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5 KURUŞ 

• 
BAŞMUHARRiRi: 

Asiler Il~rliyor 
Tincada Büyük Bir 
Harp Bekleniyor 

• 
Cümhuriyetçiler, ileri 
Hareketine Hazırlandı 

Londra, 23 (Hususi) - İspanyada harp, en şiddetli ~evresine 
girmiştir. Son gelen haberlere göre, Saragossa cephesınde b~
hyan asi taarruzu, evvelki gün ve dün Hueska mıntakasında bus-
bütün şiddetlenmiştir. . 

Frankistlerin bu mıntakanın şimal ve cenubunda bırçok ye
ni mevkiler işgaJ ettiklerine dair haberler ge1iyor. Asiler, Hues
ka yolunda kontrolü tamamen elle~ine geçir~klerini ~ildiriyor
lar. Fakat, hükfımet kuvvetleri Tinca nehrı uzunlugunda ~k 
kuvvetli müdafaa mevzileri vücude getirmişler ve esaslı şekil
de mukavemete hazırlanmışlardır. 

YALMAN 

ı ft~u;.,.reni Müıteri Bulmak San'atı 
Dr. Gasson diyor ki: 
"Her tacir bu kitaptaki usullerle.~ısa bir za
man içinde müşterilerini artırabilır. Ben bu .=.-=. kitabımda size bu sanati öğretiyorum.,, TAN 
Matbaasında Fiyatı 50 kuruş .. 

Şiddetli Bir Muharebe iukanda: Kazanın ağır yarablan: Nihat ve Haydar. Aşaiıda: Hayata gözlerini yuman Tahir Şükrli ft bi 
enkaz yıimı haline gelen otomobilin faciadan sonraki hali. 

Havas muhabiri, dünkü isi taarruzunu fÖyle anlatıyor: Fran
ko kuvvetleri Hueaka mıntakuında on kilometre derinliğinde 
ve yirmi kilometre genitlifinde bir arazi parçası itıal etmitler
dir. Frankiat topçu kuvvetleri evveli tiddetli bir bombardıman 
yaplDlflardD'. Bundan eoııra elli kadar tayyare cumhuriyet mevzi
lerinin üzerine akınlar yaparak pek alçaktan uçmak auretile ai
perlerini mitralyöz aletine almıtludır. 

TAN AiLESiNiN BUYUK MATEM' 
Fr an ~t piyade kuvvetleri o za-

r&k laa .... uza ba§lnmışlar ve ıkı saat 
süren bir *1ıharebeden IODl'll COmhu 

.._-----·------.rlyet.çileri ricate icbar etmiflerdir. 
MUpbitlere göre, dünkü taarruz ne-G o•• ru •• n u• • r ticesinde Cümhuriyetçiler tarafından 
tehlikeli bir şekilde sık sık tehdit e
dilmiştir. 

Kazalara Dünkü hareklttan anlaşıldığına gö 
re, başkumandanlık Berido üzerine 

K yürüyerek Katalonyayı doğrudan 

a r s 1 doğruya tehdit etmek üzere Tarago-
I ne istikametinde yapılan "denize i-
--o==. niş,, hareketinden hiç olmazsa şim-

~Amef Emin y ALMAN dilik vazgeçmiştir. 

M ulak yolunun uzun kurban Hueska Kurtuldu mu? 
liatesine bir yeniai ilave R''yt j birin" Sar 

iıJ...1 _ • • l . o er a ansı muna ın a-
~ = Gazetemızın Yazı tlen gossa'dan bildirdiğine göre, bu vazi
~iiclürii Tabir, bu yol Ü.tündeki yet, Hueska'yı bulunduğu tehlikeli 
Vll' otomobil kazumda dün sa. vaziyetten kısmen kurtarmıştır. 
'b.ıı can verdi. Türk pzetecili- Zannedildiğine göreı hükllnıet kuv 
IİQin tertip aileaine memup di- vetleri, Hueska'nın elli kilometre ka 
fer üç arkadat ta ağD' Mll'elJe dar §arkında Cinca nehri uzunluğun-
'!IP. __ • b lun lar da pek kuvvetli müdafaa mevzilerin-
• ~ı u uyor • de toplanmaktadırlar. 

(Devamı 7 incide) 

---------------------- Bir Oto obil Kazas 
ı-v,VQQ 

Japon 
lmlıa 
Edilmişi 

• 
Yazı lşlerı Mudurumuz 
Tahir Şükrüyü Kaybettik 
İşçilerimizden 3ü de Hastanede Ağır Yaralı Olarak 
Yatıyorlar. T ahirin Cenazesi Y ann Kaldınlacak 

Dün sabah, Maslak yolun
da, gazetemiz ailesinden bir ar
kadaşunızın ölümü, üç arkada
şımızın ağır şekilde, birinin de 
hafifçe yaralanınasile neticele
nen çok feci bir otomobil ka:ıası 
oldu. 

Gözlerini hayata yuman arica
datmıız, sazetemiz Yazı İtleri 
Müdürü Tahir Şükrüdür. Aiır 
yaralılar Tan Batmürettip mua
vini Haydar, tertip operatörleri
mizden Nihat ve Şefiktir. Ope. 
ratörlerimizden Ekrem hafif ya
ralıdır. Ağır yaralılann sıhhati 
maalesef tehlikelidir. Arkadat
lanmızı bimil olan otomobil fO-' 
förii Kemal de hafifçe yaralıdır. 

Kaza Nasll Oldu ? 

r 

Tahir Şükrü 

Y aralJarflan SJilı 

sonra, son hızla golf abası ve su te
razisi önünden geçiyorlar. Saat, sa
bahın sekizi olmuştur. Goli sahası
nın katşısında, asfalt yolun kenann
da, toprak yola luvnlaiı bir geçit nr. 
Arkadaşlanmızı tapyan taksi otomo 
tiili, hafif virajdan sonra gelen bu 
geçide yaklaşırken önünde bir oto
mobil peyda olqyor. Bu, elektrik fİJ' 
keti müdürlerinden Osman Kemalin 
1351 numaralı Reno markalı husu.si 
arabasıdır. 

Şoför Kemal, son hızla gittiği lçln 
öndeki arabadan yol istiyor. Husu
si araba, yolun sağına doğru kayı
yor ve yol veriyor. Fakat, taksi oka
dar hızlı gelmektedir ki, öndeki a
rabanın yol vermesi fayda etmiyor 
ve Osman Kemalin otomobilini sol 
tarafından sıyırarak ve baş tarafa 
çarparak geçiyor. 

ikinci Çarpaıma 

Bu müsademe, Osman Kemalin 
arabasının ön çamurluğuna çarpan 
arabayı olduğu yerde, yola amut bir 
,ekilde çeviriyor. Bu çarpışma neti
cesinde hususi arabanın sol çamur
luğu, tekerleği, yaylan kınlmış ve 
motör kapağı hasara uğramıştır. 

Fab, maalesef, kaza burada bit
miyor ve asıl facia bundan sonra 

bqhyor. Osman Kemalin arabasına 
çarptılmı anlıyan toför Kemal. der
hal fren yapıyar; yabm çok geç kal
llllfhr. Çünkü, araba, 80 kilometre 
hızla ilerliyor. Yoldaki izlerden. tak 
si arabasının evveli sata gittili. a
laçlara çarpmamak için yolun solu
na döndütü ve tekrar sağa 1reçti
ii anlqılıyor. Göz açıp kapıyHak 
kadar lusa bir an içinde, iiçllnd ha-

(Deı1amı 1 hıcideJ 



2 24 - 3 - 938 TAN 
-- :···-············-······-······················-

• : 
i Ankaradan 

~~gz~~lij ~~~~~ -

1 Telefon ve Telgrafla ·-·-- ······-
No. 9 Y ozon : M. SIFIR BELEDİYEDE: M .. h p· . , .. .. Millet Meclisinde 
Hidayet, Fuat Beyi T G ute assıs ı JU Kopru Dün Kabul Edilen 

aramvay eçen K 
Yollar Yeni Baş- inşaatından Doğan Ank ... , 2~!~~!~!.:ınd•n> -Kendi Evinde Saklıyor 
tan Yapılıyor Son Jhti.JaAfı Hallettı• ~::!!z:ı~;;k~n~:~~dab:~:nd~~~ 

Akşam olmuş, ortalık karar-
mıştı. O sıralarda geceleri 

fenersiz gezmek yasaktL Mecit 
Beyle muşamba fenerimiz elimiz
de, Fuat Bey aramızda yürüyor
duk. Her ihtimale karşı arkadaş

larımız, ön ve arkamızda emniyet 
tertibatı almışlardL Duvardibin
den, Çiçekçi kahvesinin arka so

kaklarından, çarpan kalplerimi
%in şiddetli vuruşlannı dinliye 
dinliye, her tesadüf ettiğimiz kim
seden çekine çekine Hidayet Be
yin Tunus bağındaki evine vardık. 

Diğer arkadaşlar döndüler. Biz 
eve girdik. Hidayet Bey beni biraz 
tanıyordu. Fuat Beyi hiç tanımı
yordu. Bu beklenmiyen kalabalık 
ziyareti kendince nasıl karşıladı

ğını tayin edemem. Fakat Macit 
Beyden başka bize karşı da ayrıca 
iyi kabul gösterdi ve nazile bir ev 
sahibi gibi davrandı. 

Saat dokuz kadardı. Macit Bey 
AdetJ. olan şakacılığı ile Hidayet 
Bevta takılıvp,;..,.. _.W?nl--..-lk ~ 
Içmıye gelaıgımızı soyıuyorau. 

Türlü türlü J.a.tüeledle hepimizi 
şenlendirmişti. Ben de karşılaş
tığımız tehlikelerden kurtulduğu
muza, Fuat Beye çok emin ve kim
senin hatır ve hayaline gelmiye
cek bir sığınak bulduğumuza hük
mederek daha iptidadan ferahlık 
duyuyordum. Hidayet Beyin; Fu
at Beyi evine kabul etmekten ve 
saklamaktan kaçınması en tabii 
ihtimaldi. Fakat bu ihtimal hiç ha
tırıma bile gelmiyordu. Ev sahibi
nin, yaptığımız bu emrivakii ol
duğu gibi kabul ve iyi telakki ede
ceği kanaatini kati olarak besli
yordum. 

Hidayet Beyin alelacele al-
dırttığı pirzolalar pişmiş 

ve sofraya konmuştu. Şarap şişe
leri açılmış, sofranın üzeri çiçek
lerle süslenmiş, bardaklar doldu
rulmuştu. Güzel ve samimi bir 
meclis kurulmuştu. Hidayet Bey 
§arap dolu kadehini kaldırırken 
Macit Bey: 

Hidayet dedi. Neye acele e-
diyorsun ya? (Bizi işaret ederek) 
henüz beyleri bile tamttırmıya 
vakit bırakmadın. 

- Herhalde yabancı değiliz. Ma 
dem ki seninle geldiler, onlar da 
canım ciğerim. (Beni göstererek) 
Bu bey galiba senin dayının oğlu ..• 
Kardeşim İbrahim geçende vapur 
da göstermiş ve söylemişti 

Macit Bey: 
- Evet, dedi. O dayımın oğlu, 

fakat .. 
Sofra başında kadehi elinde u

zun boyu, sevimli çehresi, ciddi 
ve vakur tavrı ile bir cesaret tim
sali gibi ayakta duran Fuat Beyi 
göstererek sordu: 

- Ya bu beyefendi kim?. 
Hidayet Bey yudum yudum p• 

rabını içerken; araştıncı bir gözle 
Fuat Beyi süzüyor, süzüyordu. 

Nihayet: 

tinden evvel ihtiyarlamakla, buna
makla itham ediyordu. Fuat Beyi 
tanıın;amakta ısrar ediyor, Hida
yeti üzüyordu. 

Hidayet Beyi meraktan kurtar
mak vazüesi bana düştü. Macit Be
ye hitap ederek: 

- Macit, dedim. Hidayet Beye
fendi ye, beyi bugün ismi ile ve 
resmi ile başkaları tanıtmışlardı. 

Bir türlü hatırlıyamıyorlar. Mü
saade et te ben şahsen tanıtayım. 

Hidayet Beye döndüm. Fuat Be 
yi göstererek ve gülerek dedim ki: 

- Bugün Krokerde, Miralay 
Balların yanında polis müdürü 
Tahsinin sizi aramıya ve tevkif et
miye memur ettiği Fuat Beyefen
di... Size takdim ederim. Dedim. 
Sizi uzun uzadıya aramak ve yor
mak külfet ve zahmetlerinden kur 
tannak ve Yunanlılann vadettiği 
yüz bin drahmiye kavuşturmak 

için kendisini ayağınıza kadar ge
tirdik. 

~;111Wti9\~~~~Jt 
bırakmıştı. Gözleı:..\I)i Fuat.Beyden 
ayıramıyordu. Heyecandan titri
yordu. Hepimiz birden susmuştuk. 
Odayı sevinçli, sıcak ve tatlı bir 
sessizlik kaplamıştı. 

Hidayet Bey nihayet dayana
madı. Fuat Beye sanlmış öpüyor, 
öpüyor, öpüyordu.. Gözlerinden 
boşanan tatlı yaşlarla, onun heye
candan kızaran yanaklarını ıs-

latıyordu. Fuat Bey de Hidayet Be 
ye sarılmış sıkıyor, sıkıyordu. Göğ 
süne çekerek bastırıyordu. Sanki 
onu, kendi göğsünde sakladığı sev 
gi ve samimiyete sokmak istiyor
du. Manzara görülecek birşey ol
muştu. Gözlerimiz yaşararak sey
rettiğimiz bu tabloyu hiç unuta
mam. 

Tereddüt kalkınca meclis bü
tün sıcaklığı ile devam etti. Neşe
li ve ferahlı saatler geçirdilc. Ge
ce yansından sonra Fuat Beyi mil 
li bir emanet olarak hidayet Beye 
bıraktık ve hoş bir azizlik hazırlı
yan çocukların neşesiyle, gülüşe, 
güllife aynldık. Cidden o sıralar
da İngilizlerle Yunanlılara bun
dan hoş bir azizlik düşünülemezdi. 

