
tedaviden sonra bu derece 
güzelleştiğime şaşıyorum. Bütün 
arkadaşlarım böyle daha genç ve 
daha güzel görünmem için ne
ler yaptığımı soruyorlar ve şa
yam hayret bir şekil alan tenim 
için iltifat ediyorlar." 

Yalnız bir hafta zarfında bin
lerce kadın, cazip bir tene ka
vu~uş, bir kaç yaş gençleşmiş 
ve bütün buruşuklukları kaybol
muştur. Alimler, buruşuklukla
nn: ihtiyarladığımızda cildin 
besleyici ve ihya edici bazı un
surlarını kaybetmesinden ileri 
geldiğini keşfetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları cilde i
ade ediniz. Yeniden gençleşecek 
ve . tazeleşecektir. İşte; Viyana 
Üniversıfesiyrofesörü Dr. St~
ska 'in ke i ou erece e emmi-
yetli ve caziptir. Genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olduğu 

dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali ha~-

Bayan LeylSının yalnıı 

bir haftahk tedaviden 
sonra ahnmıı ve -retüf 
9örmemi1 hakiki fotog" 
rafı. 

ve ''Blocel,, tabir ettiği bu canlı 
hüceyreler hulasası, şimdi pem
be rengindeki Tokalon kremi ter 
kibinde mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik edi
niz. 

Siz uyurken, cildinizi besliye
cek ve gençleştrecektir. Bir 
hafta zarfında bütün buruşuk
luklannız kaybolacak ve 10 yaŞ 
daha genç görüneceksiniz. Gün
düz için (Yağsız) beyaz rengi.Jl
deki "Tokalon kremini kullanı
nız. Bir ka~ gün zarfında siyal1 
benleri eritir a ık mesamelerl 
sı CTaştlnr ve en çır ın ve en e'il' 
mer bir Uai yumuşatıp beyaz
latır. 

BAY ANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
Sabn aldığınız l okalon kremi vazolarının büyük bir 

kıymeti vardır. Onları bayiinize iade ettiğinizde beheri 

için 5 kuruf alacak, ayni zamanda kıymettar mükafatları 

bulunan T okalon müsabakasına ittirak hakkını veren bir 1 
bilet takdim edecektir. Gelecek nüshalanmızda ilan ede-

ceğimiz T okalon piyangosu ikramiyelerini okuyunuz. 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

•" "tS -u -"tS c u ... "tS = - = u u e ·- ,.Q .. 1l = • 
Q ... "tS ·- ı ... ~ cı:ı E Ik Teminatı -Cinsi 
u u u .c 
~ ~ ... ~ 

38.2') 

Ereğli malından 

sivah seten 926 M. 55 K. 

Lacivert kumaş 446 M. 275 K. 91.99 

İpekli kumaş 170 M. 125 K. 15.94 

Talebe kasketi 113 A. 115 K. 9.75 

Eksiltme Şt)ll 
Gün ve Saıatİ 6 

4/4/193 

Saat ıo,30 o; 
Pazartesi giitl 
Açık Eksiltıtle 

4/4/1936 

Saat ıo,45 ~ 
Pazartesi P e 
Açık Eksiltıtl 

4/4/lgsS 

Saat ıı 0 
"'ti 

Pazartesi go s 
Açık Eksiltıı1 

4/4/19# 
ııe 

Saat 11:1;.ıı~ 
P azartesı ttı1e 
Açık EkSil 

1 - İstanbul Kız Öğretmen Okulunun Muallim kısmi1e Pansiyo!l 

talebeleri için yukarıda metro ve adedile beher metro ve aded~ifl ;.ı'~ 
min bedelleri ve ilk teminat ve eksiltme şekil ve gün ve saatlerl }l 

rında yazılı giyecekler eksiltmeye konmuştur. ,,. 

2 - Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler ?Jı.ıtı 
beciliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel Liseler rJtlll'. 
elliği Veznesine yatırılarak teminat makbuzlarını ve bu gibi Kufll9ş ~ 
eder Fabrika veya Atelye sahibi olduklanna dair 1938 yılı Tjcaret ~I 
nayi Odası vesikası ibraz etmeleri ve nümunesi üzerine kumaş veff11 

3 - İstekliler Şartnameleri ve Kumaş nümunelcrini görmek ve o 
mek üzere Okula müracaatları ilan olunur. (1440) 
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STANBUL GA YRtMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : 
D. No: Semti ve Mahatıesi Sokagı Emlak No: Cinsi ve Hissesi 

TAN 

Hisseye göre 
Muhammen K. 

1428 Galata Bereketzade E. Şerbethane Y. Şerbetçi 33 Arsanın 77,5/80 
His. 

350 Açık Ar
tırma 

2093 Yeniköy 

2096 Yeniköy 

Maslak Cad. 

Maslak Cad. 

E. 16-18-20-
22-24-26-

28-30 

E. 52 

Etrafı tel örgü ile çev
rili ve içinde meyva fi 
danları bulunan ara-
zinin 1/ 4 His. 

6959 metre Arsanın 
1/4 His. 

1000 Kapalı 
Zarf 

520 Açık Ar
tırma 

2570 

2695 
Burgazada Manastır Cad. 

• Aksaray Langa Katip E. Bostan İçi Y. 
Kasım Kumsal 

E. 1, Y. 7 Arsa 

E. 76, Y. Arsa 
235 - 237 

240 

250 

,, 
.. 

3395 Kadıköy Osmannğa 

3398 Kurtuluş 

E. Ulusuluk Y. Ta~ 
Ocağı 

Kurtoğlu 

E. 17 Mü. 

E. 28 -Y. 48 

Mukaddema Harap Çi 
mento Fırınını müşte
mil Bağ Elyevm 
Tarla 
Arsa 

2400 Kapalı 
Zarf 

330 Açık Ar
tırma 

4167 Üsküdar Mirahor Doğancılar E. 144 Y. 162 Arsanın vakıf mahal
lerin tamamile mu
kataalı mahallinin 1/ 2 
His. 80 ,, 

4362 Beylerbeyi Bostancıba- Bostan Aralığı 
şı Abdullah Ağa 

E. 6-6 Y. 4-4/ 1 Odaları ve Ahırları 

&ulunan Bostanın 
2,5/ 8 His. 

1000 Kapalı 
Zarf 

4740 Kuzguncuk Simitci E. 19-21 Y. 19-19/ 1 Bahseli Kagir iki 
hanenin 2/ 6 His. 

500 Açık Ar-
tırma 

"Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller On gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 25/ 3/ 938 
uşen Cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

tarihine 

··rk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 cı keşide 11 Nisan 938 dedir ... 

B U K E Ş i D E D E: 
200.000 ve 50.000 liralık mükafatlarla; 

200.000. 40.000. 25.000, 20.000, 15.000, 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi aym yedinci gününe kadar bayile-

rinizden almanız kendi menfaatiniz iktizasıdır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

...._____---------~-----------------------------------------
21 s tan bu I Nafıa Müdürlüğü~den : 

flı B.3.938 Pazartesi günü saat 15 de Istanbulda Nafın Müdürlüğünde 
'*s~S,71 ) lira keşü bedelli Pertevniyal Lisesi pavyonu ikmali inşaatı açık 

11trneye konulmuştur. 
ll1 .Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel: hususi ve fenni şartna
tı..i~ler'i , proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gö

ecektir. 
-Muvakkat teminat (90) liradır. 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız 

meme için ağlamaz. Çok iyi 
bilirsiniz ki: Çocuğu hırçm

latan sebeplerden birisi de 
apıf aralarının ter vesaire
den pİferek kızararak çocu
ğu rahatsız etmeıidir. Bu 
itibarla günde iki defa ço· 
cuğu 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
ile pudralayınız. Ne adi tu· 
valet pudraları ve ne de çok 
itina ile hazırlanmış pahalı 
pudralar 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra 
bilhassa yavruların ciltlerini 
ve ifrazatı nazarı itibare 
alınarak vaı>ılm11tır. 

' 11 

Snlomonn ve J. Bcnsason Şirketi ile şahısları ;l\fordchay l\Iayir ve İsnk Bcnsason alncaklılnnna ait sıra 

cetveli 

No • Alacaklının İsmi İstediği Para Kabul olunan paraKabul olun- Rcddolu- l\Iültıhaza 

duğu ~ıra nan para 

1 Mustafa Cezar 150 00 150 00 6 00 

2 Melikyan ve C. Karagözyan 209 00 209 00 6 00 

3 Leondros Efstratyadi 300 00 300 00 6 00 

4 S. Kohen 1625 00 1625 00 6 00 

5 Naim Benzonann 6000 00 6000 00 6 00 

6 İsmail Hilmi 375 00 375 00 6 00 

8659 00 8659 00 

İstanbul İkinci İflns .l\fcmurluğundnn: . 
deİsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerin•it alınış olduğu vesikalara ist'inaden İstanbul Nafıa Müdilrlüğünden ek
~~e tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret Odası vesika-

ıle gelmeleri. (1332) 