B ir kaç gün sonra; İngiliz ve 
Yunanlılann araştırma fa

aliyetleri şiddetini kaybetti. Fuat 
Beyi bulmak ümitleri sönüp gitti. 
Bu meselede Hidayet Bey büyük 
ve mühim roller oynadı. Bütün ze 
klsını kullanarak türlü türlü va-

baylann terfiinc ait kanunun birinel 
Tramvay şirketi, dünden itibaren maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 

caddeleri tamir ettirmeğe başlamış- Henüz bir ay kadar bir %aman kında yeni bir formül bulmak lüzu- layiha kabul edildi. Bundan sonrtlt 
tır. ilk olarak Taksim - Tepebaşı - · ğm G · k"" .. .. .. geçmesıne ra en azı oprusunun munu hissetmiştir. Bunun için de demiryolları ile eşya nakliyatına mil-
Galata ve Galata - Tophane yolları · ·· · al Al ınşasmı uzerıne an man grupu köpr'linün projesini yapan mütehas- teallik beynelmilel mukavelename • 
yapılacak, bunu diğerleri takip ede- yine köprünün yapılmasına devam sıs PiJ'u, fikri alınmak üzere tekrar isti d kk ı 1

• 
cektir. Şirket, belediyenin teşebbüsü ye na en teşe Ü eden heyet .. 

etmekten çekinmiştir. ihtilaf, yine şehrimize çağırılmıştır. beynelmilel nakliyat komitesi tarafd 
üzerine Nafianın müdahalesile yolla- k.. ·· .. b f" 'h 1 d"ldiği oprunun u ırmaya ı a e e ı n- Mütehassıs evvelki gün şehrimize dan ittihaz olunacak kararın mcriyet 
rı beton üzerine parke olarak yapma- d beri ak't k't d ık en v ı va ı mey ana ç an gelmiş, yaptığı tetkikler neticesinde suretine ait layihanın birinci müzr 
Y1 kabul eylemiştir. Bu iş bir senede mukavemet meselesinden meydana firmanın iddiasını varit görmemiş- keresi yapıldı. Ve kanun kabul edil-
bitirilecektir. Şirket rayların ikişer lm' t• F" ·· d be · iddi t ge ış ır. ırma, otc en n a e - tir. Piju, 18 metrelik kazıkların köp- di. Müteakiben, hayvan vergisi kr 
taraflanndan yedişer buçuk metrelik tiği gibi 15 ve 18 metre üzerine ya- rünün altı derecelik mukavemetini b d kısımlan yapmıya mecbur olduğuna nununun azı ma delerini değiştire• 

pılacak kazıklara dayanarak kurula- temin edebilecek fenni vaziyete ma- liyihanın müzakeresine geçil 
ve caddelerimiz de daha geni§ elma- cak köprünün istenilen ağırlığa ta- lik bulunduğu kanaatindedir. Malum Liyfha üzerinde bazı mebuslar fikir 
dığına göre üzerinden tramvay ge- h ·· 1 ed · k ·1 d hlik l' ammu emıyere ı er e te e ı olduğu üzere, köprülerde bir derece, ]erini söylediler, hiikfımetin 2,5 
çen ve 32 kilometre tutan yollarımız vaziyetlere sebep olacağını, bu ba- 70 bin kişı"nin ayni zamanda köprü- r lık f d kA ık 
bir yıl içinde yeni baştan yapılmış yon ıra e a ar ı yaparak, ha 

kımdan inşaata devam edemiyeceği nün üstünde toplanmasile meydana van verııırisln" · d" d"ği i t olacaktır. •. ı ın ır ı ne pre e 
ni ileri sürmüştür. Firma şimdi de, gelen ağırlık, demektir. tiler, Halit Menteşe, teıızilltın b 

Şoförlük Edebilmek için 
Belediye otobüs, kamyon gibi bü

yük motörlü vesaiti kullanan şoför
lerin güçlü kuvvetli kimseler arasın
dan seçilmesine karar vermiştir. Bu 
kararın tatbilcine önümüzdeki hazi-
ranın birinde başlanacaktır. Sıhhati, 
sıkleti, kuvveti bu işe müsait olmıyan 
lardan ehliyetnameleri geri alınacak 
tır. 

Et lstihlciki Artıyor 
Belediye, dün Dahiliye Vekaletine 

gönderdiği bir telgrafta et ucuzluğu
nun tatbik ettirilmiye başlandığı bir 
marttan 22 marta kadar şehirde et 
istihlakinin geçen aya nazaran yüz
de 16 ile !l arası arttığını bildirmiş
tir. 

Köıe Aynaları Kondu 
Beyoğlu belediyesinin yanından 

Şişhaneye inen yokuşta gelen ve gi
den otomobillerin karşılaşarak bir ka 
za yapmalarına meydan vermemek 
üzere köşelere büyük aynalar koy
durmuştur. 

vu ~·ğ\itl"!Çı~~~-~ 
mıştır. * Şehirde tek tip el arabası kul
lanılması için hazırlanan nümunele
rin dün tecrübesi yapılmış, daimi 
encümen bu nlardan birini tercih 
etmiştir. 

dardan Kabataşa geçirildi. O sıra
larda Harbiye Mektebi olan şiın
diki Maçka kışlasında Erkam Harp 
binbaşısı Rüştü Beyin muhafazası 
altına konuldu. 

hem kazıklara daha fazla demir ka- Projeyi yapan P iju'nun mütalea- tün çift hayvanlarına tepnili anus 
tılınasını, hem de köprünün yalnız sına göre, köprü, bugünkü şartlar nu ileri sürdü. Neticede kanun 
zayıf olan istinat ayaklarına dayan- dahilinde yapıldığı takdirde bile, 6 dil edildi. Yeni kanuna ıöre, ..u.ı--.. 
maması için iki başlarından yetmişer dereceye, yani 420 bin kişinin ayni kiye Cilmhuriyeti hudutları içinde b 
metre daha karaya doğru uzatılma- zamanda köprü üstünde toplanmasi- lunan koyun, kıl keçi, tütik keçi, 
sını ısrarla ileri sürüyor. le vücuda gelecek sıklete dayanabi- ğır, manda, deve ve domuzlann sa 

Belediye, firmanın sık sık ileri lecek demektir. bipleri verrtye tabidir. Beyıir ver 
sürdüğü bu iddialar karşısında 18- Mütehassıs, şehrimizde bir ay ka- giden istisna edilmiştir. Bu suret 
kayt kalmanın doğru olamıyacağını lacak, sonra Parise dönecektir. Piju, beygir yetiştirilmesi teşvik olunac 
görmüş, fakat 481 metre olan köp- esuliyeti üzerine aldığı için Alınan tır. Şimdiye kadar bir çift öküz ı 
rüyü 551 metre yaptırmak ve ayak- firmasının tekrar işe başlıyacağı 60 kurut veren milkelleOer bilnd 
lara fazla demir katmakla ihale be- beklenmektedir. sonra 35 kuruş vereceklerdir. 
delinin yüzde yirmisinden çok daha Esasen köprü için lüzumu olan Türkkuıunun Muvaffakıyetf 
ziyade fedakarlık yapmak Hizım ge- 600 kazıktan 140 ı hazırlanmış, ellisi Ankara, 23 Tan muhabirinden) _ T 
leceğini, bu takdirde ayni zamanda de yerine kakılmıştır. Diğer doksan kuşu son günlerde henüz dünya plln 
münakasanın da yenilenmesi icap kazık ya gelecek ay içinde çakıla- l(lğünde yer almamış akrobasi ft8(lr 
edeceğini düşünerek bu mesele hak- caktır. yapmıya başlamıştır. Şimdiye kadar mo 

POLİSTE; 

iki Kadın, Bir Ottan 

Zehirlendiler 
Dün ilci zehirlenme vak"ası ol-

nıu<jtur: 

Yeşildirekte Kimsesizler yurdun-
1111 Httiw! • 1n;;,"9T\fndı<> ild 

leri bir ottan zehirlenmişlerdir Ka
dınlar, feci sancılar içinde kıvranır

ken, etraftan yetişenler, ikisini de 
hastahaneye kaldırmışlardır. 

iki Sene Sonra Tutuldu 
Katilden mahkum olarak Bursa 

hapishanesinde jandarmaların neza
reti altında çalışırken 2 sene evvel 
kaçan lsmail oğlu Refik, zabı h r.ıe· 
murları tarafından dün yakalanmış
tır. Refik, birkaç güne kadar tekrar 
Bursaya gönderilecektir. 

Alacak Yüzünden 

MÜTEFERRiK : 

lzmir Valisi ve 

Belediye Reisi Geldi 
Izmir valisi Fazlı Güleç, ve bele

diye reisi Behçet Uz, dün Ankara
d'n §ehrl~ze__----.R~slerdiJ:._lzmir 
-...21 ~---· - ..___, _~ı-- ~ ..ı,..,: ., ı...-- ---

olan vali hususi işleri için birkaç gün 
de şehrimizde kaldıktan sonra B~n
dırma yoliyle Izmire dönecektir. 

MAARİFTE: 

Amerikan Kollepnde 

Dünkü Merasim 
lstanbul Amerilcan erkek kolle

j inin 75 inci yıldönümü, dün, mek
tepte merasimle kutlulanmıştır. 

törlü tayyarelerle yapılabilen bu :fit{lrl 
pllnörle tatblkl, ilk defa Ankarada vlkl 
maktadır. Bu iftihar edilecek tecı11 

bütün dünya havacılık lokallerine bildlrli 
mı,tir. Her taraftan takdir ve hayret 
lerl gelmektedir. Bu tecrübelerin K __ _... 
tayyare fabrikasında inşa edilmil oıaıı 
nörlerle yapılması Türk tayyare -naft• 
hakkında ayrıca, dünyada allka \!Yandır 
mıştır. 

Umumi Af Yok 
., _ ... nı xo ıııa• "' 

nascbclile bir kısım mahkumların 
fe tabi tutulacağı bazı gazeteler taıt" 
fından yazılmıştı. Bu haberin sıhh' 
ni öğrenmek üzere müracaat etti · 
Adliye Veklletinin salahiyettar 
rüknü bana dedi ki: 

- Vekllette böyle bir şey m 
bahsolmamıştır. Esasen cümhuriye 
tin her yıldönümünde bu kabil P 
alar çıkarılması bir adet hükmüne 
miştir.,, 

Kasaphk Hayvan Nakliyofl 
Ankara, 23 (Tan muhabirinden) 

Fuat Bey bir iki gün içinde te
dariklerini bitirdi. Kıyafetini degıı 
tirerek bir vapur kaptanı kılığına Kovacılar caddesinde 134 numa-

girdi. Trakyada, kendisini dörtgöz ralı evde oturan Ahmet, bir alacak 
le bekliyen büyük ve mukaddes yüzünden çıkan kavga neticesinde 
vazifesine kavuşmak üzere bir Bul- Mercanda oturan Sabahattin isminde 
gar vapuruna bindi ve İstanbul- birini tatla başından yaralamıştır. 
dan ayrıldı. 

Bu merasime iştirak etmek üzere 
Amerilcadan buraya kadar gelmiş 
olan mektebin eski direktörlerinden 
doktor Geyts bir nutukla toplantıyı 
açmış, mektebin tarihinden, gördüğü 
hizmetlerden ve biraz da istilcbalin
den bahsetmiş, sözleri alkışlanmış
tır. 

Et ucuzluğunun bütün memlekete 
mili yolunda alınan tedbirler .. "\.oftl"'ll 

sinden olarak 10 marttan itibaren 
saplık olmak üzere manda, boğa, H 

domuz, koyun, keçi, kuzu, oğlak 
domuz yavrulan nakliyatında 

Pantikyan Efendinin o zaman At Koıtururken •• 
için çok mühim olan bu işte oyna- Feriköyünde oturan 17 yaşların-
mış olduğu rolleri nasıl karşıladı- da Bayram oğlu Mehmet, dun at 
nız. Ve neye hamlettiniz? Bunu koştururken birdenbire yere düşmüş 
bilemem. Fakat Pantikyamn dl- ve dizkapağı kınlmıştır. 
ğer mühim bir işte bize ettiği hiz- Yaralı Beyoğlu belediye hasta-
met te bundan geri kalmaz. hanesine kaldırılmıştır. Müddeumu-

( Devamı""") millk, tahkikata başlamıştır. 

AMERllCAN ICOLLEJINDEICI MERASiM : 

Bundan sonra, jimnastikhaneye gi 
dilmiş, ve burada talebe tarafından 
piramitler, müzilcli danslar ve mü
teaddit beden hareketleri gösteril
miştir. 

Merasimin sonunda davetlilere 
ve mezunlara çay ikram edilmiş. ge
ce de ayrıca bir ziyafet verilmiştir. 

on tenzilat yapılması kararla 
tır. Sütlü ve damızlık hayvanlar 
tenzllAttan istifade etmiyecekle 

Küçük Ankara haberleri : 

* Ankara, 23 (TAN) - İktısat ..,, 
Bay Şakir Kesebir bu sabah ıetdl, 
yonda tktısat VekAletl ileri gelenleri 
dostları tarafından karşılandı. * Ankara, 23 (TAN) - İcra itleri 
tehassısı profesör Leyman, Ankara ic:t' 
resinde tetkiklerine devam ediyor. 
birkaç gün sürecek olan tetkiklerinl 1>i 
dikten sonr, İzmlre gidecektir. 

<jt Ankara, 23 (TAN) - Ziraat 
uriıum müdürO Kemal Zaimin Cümb 
Merkez Bankası umum müdürlüğün• 
avinl Nusretin de Ziraat Bankası 
müdürlüğüne tayini yüksek tasdike -~ 
etmlsttr. Bugün, yeni vazifelerine bll"'" 
dılar. 

TAKViM ve 

24 Mart 1938 
PERŞEMBE 

3 Uncu •Y: GUn: 31 
Arabf: 13157 

M uharrım: 22 
GUnet= 15,58 - Ö§le: 
ikindi: 115,49 - Akı•m: 
Yataı : 19.56 - lmalk: 

- Vallahi, dedi. Beyefendiyi ta
nımıyorum. Birisine benzetiyo
rum, amma kime? Bir türlü ha
tırlıyamıyorum. Ne diye tanıtmı
yorsun, Macit? Beni merakta bı
rakıyorsun böyle .. 

ziyetler hazırladı çeşit çeşit ha
berler yaydı. İngiliz ve Yunanlıla
rı Fuat Beyin yirmi gün evvel 1s
tanbulda tutunamıyacağuu anlı

yarak tekrar Ankaraya savuştuğu 
na nihayet inandırdı. Beri tarafta 
terzi M. Değirmendereli K. F. R. 
Hidayet Beyin vesikalara dayamr 
gibi görünen iddialarına Tağınen 
Fuat Beyin henüz İstanbulda bu
lunduğunu ısrarla tekrar ediyor 
ve ortalığı tekrar karıştırmak is
tiyorlardı. Fakat maksatlanna 
muvaffak olamadılar. lngillzler 
kendilerine şu cevabı verdiler: 

- Mademki İstanbulda bulun
dulunu iddia ediyorsunuz, tutu
nuz da görelim. 

Bu sükunetten istifade ederek 
Hidayet Beyin çok kıymetli yar
dmu ile Fuat Bey bir gece tl'skü-

YURTTA HAVA VAZIY 
Yurdun bütün bölgelerinde ha\fŞ 

buluUu geçmiş, rOzgArlar şimaıt ısti 
ten hafif kuvvette esmiştir. 

Dün, İstanbulda kısmen buluUU S 
rüqAr cenubu garblden saniyede 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te b8 
763,3 milimetre idi. Hararet en ço1' 
en az 5,2 santigrat olarak kayd M acit Bey bir düzüye kıskıs 

gülüyor, Hidayet Beyi vak 

Amerikan Kollejbün kurulut ,.Jdln8mtl mtlnasehetlle, dün mektepte yapılan toplan 
çok alkışlanan bir temsil vercliler. Bu resimde, temsilden bir sahneyi görüyoruz. 
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j~UGU~.J 
Sivillerin 

Bambardımanı 
Omer Rıza DOGRU L 

İspanya asilerinin sivilleri bom
.. rdıman ederek çoluk çocuğu imha 
~eleri bütiin medeniyet dünyası-
111.ıı \'icdanını ürpertmiş ve her taraf
'-aı nefret sayhalarının yükselmesine 

k olmuştur. Şark ta, gap ta bu hu-
llsta bir olarak insanların göğsünü 
rınaktan zevk alan haydutluğu 

rotesto etmiş ve en nihayet Franco
lıtı siyaset icabı olarak fazla hür
et göstermeye yeltendiği Papalık 
amı da bunun önüne geçilmesi 

İıı Franco'ya müracaat etmiştir. 
e.rika hariciye nazırı Kordel Hul 
bütün Amerika namına insanlı
hissettiği istikrahı anlatmıştır. 

'list devlteler müstesna olmak üze
Iİ\'il halkın bu ıekilde muamele 

örmesinden muztarip olmıyan, üzül 
. Yen bir kimse yok. Koca şehirle
IDezarlığa çeviren, mamureleri top 

alt Yığınları haline getiren ve gay
lrıubaripleri sefalete ve ölüme sü

lilktiyen bu bombardımanlar karşı
da insanlık hislerinin nefret ve 

• 

·-ALMANYA: 

Alman Harp 
Gemileri Tunada 
Devriye Geziyor 

Berlin, 23 (Hususi) - 1 nisanda ya 
pılacak plebisit için mücadele başla
mıştır. Propaganda nazın doktor Gö
bels, bir nutukla mücadeleyi açmış -
tır. Göbels bilhassa yabancı matbu
ata hücum ederek bunların hepsi ya
lan haberler neşrettiğini, fakat bütün 
bunların Yahudi tesirile vukubuldu
ğunu, Yahudilerden başka bir kimse
nin Almanya - Avusturya birleşme -
sine karşı gelmediğini anlatmış, da
ha sonra: 

"Biz Avusturyayı istila etmedik. 
İnkartın imdat işaretine cevap ver -
dile. Büyük Almanya, bugün siyasi 
bir hakikat olmuştur. Londra, Paris 
ve Moskova ona dokunmıyacaklar -
dır.,. demiş ve "bugün bizim kuvvetli 
dostlarımız var. Avrupanın merkezin 
de Berlin - Roma mihveri etrafında 
toplanmış ve 135 milyon kişilik bir 
blok vardır. Mihverin sağlamlığı da
ha geçenlerde ispat edilmiştir,,. Sözle 
rini söyledikten sonra Lehistan ile 
Japonyayı da Almanyanın dostları 

arasında s,11ymıştır. 

likrah hisleri duyması gayet tabii 
0lduğu, vatanda§lık hislerinin, da

hassas olması icap ettiği halde 
taııco kuvvetlerinin insanlık ve va
dllJlık hislerine bu derece bigane 
lnaları karşısında hayret etme

eıt :mümkün değildir. Bugün Alman harp gemileri Tu
nada devriyeye başladı. Burada da Ger~i kardeşin kardeıe düşman- kumandanlık Almanlara geçmiştir. 

en kötü düşmanlıktır. Fakat her Bir habere göre, gizli Alman polisi 
.h rağmen kardeşlik hisleri ileri Alman hürriyet fırkası erkanını yaka 
lıneye mani olur. Fakat Franco 
ll\'vetıerinin bu kardeşlik hislerin- lamışlardır. Yakında bunlara men -

sup 46 kişi hiyaneti vataniye cürmile 
il tamamile mücerret olmasının muhakeme edileceklerdir. Alman hür 
bebi besbellidir. Bir kere iki taraf- 1 h. d 

. . . ... riyct fırkası, Hitler rejimi a ey ın e 
her bırının dıger taraf tan apay- . 

1 1 
edi or hatta radyo neş-

b. "d 1 •• h'b' 1m k rısa e er neşr y , ır ı eo 011 sa ı ı o ası, ve en-
1 

d 
· fd b ~l b rlyatı yapıyor ar ı. 

eolojisine körlikörüne aa ı. u- G "" I Vi anaya Gellyor 
ası bu insafsızlığa sebebıyet or ng Y 

1 
habe 

1 
·· 

\rın kt d. y kaa preasiplerine ve Viyanadan ge en r ere gore 
lrı.. tle e ır. o la b-.ıı.ıı ola.lar meşhur ilim Freud Avusturyadan ay-iıka •nna ıuur - ' ·· t · <>+ • 

• • _,_. _ft a.:1 • .r•1 ..... "' Rvdınlık rılmak arzusunu gos ermıs-.ır. 
la • sap mBJ:lar. Ş1UUK JOı.t:1 ı• ~ı uıııauu ua var urr . .ou-F aka.t yegane amil bu da detf l- yiik Harpte Rusyaya karşı kumanda

dir. Ayni kuvvette olan di- ~ deruhde ederek askeri mazi sahibi 
bir amil asi İspanyanın yaban- bır kumandandı. 

istilasına uğramıt bulunmasıdır. İntihabatta, üç ceddi Yahudi olanlar 
'hancı müstevliler, İspanyayı si- yahudi sayılacak ve bunlar intihap 
larını ·ı-hl t · · · d hakkından mahrum edileceklerdir. ve sı a arının esırını e-
ek için muvafık bir saha tanı- Bir habere göre Mareşal Göring ya 

tl11r ve rastgele bu silahlan dene- nn Viyanaya gelecektir. Gödngin 10 
Ye koyulmuşlardır. Bunlar insani bin Avusturyalı Lejyonerin başında 
id ı Viyanaya gireceği tekzip olunmaktae erin hepsini de ayaklar altına 
rıık silahlarını denemekte ve yap dır. 
dı.kıarını bırakmamaktadırl~r. Japonyanın Telgrafı 

TAN 
--- --------

-------- ---~- ------ ----- ----

lngilterenin Dış Siyaseti 

B. Çemberlayn Butün 
Parlimentoda Geniş 
İzahatta Bulunacak 

Londra 23 (Hususi) - Kabine bu- ısı, Fransanın istikrar kazanması ve 
gün de h~ftalık toplantısını yaptı ve Londra hava müdafaa~ının ~aha .U:-

1 B cnrekil Mister Çember- sirll bir surette organıze edilmesı ı-nazır ar, a:r. h' ı Fa 
la nın yarın (bugün) Avam kamara- çin anlaşmazlığı te ıre ça ışıyor. : 
sı~da harici siyasete dair söyliyece- kat bu tezin zayıf noktası .. vardır. 
ği nutkun metnini tasdik etmişler- Hitler Almanyası da bu muddetten 
dir. Nutkun esaslan dünden tasdik o- istifade ederek Tuna ~~pas1:11ı k~n
lunmuş ve nutuk bugün lngiliz Do- di tarafına geçirmek ıçın tazyikle~ni 

· l tebliğ olunmuştur çabuklaştıracak ve o zaman harp ih-mınyon arına · . . rt ğ 
Ingiltere Hariciye nazırı Lord Ha- timali ehemmıyetlı. s~rette a. aca ın 

Fr fi · B Korben'e nut- dan batı devletlerının ellerınde son lifaks ansa se n · ' k 
kun ~etnini vermiş ve ademi müda- silih olan ablokaya da meydan o u-
hale komitesinin işlerini süratle bitir- yabilecektir. . . . • 

· · · Fransanın kendisine yardım Popüler gazetesının sıyası muhar-
mesı ıçın .. 1 'l "k tl yle bey 
etmesi üzerinde ısrar etmiştir. ririne gore; ngı tere su u arı ) 

iyi haber alan mahfeller Ispan- nelmilel Gangsterlerin (hayd~tların 
a meselesinin Ingiliz - Italyan an- en şeni icraatları etrafında bır cez~

iaşması için başlıca mani teşkil et- sız kalma havası y.aratmakt?~ır: Bu-
kt ld ğunu So··ylemekte ve In- yük bir memleketın, kendısının de 

me e o u - . 
1 

. ·· ·· 
gilterenin Hitler'in Romayı ziyaretin mini olmak ~tedi~ ~ad.ise erın onu-
den evvel Italya ile bir itilafa var- ne geçmek içın hıçb~ ~y ya~mı~a
mak istediğini iddia etmektedirler. cağını ~şin o~a_r~k bıldırmesı tarih-
Diğer cihetten Çekoslovakya sefiri te belkı d~ bırıcik vak~dır. 

Jan Gorrig Masarik, Hariciye neza- Halbukı Hitler,_ Ingilterenin orta 
retine giderek Çekoslovakyadaki AI- Avrupaya karşı alakas.~lığına tam~-

an ekalliyetini tatmin etmek üze- men kani olursa, bu bolgedeki vazı
: Prag hükumeti tarafından alınma- yet daha vahim bir ~kil alacaktır. 
sı derpiş edilen tedbirleri bildirmiş- lngiltere, silahlanmannı 

tir. çabulıl'lftıracalı 
Pam gazeteleri 

• 

--. 
LEHiSTAN: 

Litvanya 
İle Dostça· 
Münasebetler 
Varşova, 23 (Hususi) - Hariciye 

Nazın B. Bek bugün ayan meclisinde 
bir nutuk söylemiş ve hudut hadise
sinde ölen askerin iki millet arasın
da bir anlaşmayı mühürlediğini anlat 
mış ve "Bütün dünya bilmelidir ki, 
Lehistanın hizmet halindeki bir nefe
rinin arkasında bütün devlet ve mil
let vardır,, demiş, daha sonra Litvan 
yadan hüsnüniyet göstf'.rmeyi diliye
rek iki memleket arasında beynelmi
lel kaide ve teamüller dairesin~e iyi 
komşuluk münasebetlerinin tesisi i
çin yolun açıldığını, artık iki milletin 
karşılıklı hürmet dairesinde blribiri
ne muamele etmelerine mani kalma
dığını ve maziyi tarihe gömmek la -
zımgeldiğini anlatmıştır. B. Bek Lit
vanya milletinin kendi hakkı olan 
devleti vücude getirdiğini ilave etmiş 
tir. 

Lehistan hükılmeti B. "Sarvat,, ı 
Litvanyaya sefir olarak göndermiş -
tir. Litvanya da B. Harvar'ı sefir ola
rak tayin etmiştir. 

İki memleket arasında telgraf, tele 
fon, demiryolu tesisine başlanmıştır. 
Hudut yollan da teft~ olunmaktadır. 

Kabine hata vazife başındadır. İs
viçrede tedavi edilmekte olan Başve
kilin mezuniyeti 19 nisana kadar uza
tılmıştır. Kabine buhranının halli o 
zamana bırakılmıştır. 

Paris matbuatı, Ingilterenin orta 
Avrupaya karşı vaziyeti ile çok derin 
den alakadar olmaktadır. Umumt 
kanaat Ingilterenin Fransayı yalnız 
bırakınıyacağı mahiyetindedir. Eko 
de Pari'nin siyasi muharriri vaziye

Londra, 23 (A.A.) - Başvekil 

Chamberlain'in hariciye nazın Lord 
Halifax da olduğu halde işçi birliği BULGARiSTAN: 
idare meclisi azası ile bugün yaptığı 

ti şu şekilde hulasa ediyor: 
J ... Tac:lttıM~İtbJU~''ll~trJ~ "Urut'"cin.T+.f\} 

bu takdirde İtalya Bertin ile -olan 
rabıtasını hafifleterek orta Avrupa
da Alman birliği yayılması yavaşlı
yacaktır. Yahut anlaşma 1937 son 
kanunundaki gibi fena netice vere
cek ve Ingiliz milleti, Akdenizde 
doğrudan doğruya olan menfaatlerini 
müdafaa için mücadeleye girerek, 
Alman orta Avrupasının tehdit etti
ği milli devletlerin davasına iştirak 
edecektir. Londra kabinesi, Ingilte
renin silahlanmasının tamamlanma-

müzakereler tam bir saat sürmüştür. 
Bu müzakerattan 90nra ne§l'Olunan 
resmi tebliğde deniliyor ki: 

~w;~~kil Jlil~l\.~wa: • ..Ror<ınrı<tlRHPc& 

Malnof'un Cenaze 
Töreninde Tezahürat 

istediğini söylemiş ve hükt1mete icap Sofya, 23 (A.A.) - Havu ajansı-
eden yardımda bulunmak üzere pat- nm muhabiri bildiriyor: 
ronlarla işçilerin kendi araların- Eski başvekil Malinof'un cenaze 
da uyuşmalannı istemiştir. merasimi siyasi tezahürata sebebiyet 

İşçi birliği idare meclisi, Başveki- vermiştir. 
Müteveffanın tabutu önünde halin bu çok mühim beyanatını azami . 

dikkatle incelemeye taahhüt eylemiş tipler söz söyliyerek demokrasiyı 
t . methetmişler ve kanunuesasi tarafın ır. 

T bl·Yo.: ih ti d yn1 1 dan bahşedilen hürriyetlerin iadesi-e ı5,n n aye n e, a mese e . . . 
etrafında görüşmek üzere Başvekil ni ıstemışlerdir. 
patronlar birliği idare meclisini da- Merasimden sonra yüksek tahsil 
vet etmektedir. talebesi hükumet merkezinde tezahü

l'•Pa tarafından vuku bulan son Berlin, 23 (A.A.) - Japon sefiri 
ı,u_ Von Ribbentropp'a Hirota namına ITALYA ·• oqiin bir netice vermiyeceği 

pL Anşlusu tebrik eden bir telgraf te"'U «1e götürmez. RUSYA: 
ratta bulunınağa teşebbüs etmişlerse 
de polis tarafından dağıtılmışlardır. 

tu etmiştir. Bu telgrafta Anşlusun yal -
llkü Papa daha evvel de buna nız Alman halkının eski arzularını Musolini, Bir Adaye Halk 

· r müracaatlarda bulunmu§, te- tatmin etmekle kalmayıp ayni zaman 

'•t almış, fakat bu teminat söz da komintern aleyhindeki bloku da Harpte Muhak- Komı·serı· 
l)c kalmıştı. kuvvetlendirmiş olduğu kaydedilmek 

.... bakımdan İspanya facialannın tedir. k k G ı·b· o· A ı d.ild. :•1tı1 beklenir. Ne zamana kadar Von Ribbentropp telgrafla Hirota- a a J iZ JyOr Z e ) 
: 1spanyanın milli şuuru yabancı ya teşekkür etmiştir. Roma, 23 (A.A.) - Faşist hücum 

Ya isyan edinceye, İspanyada Paris, 23 (A.A.) - İyi bir memba- kıtalarının kuruluşunun 19 uncu yıl-
~0Jiler kör bir taassubun tesiri dan öğrenildiğine göre, Fransa, Avus- dönümü dolayısile, Siyah Gömlekli

da değil, fakat nurlu ve ıuurlu turyanın ilhakına dair tevdi edilen ler, B. Mussolini'yi alkışlamak üzere 
diitünüş ve duyuşun tesiri altın- Alman notasına vereceği cevapta Al- Venedik meydanında bir toplantı 1
'-liyete geçinceye kadar! manyanın kullandığı metot hakkında' yapmışlardır. Bu münasebetle Vene

londradaki 
~Üzakerelerin 
sasları 

~dra, 23 (A.A.) - Havas mu
l t'i bildiriyor: ' 
.tıiiliz - Türk müzakerelerini yap' 
; olan zevat ile yakın temasta 
. aıı mahfiller, bu görüşmelerin, 

ltıt"'Yeye bir istikraz verilmesi he
~t iütmekte olduğunu yalanla-
'dır 

~ . 
l lt tnahfillerin tasrih ettiğine gö
tıiiliz - Türk görüşmelerinin he-

l ŞUnlardır: 

......._ l'ürk krom, bakır ve molib
ıı :;adenlerini satmak üzere, bun
~ tı ay evvel Ingilterede tesis e-
.. 1 Olan Türk kontuar'ının mua
'" ~t" ~ 11'li genişletmek, 

'......._ lş Bankasının Ingilterede bir 
ltıi t . 3 esıs eylemek, 

ihtirazi kayıtlar dermeyan edecektir. dik sarayının balkonundan Siyah 
Fransanın Viyana sefiri Gabriyel Gömleklilere hitaben kısa bir nutuk 

Puo makamına dönmiyecek, fakat söyliyen B. Mussolini, ezcümle de
Fransa sefarethanesi~in konsolosluğa miştir ki: 
tahvili işi sonraya bırakılacaktır. Öğ 
renildiğine göre, Paris ile Londra bu "Italyan milleti bilir, fakat bil-
hususta istişare edecekler ve müşte- tün dünya da ayni zamanda bilmeli
rek bir tarzı hareket ittihaz edecek - dir ki biz, daima kendimizin efendi
lerdir. 

siyiz ve sulha hazırız. Fakat lüzumu 
takdirinde harbederiz ve harbettiği-Belgrad, 23 (A.A.) - Yugoslavya 

ajansının bildirdiğine göre hükumet miz zaman da Italyan milltinin bu
Viyanadaki orta elçiliğini ilga ile ye 
rine bir başkonsolosluk ihdasını ka
rarlaştırmıştır. 

tsviçrenin Bitarafhğı 
Berlin, 23 IA.A.) - Yarı resmi Al-

günkü ve yarınki şerefi için muhak
kak surette galip geliriz . ., 

ltalyan Ticareti Açık Yerdi 
Roma, 23 (A.A.) - Mübadele na-

man mahafilleri, İsviçre cümhurbaş- zın Suermeri, mecliste, Italyan tica
kanının bitaraflık hakkındaki beyan-
namesini memnuniyetle karşılamış -
!ardır. 