C. H. P. Seyhan llyönkurlıl Başkanlığından: 

Harici Askeri Kıtaat 1 
Mahkemece iflasına karar verilen Topkapıda Safa Bostanında evvelce Tarakçı Fabrikasını işleten M. Sal

mona ve J. Bensnson Şirketi ile şerikler Ortaköyde Postane Sokağında 22 No. lu hanede oturan Mordehay 
Mayir Salamona ve Şişhnnc· yokuşu Zümrüt Apartıınanı 1 No. lu dairesinde kiracı İsak Bensason masasına 

••••-•••••••• gelen alacaklıların tahkiki duyunu bitmiş ve yapılan sıra cetveli yuknnya yazılmıştır. Alacaklıların İkinci 
Toplanması 5/ 4/ 938 Snlı günü saat 11 de yapılacağından alacaklıların Dairede hazır bulunmaları İlan olu
nur. (5848) 

ilanları 

Parti ve Halkevi 
MÜNAKASA 

Yapı 
i LAN 1 

~ 1 - Eksiltmeye konulacak IJ : Adana Parti ve 
Cllkevi binası inıaatıdır. 

tnd2 - Keşü bedeli: "117,466" Yüz On Yedi Bin Dörtyüz Altmış Sekizli
ır. 

il;-Eksiltme: -4 Nisan 1938 Pazartesi günü saat 15 de- Adana C. H. 
M ~l'İSİNDE teşekkül eden Komisyon odasında kapalı zarf usuliyle ya-

0.Caktır. 

tr\~k- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak "590,, kuruş bedel 
bıı· llbilinde İstanbul, Ankara ve Adana Nafıa Müdürlüklerinden alına-

ll'. 

l'J;- Eksiltmeye girmek için isteklilerin °7124., Yedi bln Yüz Yirmi 
~a 11 lira. ınuvakkat teminat vermeleri ve Yetmiş Beş Bin liralık inşaat 
f!.ôPttığına dair Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası s ,. ....... 

13 -uıesı lazımdır. 
bir - İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten 
ll'lu::a~ .evveline kadar Komisyon Reisi C. H. P. Başkanlığına makbuz 

C hılınde vermeleri lfızımdır. 
tap - Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühür mumu ile iyice 

;tılınış olması lazımdır. 
- Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "1216,. 

Eskişehirde yaptırılacak bir· çüt 

hangar inşaatı kapalı zarfla eksiltme 
ye knnulmuştur. 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. Keşif pro 

je ve şaratnameler 828 kuruşa M. M. 
V. Satın Alma Ko. dan alınır. llk te
minatı 9529 lira 68 kuruştur. Eksilt

meye girecekler kanuni teminat ve 

2490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla ida

ri şartnamenin 4 üncü maddesinin 
CF) 'fıkrEısında yazılı vesikalarla bir

likte teklif mektuplarını ihale saatin 
den en az ve behemehal bir sant evve 
line kadar Ankarada M. M. V. Satın 
Alma Ko. na vermeleri. (756) (1339) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
Umumi Neşryiatı İdare Eden: 

S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
l\Iiktarı Nev'i 

800 Kilo Ylin lpl 

Tahmin Bedeli 

Lira Kuruş 

1920 00 

Muvakkat Teminat 

Lira Kuruş 

144 00 

1 - Tahmin bedeli ve muvakkat teminatı yukanda yazılı (800) Kilo 
Yün İpliğinin açık eksiltmesine istekli gelmediğinden eksiltmesi 11/ 3/ 
1938 tarihinden itibaren (10) on gün uzatılarak 21/ 3/ 1938 Pazartesi günü 
saat 14 de Gedikpaşada Jandarma Dlkimevi binasındaki Komisyonumuz
da yapılacaktır. 

2 - Şartname, nümune her gün Komisyonda görülebilir. İstekliler 
muvakkat teminat makbuzları, hüviyet ve Ticaret Kağıtlariylc belli gün 
ve saatte Komisyonda bulunmaları. (1441) 

İzmit Tüm Komutanhğından : 
Vazifei memuriyetini suiistimal suçundan maznun Rıvada 2652 No. lu 

Gümrük Muhafaza memuru iken bu vazüeden çıkan ve halen nerede bu
lunduğu anlaşılmıyan Saip hakkında Tümence verilen hüküm vazife 
noktasından Askeri temyiz mahkemesince bozulmuştur. Mumaileyhin 
11 Nisan 938 Pazartesi günü saat 9 da yeniden duruşması yapılacağından 
mezkO.r günde Tümen Askerl Mahkemesine müracaat etmesi veyahut bu
lunduğu adresini bildirmesi Askeri usulün 215 maddesine istinaden ilan 
olunur. "760.. "'1442 .. 