Korespondans Cliplomatilc politik 
gazetesi, bu bitaraflık politikasının 
Avrupa politikası için muhafazasın 
da mutlak bir menfaat mevcut ola -
cak derecede faydalı olduğunu yazı
yor. 

ret muvazenesi açığının azaltılması 

lüzumunu kaydettikten sonra Otarşi 
politikasını müdafaa ve bankanın 
madeni ihtiyat akçesine hiçbir vakit 

el sürülmediğini beyan eylemiştir. 

Moskova, 23 (A.A.) - Hava5 mu
habirinin öğrendiğine göre, yüksek 
Sovyet meclisi, son içtima devresi 
esnasında, adliye halk komiseri Kri
lenko'yu, çok kuvvetli sebepler ileri 
sürerek kabiliyetsizliğinden dolayı, 
azletmiştir. 

Krilenko'nun tevkif edildiği hak
kındaki haberler, şimdiye kadar da
ha resmen teyit edilmemiştir. 

Rus Ordusu Kumandanları 
Moskova, ıJ (A.A.J - Havas mu

habiri bildiriyor: 
Kızılordunun naşiri efkarı "Kras

naya Zvezda,, gazetesi, ordu politik 
idarenin bir kararını neşretmektedir. 
Bu karar mucibince, Kızılordu dahi
lindeki komünist partisi mahalli te
şekküllerin evvelce politik idarenin 
muvafakatini almadan, ordu ku
nin muvafakatini almadan, ordu ku
mandan ve komiserlerini partiden 
çıkarmağa karar vermeleri menedil
miştir. Bu mahalli parti teşekkülle
ri, daha evvel, kıta şeflerini ittiham 
eden evrakın birer suretlerini ordu 
politik dairesine göndcrmeğe mecbur 
durlar. 

FiLiSTiN: 

Hudut Boyunda Çete 

Taarruzları Oluyor 
Kudüs, 23 (A.A.) - Filistinin şi

mal hududu civarında geçenlerde 
açılan Hanuta köyü yüz kişiden mü
rekkep silihlı bir çetenin taarruzu
na uğramışsa da köylüler kendileri
ne dört taraftan ayni zamanda hü
cüm eden mütearrızları geri püs
kürtmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Bir polis öldürülmüş bir diğeri 
yaralanmıştır. 

Arap asilerinin Suriye ve Lüb
nandan Filistine girmelerine mani 
olmak için Filistinin şimalinde kain 
iki geniş mıntakanın fecir vaktinden 
güneş batıncaya kadar ateş söndür
melerine karar verilmiştir. 

Zannedildiğine göre hükumet ma
kamları, şimal hududu boyunca elek 
trikli tel örgülerle yüksek bir duvar 
vücuda getirilmesi meselesini tetkik 
etmektedirler. 

met arasında yapılan müzakereler 
neticesinde, Norveçin Leningraddaki 
konsolosluğunun yakında kapatılma
sına karar verilmiştir. 

Kutup Kaıiflerlne Mükdfat 
Moskova, 23 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
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Kalemin Sopa 
Olduğu Gün . 

[Yazan: B. FELEK] 
Her gün iyi kötü, saçma sapan ya

zar dururuz. Biliriz ki; okuyanlar ba
zan hoılanır, hazan da hiddetlenir, 
ekseriya: _ 

- Saçmalamıf, der gazeteyi elin
den atar. Taliimiz; yazılarımızın, ve 
mesleğimizin talii budur. Malımızı 

müşterilerimize - gıyaben - takdim 
ederiz. Eserimiz.in ne şartlar altında 

doğduğunu söyleyip müsamaha dile
yemeyiz. Halbuki okuyucu bizi dai
ma hizmete imade, onun fikrine ha
dim ve daima ıözü açık ve muvaffak 
görmek ister. 

Ne gezer efendim! Biz de bütün fa 
niler, çabuk kınlan kayınlar gibiyiz. 

1ıte dün, en aziz iş arkadaşlanmız
dan birkaçını bedbaht bir kaza neti
cesinde kaybettik. Daha on iki saat 
evvel elini sıkıp, yüzüne güldüğü • 
müz, hoş beş ettiğimiz bir arkadaşın 
tafsilatını okuduğunuz şekilde kur
ban olduğunu öğrenen bir adamdan 
ne ister, ne bekler, ne bulursunuz? 
Hayat sırçadan bir biblo oldukça, biz 
de o biblodan g(ıya kuvvet aldıkça 
bütün eserlerimizde daha fazla mu
kavemet ve rasanet aramak boş olur. 

Ne yazayım da okuyasınız? İçiniz
de böyle ıartlar altında yazı yazmak 
zaruretine düşmüt olanlar varsa öyle 
zamanlarda insanın elinde kalemin 
sopa haline geldiğini bilirler. Sopa ~ 
dan ne beklersiniz? 

Hilkatin esrarına nüfuz etmek cil· 
retine, kuvvetine ve dirayetine malik 
değiliz. Mahiyetini bilmediğimiz ali 
ve pmil kudretlerin; kanunlannı 

kavnyamadığımız, idrik ufkumuzun 
dıpnda kalan alemlerin gidişa!181 da 
tenkit niyetinde değiliz. 

Yalnız şu kadar demek te hakkı ~ 
mız değil mi? 

Ne dofarken reyimizi ahyorlar, ne 
göçerken. Haydi buna da ses çıkar· 
- · .. 1 . ~ 1--·· 

İnsanın doiufunda etrafına verdill 
sevinç ölürken yalnnlanna bıraktıfi 
elemi ödiyebilir mi? 

Doğup ölme ile hulasa edeceğimiz 
insan ömrünün hilkat her tarafını 
güzel yapmış. Fakat bu g6nag(ın sah 
neli piyesin son perdesini daima acık
lı kapıyor. Kanunlann suçu ne ki. 
bu f adanın kederini yüklensinler?İn 
san ve hassas oluşlan mı? O da on
ların eseri değil ki, İşte işin bu tara
fını doğrusu beğenmiyorum. 

Hatayda Kontrol 

Yapacak Heyet 
Cenevre, 23 (A.A.) -Anadolu A:. 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hataya gidecek Milletler Cemiye

ti komisyonuna, intihabatın kontrolü 
için terfik edilecek 21 ki~Hk kontrol 
heyeti bugün tesbit edilmiştir. 

Hatayda ihdas edilen hususi mah
kemenin reisliğine de muhtelit mü
badele komisyonu eski Yunan murab 
hası B. Fokas tayin edilmiş ve ayrıca 
kontı:ol heyetine iki Yunanlı iki Yu
goslav aza seçilmiştir. 

Heyetimiz, dün Türkiyeye hare
ket etmiştir. B. Numan Menemencl
oğlu iki gün Belgradda kalacak ve 
pazar günü Istanbula varacaktır. 

B. Pol Bonkurun 
Ankara Seyahati 

, 

Paris, 23 (A.A.) - Havas ajan:. 
sının öğrendiğine göre, B. Pol Bon
kur, halefi B. Delbos'un Türkiyeye 
seyahat projesini terketmiyecektir. 
B. Pol Bonkur, muhtemel olarak, 
Ankaraya, Cenevre fikir teatilerinin 
neticesi iki memleket arasındaki yak 
!aşmayı temhir eden bir anlaşmanın 
imzası için gidecektir. 

--o--

Tiran Elçimiı 

ltlmatnamesini Verdi 
Tirana, 23 (A.A.) - Arnavut a

jansından : ':' l'ürk - Ingiliz kliringinin iş
~ 1tıt tetkik etmek, Türk satışla
' fa~~alaştırılmasını mümkün 
I))' ' 'I'urkiyenin Ingiltereye kar

tı;{: Yekunu bir buçuk milyon 
~asını bulan faizlerinin tedi

laylaştırmak. 

f esöre teşekkür ederek sözlerinin bi
zim de duygumuza tevafuk ettiğini, 
bu kültür değişiminden Türk - Fran 
sız dostluğunun kuvvetleneceğini 
söyledi ve çok alkıf]andı. 

Bu ihtiyat akçesi 1837 sonunda 
4 milyar 28 milyondu. O zamandan
berl, 1938 yılının ilk iki ayı zarfın-
daki Italyan ticaret rnübadelelerinin 
gayri müsait surette inkişafına rağ

men, değişmemiştir. Son istatistikle

re göre, açık sonteşrin 1937 tonun

da 3 milyar 258 milyon idi. 

Gazetenin iliveten bildirdiğine gö 
re, birçok mahalli teşekküller, son 
zamanlarda ordu politik dairesine 
<laııa evvel haber vermeden, muhte
lif kıtalar kumandan ve komiserleri 
hakkµıda, ekseriyetle haksız yere ih
raç kararı vermişlerdir. 

Rusyadaki Norve~ 
Konsolosluğu 

Şimal Kutbu istasyonunun telsiz
cisi Krenkel ile Şirşof ve Fedorof'a 
"Sovyetler Birliği kahramanı,, ünva
nı ve Lenin nişanı, istasyon şefi Sov
yetler Birliği kahramanı Papanin'e 
bu nişanın ikinci rütbesi ve Papanin 
ile Krenkel Şir§Of v Fdarof'a otuzar 

Yeni Türkiye orta elçisi Hulusi 
Fuat Tugay, bugün kral tarafından 
kabul edilerek merasimle itimatna
mesini vermiştir. 

Türkiye orta elçisi, Valide krali

Moakova, 23 ( -
çenin mezarına bir çel 
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ahkeme Salonunda 
Çanta Aşıran Bir genç 

Suç Üzerinde Yakalandı ve 
Derhal Hapse Mahkum Oldu 

S'?lt~?ahmet sulh ikinci ceza ha-ı yaptırmıya karar vermiş ve bunun i
kımı, dun mahkeme salonunda iki din çin eve getirmiştir. 
leyicinin çantalannı aşıran Ömer oğ- Polis, tahkikat yapmış ve Mehmet 
lu Muzaffer isminde bir genci mah - Aliyi büyü yapmaktan suçlu olarak 
küm etmiştir. Hadise şöyle olmuştur: müddeiumumiliğe vermiştir. Meşhut 

Aksarayda Horhor caddesinde otu- suçlar müddeiumumisi Reşat Saka, 
ran Bay Osmanla karısı Fatma Zehra iddiayı tetkik ettikten sonra Meh -
nın arası açılmış, Fatma Zehra koca- met Aliyi asliye dördüncü ceza mah
sının . cvi.ni terkederek bir komşusun kemesine vermiştir. Muhakeme yapı
da mısafır olmıya başlamış. Dün, Os- lırken, dinleyiciler arasında Mehmet 
m~n, karısının misafir olduğu ev~ git ve Selami isminde de iki genç bulunu 
mış ve: yordu. Ömer oğlu Muzaffer, yavaşça 

- Kanını niçin alıkoyuyorsunuz, bunların arkasına yanaşmış ve her iki 
veriniz, gottireceğim, demiş. Kapının sinin de arka ceplerinden para çan -
ııçılmdaığını görünce de tekmelemiş talannı aşırmıştır. Muzafferin hali 
tir. Bunun iızerine Fatma Zehra kara yine dinleyiciler arasında bulunan 
kola şikayet etmiş polis te Osmanı ka polis Alinin na7.arıdikkatini celbet -
rakola davet etmiştir. miş ve hemen Muzafferi yakalamak 

Bu sırada Fatma Zehra polise şun istemiştir. Muzaffer, derhal elindeki 
ları da söylemiştir: para çanta.lannı yere atmıştır. 

- Şimdi evime sakallı ve yaşlı bir Bunu orada bulunan diğer polls 
ad.am g~rdi. Onun hırsız olmasını tah Yaşar da görmüştür. Sultanahmet 
mın edıyorum. O da mücevheratımı sulh ikinci ceza hakimi, davacılan ve 
aşı~ış .~lacak, onu ~.a .. yakalayınız, şahitleri dinledikten sonra suçu sabit 
belkı mucevheratım ustunde çıkacak görmüş, kendisine her iki suçundan 
tır. dolayı altışar ay hapis cezası vermiş 

Polis, bu adamı da getirmiş, Meh- tir. Suçun tam teşebbüs halinde kal
met Ali i~~inde 60 yaşında bir ihti- masından, yaşının küçük ve çalınan 
yar. Üz?rı~ı ar~yınca birçok muska, şeylerin kıymetinin noksan bulunma 
sihre, bUyuye nıt yazılar bulmuştur. sından dolayı cezasını bir ay 19 gün 
İddiaya göre, Osman, kansile arasını hapse indirmiş, ve derhal tevkil ct
d üzeltmek için Mehmet Aliye büyü miştir. 

SAHTEKARLIK: 

Hal Arsası 
işinde iki 
Tevkif Daha 

HAKARET: 

"Cumhuriyet,, 
Davsında 
Yeni Safha 

SAFRANBOLUDA : 

Kaçak Kereste 
Tahkikatı 
Neticelendi 
Safranbolu, (TAN) - Orman 

Umum müdürlüğü müfettişlerinden 
Halil Kotalık, Karabük inşaatında 
kullanılan kaçak kereste hakkındaki 
tahkikatını bitirmiş ve buradan ay
rılmıştır. 

Artık kereste kaçakçılığı kalma
mıştır, denilebilir. Büyük Düz or
m::ı..nının devlet tarafından işletilme
sine başlanılması ve birçok tomru
ğun orman hududuna getirilmesi, ka
zamızda kereste buhranını izale et
mektedir. 

Karabükte lstimlôkler 
Safranbolu, (TAN) - Karabük

te istimlnk hududu dahilindeki tarla
lar için şimdiye kadar 182 takrir a
lınmış ve erazi sahiplerine 79 bin li
ra verilmiştir. Takrir muamelesi ve 
paranın ödenmesi pek çabuk yapıl
maktadır. 

Istimlak hududu dahilindeki bü
tün tarlaların sahiplerine cem'an ye
kun 118 bin lira verileceği anlaşılı
yor. 

KÜTAHYADA: 

Yeni Y il Bütçesi 

Hazırlandı 

Kütahya, (TAN) - Umumi meclis 
işlerini bitirerek dağılmıştır. Yeni 
bütçe 864143 lira olarak kabul edil
miştir. Üç yeni ilkmektep, hususi mu 
hasebe, vali ve kaymakam konaklan 
yapılması için tahsisat konulmuştur 

Daimi encümen balıklarına şunlar 
seçilmişlerdir: Şi.i.krü Kutluğ {Kütah 
ya), Mustafa Bacak (Uşak), Ali Ünay 
(Simav), Rıza Ekiz (Tavşanlı). 

Yedek aza şunlardır:: 
M. İspartalığil (Kütahya), Şükrü 

Karakaya (Uşak), Mehmet Ertekin 
(Simav), Halil Benli (Tavşanlı). 

BULMACA 
. Müddeiumumilik, dün de sebze Dün Asliye !kinci Ceza mahkeme-

h 
-J. • Dünkü bulmacamızın halli 

alının yerindekı başkalarına ait ar- sinde muharrir C::.abiha Zeln•ri;{a ta-
sayı ut:ı.:uıyt:yt: l)cacucıA pcuu::.1111 're- "" .... ı.~·•"""' ....... MS ... ·b-..eıi-- v l T AJ~VIA,,. INı; fA4IR.,1AlSo 111 
kemer hakkındaki tahkikata devam ne açılan hakaret davasına devam e-
etmlş ve ikl suçluyu daha tev- dildi. Bundan evvelki celselerde Müd 2 E 1 l tl•I E l•lo 1 T lJJJ_z 
kif etmiştir. delumumi iddiasını söylemiş ve suçu 3 PIAIRIAJ• E r.1l•ıAı~ 

Bütün safhalanm iki gündcnberi sabit gördüğü için gazetenin neşri- 4 E 1 1 L A B A N D A 
yazdığımız hadisenin mahiyeti şu - yat müdürü Hikmet Münü hakkında 5 i\ l 1 N •lsffi. N -1 R 
dur: ceza verilmesini istemişti. 6 AIY •. MJ 1 l y 1 IA 

Belediye eski Kerestecilerde sebze Muhakeme, suçlunun müdafaasını . 7 crr R ı'Al•ı s A IY 1 E 
hali yaptırmıya karar verdikten son ya~ı ile mahkemeye vermesi için ta- ~! ı~ 
ra oradaki arsalan istimlake başla - lik cdilmtŞti. Geçen celsede suçlu a-

8 
1 l•I U 1 L 1 U I• •I R l•!K 

mış ve bu arada da Ahmet isminde 
bir zatın arsasuu da almıştır. Halbu
ki belediyenin karşısına Ahmet, diye 
çıkan Kayserili 70 yaşlannda, oku
yup yazma bilmiyen Mehmet isminde 
bir seyyar satıcıdır. Belediyenin kar 

şısına bizzat ta çıkmış değildir. İddi
aya göre, şehir meclisi azasından Ke
maliyeli B. İsmail Sıtkı, Ahmedin ve-
kili olarak belediye ile temas etmiş 
ve paralan almıştır. Kayserili Meh -
medi Ahmet gösteren ve tapuda bu-

nun üzerine muameleyi yaptıranlar 
emliık dellnllığı yapan Madam Eftal
ya ile kocası Arkilostur. Müddelu -
mumilik, dün, Madam Eftalya ile Ar
kilosu Sultanahmet sulh birinci ceza 
hakiminin önüne çıkartmış ve ikisi 
hakkında da tevkif karan almıştır. 
Mahkeme, tevkif kararından sonra 
dosyayı tahkikatın derinleştirilmesi 
için müddeiumumiliğe iade etmiştir. 

vukatı müdafaalarını vermeden ev- 9 ·ı D \Afi 1R1 E •IATıı ~ ! A 
vel davacı Sabiha Zekeriya ile Tan 10 S .O.M' 1 •I T !A )N .A 1 Ş 
gazetesi aleyhine bir dava açtıklan- UUGUNKU BUL.'ttACA 
nı söylemişler ve birleştirilmesini is-
temişlerdi. Mahkeme bu birleştirme 
isteğini tetkik etmek için talik edil
mişti. Dün Sabiha Zekeriyanm açtı
ğı davaya bakılmadan evvel Hikmet 
Münü tarafından gazetemize karşı 
açılan davaya başlandı. Müddeiumu
mt, blr hakaret davasının ancak şah
san hakaret gören tarafından açıla
bileceğini söyliyerek suçlular hak
kında beraet kararı istedi. Hikmet 
Münifin avukatı Müddeiumuminin 
talebi hakkındaki itirazlarına yazı 
ile cevap vereceğini söyliyerek ta
likini istedi. Muhakeme, bunun için 
talik edildikten sonra Sabiha Zeke
riyanın davasına geçildi. llk defa 
Sabiha Zekcriyanın avukatı B. Esat 
söz aldı ve şunları söyledi: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• • 10 ._ .... _._ __ ___ 
* SOLDAN SAGA: 

1 - Orta Avrupada bir memleket 
2 - Zamnn - Nota 
3 - Yaz sebzesi 
4 - Utuklnr (arnpça) - Kıt 
5 - Münnsebctslzlik 
6 - Suda yüzer 

Pennv Payton Orkestrası Geldi 

Avrupa eğlence yerlerinde pek be- kıslarile Miss Bayron bu orkestrayı i
ğenilen Penny Payton orkestra takı- darc etmektedir. Asıl Amerikalı olan 
mı şimdi şehrimizde bulunuyor. Zen- bu artistler, Avrupanın bütün şehir· 
ci dansöz Jozefin Beyker'i andıran ra lerini gezmişlerdir. 

BU AKŞAM 

i P E K'te 
2 SAAT NEŞE - ZEVK • 

EGLENCE 

ÇiFTE ÇAP LAR 
FRANSIZCA SöZLO 

Baş Tollerde: ROBERT MONTGOMERI - MADGE EVANS 

- Aynca: SON VlY ANA HAI>lSELERl 
HlTLER'in VIY ANAYA GiRiŞi 

•• Yalnaz Mi L L i Sinema'da 4•~ 
Bugün iki siipcr film 

NAZAR BO C GU 
SHIRLEY TEMPLE ' i n 

ALİ B A 
~ ............................. 1 .................. 1_ 

Bugün matinelerden itibaren T Ü R K Sinemasında 
2 büyük fransızca film birden 

WİLLY BİRGEL - URSULA 
AŞK iÇiN YAŞIYOR 
VİCTOR FRANCEN 

iSTiKLAL FEDAiLERi al 

.. RABLEY. Büyük aşk, heyecan herkesi hnyran bırakan ne(is 
Seanslar: 4.15 ve 8 de • Seanslar: 2.3U - ti - u.r5 

.. 25 Mart Cuma akşamı Turan Tiyatrosunda 

S. ATILLA MOSAMERESI 
NAŞIT ve HALK OPERETi 

• 

m 3 büyük saz heyeti: Mualll'i ve arkadaşları 

Ambasadör saz heyeti: Ve Hatay saz arkadaş
ları birlikte mutat seanslardan sonra - Tamburi 

.. lllli•salahattinin iştirakile S. AtilA revü heyeti tekmili birden 

Teşekkür 
Posta ve Telgraf Umum Müdüri

yeti Hukuk müşavirliğinden müte
kait ve Teknik kolu Posta ve Telgraf 
muallimi Bay Ahmet A vninin cena
ze merasiminde bulunan, taziyetna
me göndermek suretile acılarımıza 
iştirak eden akraba ve ehibbaya ayrı 
ayrı teşekküre teessürümüz mani ol
duğundan gazeteniz vasıtasile teşek
kürlerimizi sunarız. 

Eşi: Hadiye Konuk 
Hemşirezadesi: Fevziye HaHt 

Ek§inoztugtı 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 
DRAMKISMI 

Sinemncıhğın. filmciliğin 

HARIKASI 

7 - Bir mllll bankamız - Hendese ıs
tılahı 

;
~,'.~!~ Saat 20,30 da 

Mffi~J~ll F 1 D A N A K 1 
11 il 3 perde 

1 
Türli musikili ıaheser 

24 - 3 - 938 -

İstanbul radyosu: 
Öğle rıeırlyatı: 

Saat 12,30 PlAkln Türk musikisi 12,30 flS 
vadis 13,05 PlAkln Türk musikisi 13,llO 
Muhtelit pltık neşriyatı 14 SON 

Akıam neırlyatı: 

l 7 İnkılAp tarihi dersi: Ünlvcrsftedc!l 
naklen: Ywıuf Hikmet Bnyur 18,30 Çocu}; 
tiyatrosu: Firuz Atta 19,15 Spor musahabe
leri: Eşref Şefik 19,55 Borsa haberleri 20 
Nihal ve arkndaşlnrı tarafından Türk nılJ 
siktsl ve halk şarkıları 20,30 Hava rapotlJ 
20,33 Ömer Rıuı tarafından arapça söyJeV' 
20,45 Bimen Şen ve arkad~lan tarafmdııtı 
Türk musikisi ve hnlk şarkıları (Sant aya· 
rı) 21,15 Rndlfe ve arkadaşları tarafındnfl 
Türk musikisi ve halk şarkılan 21,50 or· 
kestra: 1 - BcUni: Normn uvertür, 2 ..
Puçlnl: Ciyanl Şişi frıntC'Zl 3 - Nnşcz: şaıı

ııon dlS suvar 4 - Snbron: Pepina mlyn se
rened Napoliten 22,45 Ajans habcrl('rl 2! 
PIAkla sololar, opera ve operet parçaııırı. 
23,20 Son haberler ve ertesi giınün progrıı• 
mı 23,30 SON. 

Anknra Radyosu: 

Öille neırtyatı: 

Saat 12,30 Muhtelif plfık neşriyatı ı2.sC 
PIAk: Tilrk musikisi ve hnlk §arkıları 13,15 

Dahlll ve hnrlcl haberler. 

Akıam neırlyatı: 

Saat 18,30 PUlkla dans musikisi ıo,ı5 
Türk musikisi ve halk şarkılan (Makbul• 

Çakar ve arknda§ları) 20 Saat ayan ve ıı' 
rnpçn neşriyat 20,15 Radyofonik tc-mstl 21 
Fotoğrafçılık: Safder 21,15 Stüdyo salon <t 
kestrnsı 1 - Paul Lincke: Amma 2 - V 
har: Paganlni 8 - Tnchsikovsky: ChanııoC 
Trlsie 4 - Nichicls: Cznrdns No: 1 5 - gıı• 
mnphries: Dreams of Yestcrdny 6 - J 
Strauss: An der Sch6nen blnuen DoııP 
Malı.er 22 Ajans haberleri 22,15 Ya~ 
program. 

SENFONİLER 
21,15 Bllkrcş: Senfoni (R. s+reu~ 

Schumnnn, Brahms). 23 Varş.wa: Konser 
vatuvarden nakli. 

HAFiF KONSERLER 

7,10 Bcrlln kısa dalgası: Hafif musJld. 
(8,15: Devamı) (9.30 konser nakli) 9,SO 
Pnrls Kolonya: PUık, 10,30 Keza 12 Berııe 
kısa dnlgası: Karııak kon er 13 Hafif mlJ 
siki ( 14,15 Devamı 13,10 BUkreş: pi.Ate 
(14,30: Devamı) 16,15 Prag: Bnndo muzl• 
kn. 17,45 Bcrlin kısa dalgası: İş sonu kotı 
s('t'f (18,50: T<'"ı>zn) 18 Bllkreş: Radyo orlc 
trrıs1. 11),3S Peşte· Çigan orkestrası 20 BE"' 
Un kısa dnlgnsı: A!ıkcrl bando 20,10 L~ 
zlg: Eduard Greg'in eserlerinden .. 
~m~C.5: &ınr a ... ~~-.......... ~ 
23,30 Uiypzlg; Gece musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER 
21,80 Berlln kısa dalgası: Radyo op~ 

21,25 Prııg: Musikill radyo piyesi 22 l'd 
"Berlicr de Seville,, operası (Rosslni) 

ODA MUSİKİSİ 
21,30 Belgrad, Oda muslklsi 

(Bcrlin takımı) 

RESİTALLER 
10,45 Berlin kısa dnlgası: Bccthov~' 

den piyano konseri 11,15 Bcrlln Jc~ 
dnlgnsı: Schubcrt'ln şarkılarından 17,\ 
Prag: Lctonyıı mu"lklsl (Viyolonsel so1° 
17,15 Vnrçovn: Viyolonsel - Pl.Y"~ 
(Dcbussy, Albcnis). 18,35 Peste: Pif1l" 
konseri 18,30 Belgrad: Keman ko~ 
19,55 Bclgrnd Flüt konseri 21 Bc1gr' 
Halk şarkıları 22,15 Bcrlln kısa daıı:; 
Becthoven'in şarkılarından. 23,35 Pt 
Piyano konserl (Kabclaç) 

DANS MUSİKİSİ 
19,15 Bllkrcş. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Il 
kimliğinden; 

'.AGIRCEZADA: 

Üç Sene Hapse 

Mahkum Oldu 

- Muhterem heyeti hakime, ben 
geçen celsede bulunamadım. Bunun 
için tevhit isteği hakkında bir şey 
söylemedim. Hatırunda kaldığına gö
re, muhakeme geçen celsede suçlu
nun müdafaasını yazılı olarak ver
mesi için talik edilmişti. Fakat ben 
tevhit için hiçbir icap görmüyorum. 
Çünkü, dava son safhaya girmiş müd~ 

8 - Müsabaka - Hatve 
9 - Acımtrak 

10 - Garp - Atlıyıın 

OPERET KISMI: 
lllll 1 -o-- ~) 

Saat 20,30 da 111 1 
BiR KAVUK DEVRiLDi L 

5 perde komedi 

Serpuhl Karabetyanın Bcy-oı 
Asmalımesçld Kamhi hanında bl 
doktor Yaşuva Eskinazi varislcrl f 
po Jozepe Eskenazi ve Ojeni Esi<: 
zi ve Vitali Eskinazi ve Viktor ~ 
nazi ve Klnra Eskinazi ve Cini 
nazi ile Tahtakalede Cedid bntl 
da No: 45 de oğlu Baruh AbcnYııl' 
yanında Sara Eskinazt ve Tahtal' 
de 24 - 26 numarada tüccar cc 
Eskinazi ve Sultan hamam Hacı :l' 
çük sokağında 45 numaralı ınıı 

•••••••••••••• du tüccar Jozef Esklnazi aleyhıet 
nçtığı dava ile Galatada Mahnı~ ~ 

Dün ağır ceza mahkemesi, bir ır ddeiumumi iddiasını söylemi~ yalnız 
~a geçme davasını neticelendirmiş- müdafaa için kalmıştır. Yeniden nçı-
tir. Bakırköyünde Çam sokağında lan dava ile bizim davamız arasında 

hiçbir irtibat yoktur. Biz müekkile
min kendi şahsına vaki olan tecavüz
den dolayı Hikmet Münif aleyhine 
dava açtık. Bizim davamızın Tan ve 

* YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Bıçak bllcyist - İstanbul semti 
2 - Gelibolu yarımadasında maruf bir 

köy. 
3 - Sonsuz (15.şc) - Gelli 
4 - Kunduracı 

5 - Tclldh 
6-Tıpkw 

7 - Su baskını - Para ıınndıiı 
8 - Şenlik - Hariç 
9 - Gcrl kapı 

10 - Sorgu - Körfezin ufağı 

27 numaralı dükkanda kömürcUlük 

yapan Ahmet Taşkent isminde bir 

genç komşularından Celalettinin kı

zı Riayeti bir gün dükk5.nına almış, 

ve kendisine tecavüz etmiştir. Mah

keme suçu sabit gördüğü için kendi

sine 3 sene hapis cezası vermiştir. 