BE..<;tR KEMAU 
M.AJ..-'M ur G;VA 
6-CcANE-~I 

iCIN-

MU~TAHZAR~TINDAN? 

P E KTO R 1 N-f.\)t.L~ 



12'::::==============================================-::::::======= .. 
Soğuk algınhkları her türlü 
lllastahklara yol açabilir. 

Fakat bir kaıe 

M.EYVA 
z 

j Midenin iyileşmesi 

Barsakların Faaliyeti 

Hazmın Kolaylaşması 

iştahın Ziyadeleşmesi 

Neşenin 

Sıhhatin 

Artması 

Düzelmesi 
Hasan Meyva Özü ile kabildir. Çok saf mey· 

valarm usarelerinden istihsal ve istihzar edil
mit olup mideyi ve barsa.klan ıslah eder, te-

' mizler. Ekşiliık, şişkinlik, ağrı ve ink:ıbazı de-
feder. lştihayı tezyid, hazmı kolaylaştırır. 

·ı AN 

/ \ 

16 - 3 - 9SB 

GAZO 
oz ·u 

MUZ 
ÇiLEK 
V i Ş NE 
·L i M O N 
KAYISI 
ŞEfTALi 
PORTAKAL 
MANDALINA 
FRENK ÜZÜMÜ 
HASAN Gazoz Özü Hasan Mey\fd 
Özünün evsafinda olmakla beraber 
çok lezzetli şampanya gibi nefistir. 

Muhtemel rahatsızlıkların, hepsini 
önlediği gibi nezle, grip, bronşiti de 
kısa bir zamanda izale eder. Hara
reti süratle düşürür. 

Gripin, ağrıların amansız düşma
nıdır. Diş, baş, sinir, adele, romatiz
ma, mafsal evcaında kat'iyetle tesir 
gösterir ve günde üç taneye kadar 
emniyetle alınabilir. 

Her yemekten bir saat sonra yarım 
0

ila bir 
çorba kaşığını yarını bardak su içine kanttıra
rak ve köpürterek, İçenler, mide rahatsızlrkla
n çekmezler. Her sabah aç kamına bir çorba 
ka.şığı müleyyin ve ikisi müshildir. Çocuklar 
yarım tertip almalıdır. 

Sişesi 25 iki misli 40 dört misli 60 kr. 

Ha.san Gazoz Özü ,ekerli ve meyvab oluP 
kolaylığı ve temizliği ve ucuzluğu se~bile A. ""' 
rupada k.azinolarda içki ve f&Dlpanya yeriJ1° 
i&timal edilmektedir. Büyük aileler misafiri~ 
rine Hasan Gazoz Özü ikram ediyorlar. 

Icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

1 liraya kum.aşile 
lruttüyü yastıklar. 

13 liraya kumatile 

İSTANBUL kuttüyü yataklar, 
k'u~T{j.. ÇAl<.MAKCILAR 20 liraya kumaşile 
'YA •U T•Lı . 

Aa( uo.a.7 -SANDALYECILERIS kuştüyü yorganlar 

Satıt yerleri: Beyoğlunda ve An.karada Yerli Mallar Pazarları. 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Birinci Şirürji kliniğine alınacak tıbbi aletin açık eksiltmesi 21-3-938 

pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 sayılı ihalat kanununda yazılı belgeleri ve 1755 lira mu 

hammen bedelin teminatı olan 14 liralık makbuzlariyle Komisyona gelme
leri. Liste ve şartname her gün görülebilir. (1157) 

ÖKSURUK ŞURUBU 
En muannit öksürüklerle 

bronşit, astm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'i ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olanla-

' 

ra vikaye edici tesiri taya

m dikkattir. 

FOSFARSOL 
KAN KUVVET 

·ve İŞTAH ŞURUBU 

Vücuda dinc;lik, 

cilde penbelik, 

sac;lara ve göz

lere parlaklık 

bu kuv
vet ilacım afi

yetle kullammz. 

Her Eczanede . 
Bulunur. 

---· HALiL SEZER 41---
Karvoıa ve Madeni Eşya Fabriaksı 

Karyola ve Çelik Möble Meşheri 
Son sistem karyolalar, muhtelif cinste çelik somyeler ve çelik madem 

möblelerimiz teşhir edilmiştir. Perakendeler toptan fiatına verilecektir. 

Salkımsöğüd Demirkapı caddesi 7 Tel. 21632 

Radyosu ile 

bütün 
dünyayı 

dinleyiniz. 