Cumhuriyet başmuharrirleri arasın- ========-=-==ı===== 
işinde kanun mahkemeyi serbest bı
rakmıştır. Bu, mahkemenizin takdi
rine kalmıştır. kabında mahkeme 
birleştirilmiş, bir davayı bile ayıra
bilir. Tevhit isteğinin reddlle muha
kemeye devam edilmesini isterim. 

Bir Katil Davası 
Ağır ceza mahkemesi, dün, bir ö

lüm davaSJnı neticelendirmiştir. Ar 
kadaşı Hakkıyı öldüren ;ıasan oğlu 
Muznf!er, 10 sene yedı ay hapse 

mahkum olmuştur. 

daki dava ile katiyen alakası yoktur. 
Esasen suçlu yeni açtığı davasına is
tinatgih yaptığı gazeteleri daha ev
vel bizim davamız devam ederken 
mahkemenize vermişti. Binaenaleyh 
suçlu bizim aleyhimize bir dava aça
maz. Yalnız mahkemeye verdiği Tan 
nüshalarındaki yazılarda haklı veya 
haksız bir tahrik varsa, onu müdafaa 
sırasında söyliyebilir. Esasen tevhit 

Mahkeme, geçen celsede olduğu gi
bi tevhit hakkında bilMıare karar 
vermek üzere davavı 29 Mart. saat 
ona talik etti. 

18 Mart 

Yaldönümünde 
Konya, (TAN) -18 Martın yıldö 

nümü hararetle kutlanmıştır. Halk 
ve mektepliler Cümhuriyet meydanın 

da toplanmışlar, Halkevi namına bir 
nutuk söylenmiş, liseli bir genç Ça
nakkaleyc dair heyecanlı bir şiir o
kumuştur. 

Bundan sonra Şehitler abidesine, 
Çanakkalede topçu kumandanı iken 

yaralanıp Konyaya gelen burada ö

98 LİRAYA 
PESTE 

' Sergisine gidiş 
(Otel, Yemek, giderken tren, 
dönü~te vapur, gezme ve 

eşya nakilleri dahil) 
30 NiSANDAN -

10 MAYISA KADAR 

NATTA 
Acentahğı. İstanbul 

Telefon: 44914 •-ıi 
len Talat Beyin mezarına, Atatürk a- -------------
nıdına çelenkler konulmuştur. ERTUGRUL SADININ TIYATROSU 

Geceleyin Halkevinde bir konf e - 28 Pazartesi - Kadıköy - Süreyyada 
rans vcrilnıistir. AKTOR KIN 

Tersne caddesinde eski ve ycnı 
27 numaralı dükkanın izalei şü)rıııl 
istemiş ve yapılım muhakeme s011 

da mezkur gayri menkulün açı~ . 
tırma suretile satılarak bedeııer~ 
hisseleri nisbetinde hissedatlıı~~aı• 
zi ve taksimine 24/2/ 938 tarW · 
Jozef Eskinaziden gayrisinin '1' 
larında karar verllmiş olduğtl11 

Sara Esk.inazi ile Cems Eskinıı~ 
mandasının ikametgahları ı11c t 
bulunmakla işbu hültısai hükiif11 1 
liğ makamına kaim olmak üzcfC 
olunur. caos5) 

KAYIP - 33!S senesinde ~ 
Tkaret mi.idürlüğünden aldığı 
man cüzdanımı kaybettim. '1C

11
" 

alacağımdan hükmü yoktur. 
J{c111{1 



I;: 24-3-938 

TAN 
Gündelik Gazete 

--0-

,.AN'ın hedefi: Haberd., flklrd., her· 
llyde temiz, dUrUat, .. mımt olmak, 
luırıın gazetul olmıya çalıımaktır. 

---0--

A BONE BEDELİ 
'l'ürkiye Ecnebi 

l•oo Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
Tso Kr, e Ay 1soo Kr, 
400 ltr, 3 Ay 800 Kr, 
lSo Kr, ı Ay 300 Kr, 

kllletlerarası posta ittihadına dahil ol
llu;ran memleketler için 30, ıe. 9, 3.S lira 
dır. Abone bedeli l)ellndlr: Adres dellş
tlrnıek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
!ara 10 kuruşluk pul UAvesl l&zımdır. 

[ GUNUN MESELELERi 

Matemimiz 
[ Y cwrn: M. ZEK.ERIY A] 

Tan ailesi dün sabahtanberi derin 
•1r matem içindedir. Dün sabah fe
tl bir otomobil kazası sevgili arka· 
dqunu Tabiri elimizden aldı. Di· 

ler üçünün de hayatlan tehlike için
dedir. Sabahı bulup bulmıyacakla
l'uıdan emin değiliz. 

Bu acı ve hazin hadise, dün, bü
tan İatanbul matbuatım mateme 
'°tdu. Fakat bilhaua Tan ailesinin 
kederi büyüktür ve derindir. Bütün 
llnilmüzü gözyqlan içinde geçir
dik. Çalışamaz olduk. Kafalarımız 
ltlemu oldu, hislerimiz dondü, bu
lln size gazetemizi bu derin utırap
lar içinde, gözyqlan arasında hazır· 
ladık. Bayat durmuyor. Ölüm ka

dar kuvvetli bir hidiae karşısında 
•ne insan hayatla alikasını kesemi
)or. Vazife insanı it başına çatın· 
)or. Ve ancak bu kuvvetle çalışabil
dik, bu kuvvetle size bugünkü gaze. 
tenusl sıınabiliyoruz. 

* Bu acıklı ve feci hadise bize bir· 
takını hakikatleri hatırlattı, kaybet
tiifmiz arkadaşımız Tahir yeni evli 
idi. İki ay sonra bir çocuğu dünya
)• celecektir. Bir de kimM"is kili-
....... vanbr ki, oaun ha;yat ve ia

balhaı de Tahir temin ediyordu. 
• ' ~ .. ı..: ... Uftttoni 

_.,..., _ '.laJıır, bek cnmiyen bir kaza ile 
Özlerini hayata kapayınca arkada 

bll'aktığı kimseler ne olacaktı? Kız 
lı:ardeşine kim bakacak, o çocuiu 
bıektepte kim okutacak? 

Gazetecilik mesleği, işçileri için en 
:: sicortalı bir meslelitir. Onun ar-
1.ıte da bıraktığı yetimlerle meşgul o
a......ak De bir cemiyet, ne bir tefek
......., De de onlara bu kayıplannı u
"-.ıturmata yardım edecek bir si
~ vardır. Bir meslefin mensup. 
.,.... bu derece ihmal etmesi bb
tat iilüm kadar acı, onıın kadar fe
tldtr. Mevcnt matbuat cemiyeti, ma
"eaeı bu vazifeyi ifa edecek kudret 
'te kabiliyette dejildir. Fakat bu a. 
~ denten sonra olsun matbuat 
~~uplannın hayatlannı sicorta e
-.:etl bir yol bulmabyu. 

... ll&t&n Tan oıı!ne unatalmu bir 1 
er ve elem veren bu hazin ha

~' yine İstanbulıın bir makteli 
~e &'elen Maslak yolıında olmll§· 

4rt.k sabit olmll§tur ki, 
8a yol dardır, ._:a yoldaki apçlar birer 
Pllmdır. 

811 yol tehlikelidir. ._:er 1ene bu yolda birkaç vatan
..:_ . kurban vermek mukadder ol
~· Şu halde artık bu yol için 
'8ve esaslı tedbirler almakta ve 
"8 daılann hayatlar1D1 koruyacak 1 

lıı._:-h kararlar vermekte cecilmıe-
~ ilamdır. 

~ akla gelen tedbir bu yolda o. I <il ve ?tobüslere yabm bir is
-._ ette gıtmek müsaadesi veril-
~~nüı için başka bir yol bul-

~dan sonra da bu yola müvazi 
\' bir yol yapmabdır. 1 

L._. •tandaılann hayatı her 19yden 
'-.~tU ve her pyden U.tün tutu). 

~- . 
'r •nl Türk Tiyatrosu 

Ada nada 
~ya, (TAN) - Yeni Türk ti
' adı altında Anadoluda tur-
'9& ~ san'atkAr Rqit Rıza ve 
a... ~ arkadaşı şehrimize gelmiş,9 IÜn kalarak temsil verdikten ı 

Adanaya gitmişlerdir. 

TAN 

lngiltere hükumeti, son günlerde yabancı casusların memleket içindeki faaliyetleri 

ile çok yakmdan alakadardır ve bunlara k,:1rşı sıkı bir mücadele halindedir. 
Aıağıdaki yazıda, casusların nasıl c;ahıtıklarını okuyacaksınız: 

Casuslar, nasıl çalışır, 
Ne gibi işler görürler? 
1 ngilterede emniyet müdür

lüğü odasında bir Jıarita 
vardır ki, çok dikkate şayandır. 
Çünkü bu haritada, İngiltere da
hilindeki bütün şüpheli casuala
nn hareketleri ve faaliyetleri tes
pit edilmiştir. 

Bu harita, İngilterede casus teş
kilitı ile alakadar dört dairenin 
mütemadi faaliyeti ve elbirliği sa
yesinde elde edilen malumata is
tinaden tanzim edilmiştir. 

Bugünlerde İngiltere hükumeti 
memleket dahilinde faaliyette bu
bulunan yabancı casusların faali
yetlerile bilhassa alikadardır. Çün
kü casus faaliyeti son senelerde 
hükumet teşkilatının içine kadar 
girmiş, ordu ve donanmaya nüfuz 
etmiştir. 

Avrupanın her tarafında her 
gün icat dilen ~eni harp aletleri
ni gözönüne getiriniz. Her devle
tin gözü komşulannın yeni te
rakkiyatı üzerindedir. Bu sebeple 
herkes kendi ihtiralanm büyük 
bir itina ile gizli tutmaya çalış

maktadır. 

Her millet tetik üzerindedir. 
Herkesin komşusundan sakladığı 

öyle sırlan vardır ki, bunlan elde 
etmek için her millet her türlü fe
dakarlığa hazırdır. 

Bu sebeple casus teşkilatı da ye
ni ihtiyaçlara göre genişlemiş, dal 
budak .salmış, ve ehemmiyet kes. 
betmiftir • 

~ n önde mutemet ve resmt 
ualfi'ı v~ nava ataşeıerı konsolos-

hane memurlan; itimada şayan 
mi öir maske idrıR~··çdııŞır"ln: 

Faaliyetlerini vazifelerinin arka-

zaifianfiiliü1 'li"arf ""'lliwılfeTl~ff~i-d: 

ACI KA YIBIMIZ 
LJ :ıun ve yıpratıcı çalışma-

lann yorgıınluğunu Bo
ğazın saf havas1D1 teneffU. ede
rek dinlendirmek için evvelki 
gece sabaha doğru, basit ve ml
sum bir gedntiye çıkan bet ar

kadaşımızdan biri feci bir kaza
ya kurban gitti. Bu kurban, bi-

zim yazı itleri tefimiz Tahir 
Şükrü Gilldikendi. Matbuat ha
yatına dolduğu &'ÜJıdenberi ta
nıdığım Tabirle, yeni "TAN,, ın 
kurulU§undanberi her gece be • 
raber çalıpyorus. Nice •eceler, 
birlikte itbaıında sabahladık ve 
hayatımız, mübaüia etmiyo • 
rum, aile hayatlarımısdan daha 

çok fasla blrlblrine kanftı. Ar
kad8flarımuın çoju gtindtbiin 

itlerini bitirip yuvalanne çekil
dikten sonra biz ildmiz, musah-

hih ve mürettip arkadaılarla 
birlikte sabahlara kadar çalıp
rak gazeteyi hazırlar, ve okuyu-

culanmıza eücümilll yettiji de
recede iyi ve mtltekimil bir ca
zete •anmak için çalışırdık. Bir 
buçuk seneden fasla bir zaman. 
danberi devam eden ve en sat
lam sinirleri yıkacak derecede 
güç olan bu itin biricik ejlence
•i, ara sıra, mesainin bitmesin
den sonra Boiaziçine kadar u
zandıktan ve bir iki saat dinlen 
dikten sonra evimize dönmekti. 
Bu çok masum ve çok nezih eğ
lencenin sinirlerimize verdiği 
kuvveti, sıhhatimiq temin etti· 
ii ciyadeti yakından hissediyor
duk. Asis arkadaıımız, dün de 
itlerini bitirdikten 10ma aabaha 
kadar birlikte çalqtJiı birkaç 
mürettip arkadafla ayni tekilde 
biraz hava almak içbı yola ~
IDlf, fakat ne yuık ki, bu hadise 
baytının en 10n ıuintlal olmll§! 

YAZAN: 

L~~~ 
8 uııtln matbaaya gelir .ıel 

mes onıın ttlyler tlrper
tici bir tekilde hayata veda et
tiji haberi De brfılapnak be • 
nim için hakikaten bir facia idi. 
Onun on dört senelik matbuat 
hayatı, safha safha &'Özümün ö
nünden ceçti. tık tamftıiun•• 
yer "Vakit,, gazetesi itli. "Va
.kit,, in sahibi Hakkı Tarık, is • 
tanbul lisesinde onun hocası idi 
ve kendisi hocu1D1D deWetile 
matbuat hayatına &'irmiıti. O sa 
man Y•Ptılı it musahhihlikti ve 
bu vazifesini, Hakkı Tankın ti· 
tizlitini tatmin edecek mu
vaffakıyetle yapıyor, ayni sa
manda Hukuk tahsilini tamam
lamak için çalıpyordu. 

Hayatın ona ta bqlangıcın
dan aill' vuifeler ytlklediji 
besbelli idi. Fakat, btltttn bu 
yüklere rafmen tahsilini yanda 
bırakmamak irin bilyilk bir •ay. 
ret gösteriyordu. 

Gitgide iıini biraz daha ıe
llİfl~tti ve "Valat" le, beraber 
"Son Saat" te çalıpnaya bq
Jadı. 

Guetecllikte her ı1 yorucu
dur. Her ı,, yalnız dikkat, 
yabm uyanıklık, yalnız vukuf, 
yalııu tecrübe istemekle kal
maz, bilttln bunlan her dakika 
leferber .halde &'Örmek ve sefer
ber bir halde çalqtırmak ister. 
Onun için ııazetecllllde beraber 
bafka bir karpuu koltafa •ıi· 
dmnak hnkbıızdır. Merhum 
Tahine, uykusundan, istiraha-

tinden en &'enit fedaklrlıiı söse 
alarak &'eceli ıündüzlü çabfiyor 
ve gazetedeki mesaisinden baş
ka hukuk tahsilini tekmilleme
ye var kuvvetile gayret ediyor
du. Hukuku ~al etmek, onun 
bayattaki Ulkillerinden birini 
prçekl91tlnni1tl. Artık da
ha rahat çalışacak, kendine da
ha iyi bakacak, tetebblllerine de
vam edecekti. 

Onu, çok •eçmeden Son Posta. 
da &ördük. Tahrir itleri bapn
da çalıııyor ve hayatından son 
derece memnıın görünüyordu. 
Gtinden &'ÜJıe ilerliyor, ve mes
lekteki mevkii yilbellyordu. 

En nihayet "TAN" da birlet
tik. Ve bir buçuk seneyi birlik
te ceçirdik. Onuala her ıece 
karplapnaya, her cece kon11fup 
itleri yoluna koyınaya o kadar 
alqtım ki, böyle ansı:ıgn aramız-
dan kaybolmasına lnanmı7aea
iım geliyor. Neredeyse yanıma 
çıkacakmıı, nerede)'H beni ça
iıracabut l'ibi h.iuediyonma. 
Fakat heyhat! .. 