Toptan satıj deposu: lstanbul Sultanhama_m Ham· 
dibey geçidi No. 54, perakende satış yeri: Galatada 
Bankalar caddesi RADYOFON mağazası ve Anado· 
lunun bütün şehirlerinde acentalarımız vardır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları rşletme U. idaresi ilanları 
1 :Muhammen bedelleri ile cins ve miktarları aşağıda yazılı 2 gurup mal--------------------------1 zeme her gurup ayn ayn ihale edilmek şartiyle 31.3.1938 Perşembe günü 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu Uünları 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
ı - Beherinin Tahmin edilen bedeli 15 lira 50 kuruş olan 2500 adet 

bidonun pazarlıkla müna.kasası 21 Mart 938 tarihine müsadif Pazartesi 

günü saat 11 de Vekalet binasında müteşekkil komisyonumuzca icra edi

lecektir. · 
2 _ 194 kuruş mu.kabilinde Şartnamesini almak istiyenlerin hergün 

ve münakasaya girmek istiyenlerin de mezkur gün ve saatte 2906 lira 50 
kuruşluk teminat mektuplan ve kanuni belgeleriyle birlikte komisyonu
muza müracaatları. (1337) 

saat (10,30) on buçukta Hayda:rpaşada gar binası içindeki satmalma ko-
misyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalannda 
miktan yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatlan lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 6 kalem muhtelif cins ve miktarda elektrik malzemesi muhammen 

bedeli 1807 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 135 lira 54 kuruştur. 
2 - 13,920 M3 muhtelif eb'atta Çam dilme 800 demet dört metre bo-

yunda bağdadilik çam çıta muhammen bedeli 2226 lira 40 kuruş ve mu
vakkat teminatı 166 lira 9!3 kuruştur. (1436) 

1 

Bütün ec:ı:anelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, lstanbul 

Sigara tiryakilerine müide 1:1 
. Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün Nikotin, Piridin, 

Amonyak gibi zararlı madenlerini süzen 

~~~ 
Sıhhi 

ağızlıkları 
A vrupadan gelmiıttir. 

10 adet ilacı ile beraber 150 kr. 
Sabt yeri: Pi PO PAZARI Sultanhamam 

lzmir : Kemeraltı, Mazhar öngör - Bursa. : Uzunçarşı saatçi Nureddin 
Ankara.: Tütüncü Ali Tümen, Ta.şhan - Zonguldak: saatçi Osman Gu.rda.I 

Trabzon: Hakkı Atmaca, Kunduracılar - Adana: Hacı Halil, Yağ -

-

- mil Samsun: Itriyatçı Hamdi Tamtürk - Eskişehir Şüa eczanesi. 
,__,,; 

KOLINoskul~anmrz. L~~ 
zetı hot, dıf, 

anri.tepdk leri inci gib' 
DIŞ MACUNU parlatan J(:o-

İlil~~~~;...lliill••••••• linos dünyad' 
milyonlarca zevat seve seve kullanırlar. Tübün muhteviyatı t~ 
sif edilmit olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. sı.ı 
yük tübü 42 kuruttur. 

~------------------------------------,__..........,/ 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 0 

ı -Ankarada Gökçe oğlu mahallesinde ve İstiklal caddesinde 70~ 
lira muhammen kıymetli 6, 12 vakıf sayıh2 ev ve mütemmimatı olan El tf 
larile birlikte ve toptan mülkiyetlerinin peşin para ile satışı kapalı ı9 

usulile artırmıya konulm.~şt~. . .. . . i!1e 
2 - Artırma müddetı yırmı gun olup ihale 31 mart 938 taril\w 

tesadüf eden perşembe günü saat 16 da ikinci vakıf apartmanın~a """' 
kıflar umum müdürlüğü varidat ve tahsilat müdürlüğünde mute?" 
kil ihale komisyonunda yapılacaktır. )CIJ' 

3 - Teklif mektuplan ikinci maddede yazılı ihale günü saat 15 e 
dar ihale komisyonu reisine verilmiş olacaktır. 

11
t 

4-Taliplerden 4750 lira teminatı muvakkate alınacaktır. Bu teı:rıitıbİ' 
ya banka kefalet mektubu ve yahut Vakıflar veznesine makbuz rou1'8 

linde yatırılmış nakit olacaktır. tıı~ 
5 - Teklif mektuplannda satış şartnamesinin görülüp okunduıtıı 

rih olunacaktır. 09 
6 - Satış şartım görmek istiyen taliplerin ikinci vakıf apartmanı:t 

Vakıflar umum müdürlüğü varidat müdürlüğüne müracaatları. 
• (655) (1381) 

1 

l 
l 