Qna matemini tuttuta-
mm bu dakikada çok 

kı)'llletli bir ukadap kaybetti
iimki hiuediyorm Ye Sin ~
tikçe bu kaybı daha derinden 
hiuedecelfmbe lnaıuyorm. Çtin 
kU bizim mealeiimistle bir 
''bq" m yetipnesl çok &'lçttlr 
ve kaybolanm yerini tloldannü 
daha çok &'ilçtfir. 

Bir dostu ve arkadap kaybet
mekten hiuettiilmls aeı ve ıs
tırap be meslek namına tuttu
iamuz matemden larlwadır. 

Bu iJd kath matem karpmnda 
ve içinde ıuamak, ADDederim 
en belit menlyedir! 

geçiren alvll ve ukert memurlar; 
seyyar tüccarlar, diplomatik pa
saportla gezen mühim turistler, 
mühendla, kimyager, ve saire 11· 

fatile çalıpn milt.ehı•slar. Bun
lar arasına satın alınmış vatı,1 ha
inleri de konulabilir. Bunlar ek
seriyetle ecnebi ordularda veya as
keri fabrikalarda çalışanlar arasın-
dan seçilirler. 

Bunlar casuslann kremini tet
kil ederler. Aralanna hazan güzel 
kadınlar da katıştırıhr. Fakat son 
zamanlarda sanpn casus güzelle
ri etrafında o kadar neşriyat ya
pılmıştır ki, artık bunlann mal~· 
mat toplamalanna imkln kalma
mış gibidir. Maamafih bunlar §im
di diğer cuualann faaliyetleri eı... 
rafında haber almak hususunda 
hayli faydalı işler görmektedirler. 

Güzel kadınlara gördürülen it
lerden biri de vesika çalmaktır. 

Son senelerde vesika çaldıklan 

için öldürülen güzel kadınların a
dedi az değildir, bunlar arasında 

bilhassa Almanyada hükiımet ve
sikalarını çaldıklan için Natzen 
ve Barones Von Berg'in başlan 

balta ile keaihniftir. Naziler caaua
lan korkutmak için bu ceza usu
lünü kabul etmiflerdir. Bu usulün 
faydası da görülmüştür. Çünkü 
Fransa namına casusluk vazifesi
ni üzerine alan birçok kimseler 
)u korkunç öhim ,ekli karfısmda 
bu işten çekilmeyi tercih etmiş
lerdir. 

J ~; .. ,,; ""°''"' "n"'nc:hır kPni:li-
lerini feda eden vatanper-

verlerdtr. 81.inlar 20' sene evveline 
nisbetle daha çokturlar. Bunlar a
rasında Brükselde namına heykel 
dikilen Gabrielle adındaki kız bil
hassa zikre şayandır. Bu kadın 
genç görünmek, veya erkek kıya
fetine girmek hususunda çok ma
hirdi. Harp esnasında Holanda ta
rikile İngiliz hükfunetine Alman 
askerlerinin harekatı hakkında 
muntazaman maldmat vermi§tir. 

Eskiden bunlar azdı. Fakat bu
gün birçok devletler bu vatanper
verler arasından birçoklarını sureti 
mahsusada yetiştirmekle meşgul
dürler. 

•• 
u ;üncü grup casuslar, muharip 

casualardır ki, bunlar diı§ma 
nın harp kabiliyetini kırmak için 
çalıprlar. Bunlar cesur ve kuv
vetli tnunlar arasından seçilir. 
Çünkü icabında bir mühimmat de
posunu imha için bomba atabilir
ler. Yahut düpnan kumandanlan
m öldürmeğe memur edilebilirler. 
Hayatı daima tehlikede olduğu i
çin, bunu göze alabilmelidirler. 
HattA hazan kendi kendilerini öl· 
dürecek kadar cesur olmalıdırlar. 

Bu muharip cuuslar, flmendl
fereri atmak, kaııaarn berhava 
etmek, telsiz iatuyonlannı, mü
himmat depolarını, köprü ve yol
lan imha etmek 67.ere yetiştirilir
ler. Ayni zamanda zahire ambar
larını, mahsuJAtı, su membalarını 
bozmap memur edilebilirler. 

Tayyare kararglhlan, fabrika
lar, limanlar, askeri üsler, müstah
kem mevkiler de bunlann vazife
leri arasındadır. Bunlar bu vazife
lerinde, ne dereceye kadar muvaf
fak olabilirler bilinemez. Yalnız 
ınuhakkık ki bunlaruı faaliyeti 
yalnız kendilerini imha ile kalmaz, 
ça}ıftıkları mll1eti de harbe ıürük
llyebllir. 

D iter bfr grup cuualar da iti-
mada şayan olmıyanlardır. 

Bunlar para için çalıprlar. Kim 
daha çok para Verine O tarafa p
çerJer. Bu cuualar eberiya bita
raf milletlere mensup serseriler a
raamdın aeçillr. Bunlar arasında 
seyyar tüccarlar, talebeler ,yataklı 
vagon memurlan, seyahat eden ar-

,iz Verdik 
Y acın: SABiHA ZEKERIY A 
Malak, İatanbul tehrlnin kanh 

bir maktelldir. Mulakta ölenlerin 
istatlati.li Def"dilse, bu 19hrin ver· 
dili verem kurbanlan, ecel kurban
lan yaD1Dtla, kaza ecelinden iilenle
rln adedi bfl)'flk bir yekin tutar. 
Çarpqan otomobillerin. otobtblerin, 
canh canh ölüme çektlji, parçalan
DUf beyin, kopmUf kemik halinde, 
h&viJ'etl anlaplamıyacak hale p

tmUll iman cesetleri karpaıııda •· 
ileri ahJ'ap dökmekten, bis de ka
lemle feryattan bir adım öteye se
çemedik. 

* Mulak kınlan hak)lmda ne ka-
dar yazılar yazıldı. Tüyden bir ka
lemin mermer bir duvara çarpıp dilf 
mesi cibi bu çırpınmalar da boşlu
ğun içeriıinde sönüp gitti. Bundan 
sonra Maslak facialaruıı guetelertle 
okaduium zaman "yumaktan ne 
çıkar?,, diye boyun büktüm. Bu de
fa Maslak, arkadqlarumzdan biri· 
ni de elimizden aldı, flçtl de uraille 
pençeleşlyorlar. Kau deyip kaderin 
karşısında el ballamak, tedbire ifti
radır. Kazanın mfl.nferit mesullerl. 
mücrimleri vana, mahkemeler ce
zaaım verir. Fakat buya karşı te
hir namına, memleket namına allı\ 

nacak tedbirler vardır, bu tedbirle
ri kenara bırakıp, mahkemenin me
aullere biçeceği hükümle iktifa ede
meyiz. 

* Maslak yolunun kua vaJnnma 
müsait oldutu fen heyetlerinin ver
diği raporlarla sabit olmuttur. Mev• 
kil itibarile aşağıdan ve yukarıdan 
gelen otomobllleri IHiı-le kazaya 
maruz bırakan bir yerde yalım fen 
heyetinin verdiji raporlar Ufl de
ğildir. Afağıdan gelen otomoblllere 
ayn, yukarıdan gelen otomobillere 
a;rn 7ol 7ap~a ba halana 
önttne geçilemez. Bir yol yapmak, 
l. .. 11.~ çnl.İ'P nAm1nA hir masraftır ....... 
kat vatandqlaruı hayatım mutan... 
cak bir masrafı '6u tehir, çoeal:Jann... 
dan esirgememelidir. Yeni bir yol, 
açacpk, fakat bir ölüm yolıınu ka
payacatız. 

Asırlık Bir 
Kadın 103 
Torun Bıraktı 
Kilis, (TAN) - Tüccardan Eyüp 

Gökçe imamın annesi Hatice, 109 ya 
şında olduğu halde ölmüştür. Bir .. 
sırdan fazla yapyan bu kadının husu 
siyetlerinden biri, ömrü müddetince 
acı ve ekşi bir şey yememiş olması; 
işittiğini unutmıyacak bir hAfızaya 
malik olu§U, diğeri de yapyan 8 ev
lAt ve 103 torun bırakmış olmasıdır. 

Hatiçenin birinci oğlu Ötnerden f.. 
kisi erkek olmak üzere 7, birinci kıza 
Sittiden yedisi erkek olmak üzere 10, 
ikinci kızı Zahideden on hep erkek 
olmak üzere 31, üçüncü kızı Mahlden 
on biri erkek olmak üzere 21, dördün 
cü kızı Şakireden beşi erkek olmak 
üzere 6, 'beşinci kızı Belkisten doku
zu erkek olmak üzere 11, altıncı km 
Şefikadan altısı erkek olmak üzere 8, 
ikinci ve son oğlu Eyüpten de alt .. ı er 
kek olmak üzere, 9, ki ceman 103 ~ 
runu dünyaya gelmiştir. 

tistler, ve ahliıkan dejenere olan
ar vardır. 

Bunlara verilen para yaptıktan 
işin ehemmiyetine göredir. Fakat 
çok defa para için sahte vesikalar 
verirler. Muayyen maaşla çalışan
lar da vardır ki, bunlar nisbeten 
daha ziyade itimada !Ayıktırlar. 

Son casus grupunu mütecier 
te~ ederler. Bunlar hazan kin. 
hazan ihtiyaç saikasile bu işe girer
ler. Devletler bunların zaafların
dan istifade ederler. Mülteciler a
rasında bulunan münevverlerin ço
lu bu vazifeyi yapmap müsaittir
ler. Bunlar köklerinden kopmuft 
parasız ve sefil kalmışlardır. Ha
yatlarını kazanmak için her tiırlü 
lfe girerler. Bunlar tekrar memle
ketlerine dönerek eski topraklan· 
nı elde etmek hulyasile çalışırlar. 

Bugünün mühim bir grupunu 
da bunlar teşkil ederler. 
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Estoriga ', 
",Güreşleri: 1• 

1 

23 Nlaanda Estonyanın Talin ıeh 
rinde yapılacak olan Avrupa gU· 
reı ,.mplyonaaına gidecek olan 
Türk mllli güreı takımının 16 ni· , 

f iı Anda Köatence tarlklle hareket et 
meal kararlaımıftır. GUreı fede • 
raayonu bu müddet zarfında ld· 
manlara daha eeaalı bir ıekllde de· ' 
vam edebilmek makHdlle, yapılan : 
ıeçmelerde teferrüt eden Ankara· 

Mektupları 

··--.. , ............. 
Bir Gayrimübadilin 

Dileği 

-------------------Şişli Kazmirci Ali Rıza sokağında 2 numa : 
rada oturan gayrimübadillerden Cafer Sa
dık Kırcaall yazıyor: 

"- Son günlerde Maliye Veklıleü tarn
fından gayrimübadillerc mütebaki istihkak 
larının tesviye edileceği haberi gazetelerde 
çıktı. Bu haber gayrimübadilleri sevindlr-

-----------------... -

----------------'\"t",.._-= ---... -:: --
---------------_,.. -.. ---ı dan 68 kiloda M uıtafa 61 kiloda 

Ahmet ve Suadl lıtanbulda çalıf· 

1 mektedir. Fakat, maale<:Pf , " vıldRnberf 

sıkıntı çeken gayrlmübadillerln ekserisi 
istihkak mazbatalarını birtakım sarrııf, te
feci ve lspekillAtörlere gillilnç denecek fi
yatlarla devretmek mecburiyetinde kal -
mışlardır. -- = Bu sefer Maliye Vektıletlnin yapacnğı : -

ı mak Dzere antrenl!r emrinde bırak 
mıftır. 

söylenen tcsviyeden go.yrlmilbadiller değil, 5 § 
' ı ı doğrudan doğruya bu adamlar istifnde ede- : M b N de : 

Tekirdağıncla ycıpttnlan Ring'cle muntazam 
müsabakalara geçilmiı bulunuyor 

Avrupaya gidecek takımı cualı 

ve ıon bir ıekllde teıplt etmek D· 
ı • zere nlaanın ilk haftasında ıehrl • 

I ~ ceklcrdir. MeselA (10000) liralık bir istih- : e us amze ı.. = 
kak mazbatası bunlara 300 liraya devredil , : : 
miştir. : : 

mlzde yeniden bir aeçme mliaaba· 1 - . -Dileğimiz şudur ki; bu son tcvzfattan ev- T • d Ç • F "k BERCMEN : 

Tekirdağlı D iyor ki: 
,\ kası yapılacaktır. I veı bu gibi gayrimübadnıertn hukukunu : 

11 Andre herıve.. en evıren : aı :; 
koruyacak kararlar ve tedbirler ittihaz o- W 11111111111111111111111 • • 4 11111111111111111111111 11 . - -~ -- - ·- -- lunsun. Bu hususta alıikadarların nazarı 

dikkatin! celbetmcni:d rica ederiz.,, 

Pariste elimizden kaçan 
Frenk güreşçilerini, 

Burada sıkıştırabiliriz 

Futbol : 

Fenerden 300 
Lira Tazminat 
mı isteniyor? 

* Radyo ruhsatiyeleri ücreti 
İmzaları bizde mahfuz bulunan üç okuyu 

cumuz gönderdikleri mektupta diyorlar ki: 
.. _ Düne kadar lüks sırasına sokulan 

(Radyo) bugün umumi bir ihtiyaç haline 
girmiştir. Rallon ihtiyaçlarını karşıla -
mak Cümhurlyct hüklimetinin başlıca he
def ve prensiplerindendir. Hüktlmet halkı 
radyo sahibi yapmak maksacllle gümrük ta 
rlfclerinde az çok bir tenziUıt yapmıştır. Yazan: Eşref Şefik Millı Küme fikstürü mucibince 

bu hafta Istanbuda müsabaka yap-
T.ekirdağlı Hüseyin, dün matbaa

mıza geldi. Kcndisile Avrupa seyaha
ti hakkında görüştük. Başından ge
çenleri, karşılaştığı ve karşılaşamadı
ğı pehlivanlara dair hikiıyelerini söy
ledL 

Başpehlivanımızın Paris hikaye
lerinden evvel nakledilecek mühim 
bir söziı var. Diyor ki: 

"- Burada iken anlatırdınız da 
pek inanmazdım. Fakat şimdi kendi 
gözümle gördüm ve inandım. Bizim 
gibi A vrupaya ciddi güreşler yapma
ğa çıkacak pehlivanların kolay ko
lay iş bulması, şöhret temin etmesi 
mümkün değildir. Jak Şeri gibi zen
gin bir pehlivan dahi Pariste pek 
parlak işler göremiyor. 

Ben iki defa güreştikten sonra 
başka .rakip bulamayınca gazetelere 
müracaat ettim. Benimle karşılaş
maktan çekindiklerini, dalavereli gü
reşler teklif ettiklerini anlattım. Bir 
§eyler yazmalarını rica ettim. Bir sa
tır yazdıramadım. Sebebi de bizim 
paramızla 500,000 liralık sermaye ile 
iı:e girişmiş bir şirketle aralarının bo
;ulmasını istemiyorlar. Şimdi, güreş 
dünyasının Hanyasını Konyasmı an
la.dım. Avrupa gureşleri hakkında ev
velce söylediğiniz sözlere geldim. 

miş. Bir türlü yer yüzüne çıkama- mak üzere Ankaranın Harbiye takı- Bu kolaylığa radyo satan müesseseler de 
uzun vfıdeli taksitler suretlle fştlrıık etmiş 

dım. Bir istasyonda iniyordum. Yer mı Istanbula gelecek ve cumartesi 1 erdir. 
altından çıktığımı zannedip bir ta- günü Galatasaray, pazar günü de Hnlkıı bu iki cihetten yapılan yardımıı 
rafa sapıyordum. Bir de ne göreyim! Fenerle karşılaşacaktır. Malum oldu- posta ve telgraf telefon idaresinin fştfrıık 
Gene başka bir semte giden diğer ğu üzere, pazar günü yapılacak Şe- ettirilmesi zaruridir. Memleketin geçim 
bir yeraltı şimendüerinin önünde ol- hirlerarası maçlarının oynanılacağı şartları gözl>nünde tutularak her sene ha
duğumu görünce ağlıyasım geldi. Ne saha yüzünden teşkilatla Fencrbah- zirıında radyo sahiplerinden peşinen alı -

nan on liranın hiç değilse iki taksite bağ
ise bir adamcağızın yardımı ile yer çe arasında ihtilaf çıkmıştır. Geçen \anmak suretile Meme şeklinin hafifletil-
altından kurtuldum. Bir daha da gir- sene yapılan talimatname hükümle- mes! maksadın inkişafına hizmet eder. Bu 
memeğe yemin ettim. rinin tatbik edilmediğinden şikayet hususta alfıkadarların nazarı dikkatin! cel-

Fransızların yemeklerile başım eden Fener klübü, Izmirin Uçok ta- bctmcni:r.I rica ederiz. 
ve midem hoşlanmadı. Bir ermeninin kımile Taksim stadyomunda karşılaş- * 
işlettiği Pera adındaki lokantayı bu- mayı kabul etmediğinden teşkilatça Musiki zevkini yaymak için 
luncaya kadar epey zorluk çektim hükmen mağlup sayılmış ve hakkın- Okuyucularımızdan Mustnfa Sa,yıcı bize 
Fakat o ermeni lokantasında da Bul- da Milli Küme talimatnamesi muci- gönderdiği mektupta diyor ki: 
gar Arif'le güreşeceğim hafta zehir- bince 250 lira da para cezası kesil- .. _ Paznr glinleri rndyo ne Taksimde 
lendim. Orayı da bırakmağa mecbur mişti. Klüp bu karara itiraz içinken Cümhurlyct meydanında birkaç sencdenbc-
kaldım. _..._.__ ....,_ ,_ A • •• • , !L!Jıusik' oarcalı,ın nescolurun61dtadu~ '6g· 
M eıhur güreşçiler ka mektubunda adı geçen talimat,. terde ınükemmcl denecek kadar ır, ve Y 

le devam edeceği taktirde büyük semereler 
ı. namenin bir suretini teşkilattan is-

Avrupanın meşhur güreşçilerin 
idman salonlarında, muhtelli güreş- terliği halde bit cevap alamamıştır. 
ıerde seyrettim. Edindiğim kanaat Lakin şimdi Harbiyenin gene Tak
şudur: Onlar ciddi güreşlerle vücut- sim stadında oyun oynaması fikstü
larını hırpalamak istemiyorlar. Ti- re geçmiş bulunuyor. Fener klübü 
yatrocu olmuşlar. Belli başlıları be- prensip itibarile keneli stadında oyun 
nimle idman bile yapmadı ki, dere- oynatılmamasını kabul etmediğin-
celerini layıkile söyliyeyim. F 

Yalnız hani bir zamanlar buraya den, işler bu durumda oldukça, e-
Yunanh Cim Londosla beraber ge- ner - Harbiye maçı olmıyacak, de

lip giıya bir güreş yapan Kravyani mektır. 
ile beş dakika kadar idman yaptım. Yalnız, henüz teeyyüt etmiyen 
ldmandan sonra Rus pehlivanının bir habere göre, teşkilat, Fener klü
kustuğunu gördüm. Heri! işi tevil et- bile hadis olan bu vaziyeti ıslah için 
mek istedi. Bana dedi ki, yemek ye- hususi surette klübü istimzaç et
miştim de sıkı idman midemi bulan-
dırdı. miş, hatta maçı Taksimde yapmayı 

af- kabul ettiği takdirde Fener klübüne 
Avrupaya gittiğimden bir tar 

tan memnunum. Türk ismile güreşen 300 lira vermeyi de teklif etmiştir. 

verecekti. Maatteessüf devam etmedi. İlk 
senelerde neşriyat programının hemen her 
kısmı meşhur musiki üstatlarının şaheser -
lerlnden ve klAsik parçalardan ibaretU. 
Halbuki son zamanlarda Taksim mcyda -
nında işitilen musiki, barlarda ve kabareler 
de lşiUlen ekseriya tangolardan ve blrta -
kım uyuşturucu gazellerden ibarettir. 

Milletin musiki anlayışı ve musiki kabi
liyetlerinin tckflmülü ir,;in çalışan bu musi
ki neşrlyatc;ılnrı musikide bizden yüksek 
olan Avrupalılann klfısik musikisini örnek 
olarak gözl>nünde bulundurmalıdırlar . ., 

Bisiklet: 

Mıntaka Yarışları 

Bu Hafta• Başbyor 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Bisiklet Ajanlı

ğından: 

M uhitinde pek ziyade sevilmiş 
olan ve Paris barosuna men

sup bulunan namzedimiz avukat 
Mösyö Dubose Nenville'i tanıtıyo-
rum .... 

Takdim merasimi epey tantana
lı oldu. Şaşmaz bir hafızaya ma
lik olan avukatın katibi müstak
bel mebusu müntehiplere tanıtmak 
işini kendi üzerine almıştı. O sa
bah, ileri gelenler tarlalarına git
miş olduklarından bütün halkı top
lamanın imkanı kalmamıştı. Şe
hirde, karşı taraftan olan ve mer
keziyetçilerin tarafını iltizam e
den esnaftan başka kimse yoktu. 

Çiftliğinin ambarı öminde bul
dukları Mösyo Doulouard gelen
leri saygı ile karşıladı. Ve gözle
rini ve yüzündeki sayısız buru
şukluklarını oynata oynata nam
zedi süzdü. Cebinden çıkardığı bir 
tutam toz tütünü misafire ikram 
etti. Buna karşılık da katip ona 
bir sigara uzattı. lhtiyar çütçi 
müntehip: 

- Sigara içmiyorum! dedi. Fa
kat bizim bastıbacak uşak bu si-
garayı sıhhatinize ti.ıtturürsc 

memnun olacaktır. 
a ua 

- Robichon mu? 
de; işinize yaramaz; 
kına malik değil o ... 

On yedisin
intihap hak-

S igara boşuna ikram edilmiş
ti. Intihap turnelerinde bu 

pek ufak tefek ziyaretleri göze al
mak lazımdı herhalde. Bununla be
raber Mösyö Nenville taraftarı o
lan çütçiye iltifatlarını esirgeme
di. Ayrıca da artık ihtiyarlığından 
dolayı dolaşamıyan eski mebus 
Aigulin'i methetti. O zaman çift-
çi: 

- Ah, öyle iyi insanlara bu dün-
yada yer kalmadı.. Aigulin zama-
nında buralılar ne isterlerse olurdu. 

25 senesindeki dolu yüzünden he
pimize tazminat verdiren odur. O 
olmamış olsaydı, iş vilayete kala
cak ve işler geçen seneki gibi sal
lantıda duracaktı ... 

Bizim için bir çare var; ah bizim 
Tekirdağ valisi gibi güreşe hevesli, 
güreşçileri teşvik ve himaye eden 
dört beş kişi bir araya gelse, epey 
bir sermaye koysalar, işin başına da 
anlıyan birini getirseler, Avrupada 
karşımıza çıkmak istemiyen frenklc
ri buraya davet edip hakkile güreş
ler yapabilirdik. O zaman şöhretli 
frenk pehlivanlarile aramızda fark
lar anlaşılmış olurdu. Hem o iş kar 
da getirir. Biz de fayda görürüz. 

Bulgar pehlivanını yendim. Bir de Klübün bu teklüi reddettiğini ve 
hayli oyunlar öğrendim. Burada iken iddiasının para meselesi olmadığını 
vücudumun üst kısmile daha fazla ileri sürdüğü söylenmektedir. Buna 
çalışırdım. Halbuki bacak kıskaçla- mukabil Fener klübü tarafından Uç
rı, ayak hurmaları ve bacak kenetle- ok maçının tekrarı ve cezanın kaldı-

ı - İstanbul Bölgesi 1938 yılı birlncislni 
tayin edecek olan seri bisiklet yarışlarına 
26.3.1938 tarihinde başlanacaktır. 

Bunun üzerine Mösyö Nenville, 
kendisinin bu gibi meselelerde 
"yeditula,, sahibi olduğunu bil
dirmekte gecikmedi. Katibinin göz 
kırpması üzerine ihtiyardan bir 
tutam tütün istedi ve burnuna 
çekti. Fakat aksırınağa başlayınca 
burnundaki Sisistre hastalığının 
nüksetmesinden korktu. 

Bizi himaye edenlerden Tekirdağ 
valisinden bahsettim. Bakın size o
nun Tekirdağ güreşçileri için yaptır
dığı ringin resmini vereyim. Paris
tcki ringler gibi vidası iyi bir şey 
yaptırmışlar. Mükemmel müsabaka
lar yapıyorlar. Valinin himmetile 
Tekirdağ ye civarında bugünden kırk 
elli değerli pehlivan meydana çık
mıştır. Oraları bir zaman gelecek ki, 
büyük pehlivanlarımızın kaynağı o
lacaktır. 

Pari.sten hatıralar 

rile bir hasmın daha çabuk ve kolay rılması şartlarının ileri sürüldüğü 
yenildiğini gördüm. rivayet ediliyor. K.Iüp mahafili ve teş 

Tekrar ediyorum; birkaç zengin kilat adamları bu rivayetlerden ha
toplu bir sermaye koyup iş bilen bir berleri olmadığını söylüyorlar. 
adamla muntazam ve devamlı orga- Bu yazdığımız şeylerin tahakku
nizasyonlara başlarlarsa ancak o i~~~ ku ihtimali vardır. Bu takdirde, işle
man istediğimiz pehlivanlarla c ili- rin pazara kadar aydınlanacağı da 
bir şekilde vatanımızda çarpışab muhakkaktır. 
riz. Aksi takdirde Avrupada bizlere 
kolay kolay iş venniyeeeklerini sa
nırım. 

Tekirdağlıyı yaptığı iki güreşte 
yüzümüzü ağarttığından dolayı bir 
daha tebrik ederek uğurladık. 

Güreşçiler 

lzmire Gittiler 

Anadolu Klübü Hakkında 
Tahkikat Yapıhyor 

2 - Her hafta yapılacak olan bu yıırışlar 
(20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 ve 125) kilometre 
olmak üzere 15.5.1938 gününe kadar sekiz 
hn1ta devam edecektir. 

3 - Her hafta koşuculara yarışlarda al
dıklnn derecelere göre puan verilecektir. 

4 - Sekiz yarış sonunda en iyi derece a
lan koşucu İstanbul birincisi olacaktır. 

5 - Birinci yanş 27.3.1938 pazar günü 
Mccidiyeköyü - Balmumcu çiftliği - Hacı 
osrnan tepesi - Mecidlyeköyü olmak üzere 
(20) kilometredir. 

6 - fkinc.i yarış 3.4.1938 pazar günil Şiş 
li - Hilrrlyet Abidesi - Mecldiyeköyü - Bal 
mumcu Çiftliği - Hacıosman tepesi - Me
cldiyeköyü olmak fizere (25) kilometredir. 

7 - Geri kalan yar13ların yolları aynca 
ntın edilecektir. 

8 - Yanşrarn tam saat onda başlıınacak
br. 

9 - Yarıslnrn i:ıtirak edecek olan koşu
cuların tam vaktinde yarış yerinde hazır 
bulunmaları tebliğ olunur. 

- Komşunuz Mösyö Chambo
net'nin reyini pek iyi kullanmadı
ğını söylüyorlar. Acaba onu da bir 
ziyaret etsem ne dersiniz? 

- Onun işi belli olmaz. Kötü 
bir adam değildir hani.. Birkaç de
fa bana kamyonetini verdi. Aigu
lin ona ehemmiyet vermediği için 
kızardı. Anlarsınız ya ona ehem
miyet vermemek insana pahalıya 
oturur .. Kibirlidir ha ... 

_Yok yok .. Ben ona hürmet 
etmesini bilirim.. Toprak işi ile 
uğraşanlara.. Asırlardanberi ana 
vatana yerleşmiş ... 

- Elbet, elbet.. Dolu yağar

sa .. Bu yaz doludan ziyade öküz
lere. ÔrJZ olan hastalıktan korku
yorum .. 

T ekrar arabaya binen Mösyö 
Ncnville, katibinin, meyha

neci hakkında elde edilir bir adam 
olmadığını ve muhasım par
ti tarafından elde edildiğini söy
lemesine rağmen oraya doğru yol
landı. 

Mösyö Nenville katibin bu hay
retine: 

- Canım bundan ne çıkar? di
ye cevap verdi. Vatandaşlarımı sa
dece yuvalarında ziyaret etmek is
tiyorum. 

Meyhane, dörtyol ağzındaydı. 
Duvarlarda ilana benzer bir ŞCS 
yoktu. Bu :ı'layra alamet değildi. 
Mösyö Nenville tantanalı bir e
da ile içeri dalarak kendi kendisi
ni takdim etmeyi daha münasip 
buldu. 

Chambonet zayıf uzun boylu 
titiz ve asık suratlı bir adamdı. 
O da Mösyö Aigulin'i övmekte 
kusur etmedi. Merhum mebusun 
kardc ini · · 
ouınn ıa 

tuğu pek anlaş1lmadı: 
- Benim kendime göre düşün· 

düklerim var, dedi. Bu da her na• 
muslu adamın düşüneceği şeyler• 

dir .•• 

- Tebrik ederim .. Ben de esa
sen bunun aksini aklımdan geçir
memiştim .. diye M. Nenville'i bir 
düşünce aldı. Meyhanecinin ikraıll 
etliği barsak delen meşhur içkiyi 
içerken birdenbire tarzı hareke
tini değiştirmeyi tasarladı: 

- Buralara bir namzet olaralC 
gelmedim. Sadece sizi, memleke
tin bir çocuğu gibi ziyaret için 
geldim .. Çüünkü bu tarafta yerler 
mek niyetindeyim. Imkim olursB 
bir ev de yaptıracağım. OlmazsBt 
şimdilik kirayla bir e\ tutacağırıl
Şöyle ucuzca bir ev .. Çünkü 1'?1' 
zengin değilim. Bu yerlerin te)'lliıı 
sıhhi ve her tarafından saadet fıf' 
kıran havasına ihtiyacım var. Mös
yö Chambonet siz ne dersiniz b'l}
na?. 

M eyhaneci sesini çıkarmadı. 
'Mebus namzedi devam et

ti: 

Güreşçilerinden evvel Parls şeh
rinden bahsedeyim. Parisi gezmek 
için yanımdaki Asım'la ekseriya çe
kişirdik. Ben Şanzelize dedikleri ge
niş caddeden yürüyüp, zafer takının 
altından geçtikten sonra ormana sap
mağı pek severdim. Akşam yemekle
rinden sonra yaptığım gezinti tek
lifierine karşı: 

- Adam ne yapacağız otele gire
lim. Cevabını verirdi. 

O zaman gurbette kavga eden iki 
kardeş gibi çabuk geçecek bir dar
gınlıkla ayrılırdık. Ben· ezberlediğim 
sokaklardan Şanzelize'yi bulurdum. 
Kendi başıma dolaşırdım. Bazan da 
kaybolurdum. Bir keresinde şeytan 
aklımı çeldi. Yeraltı şimendüerine 
girmiş bulundum. O ne belalı sev-

.Milli Küme fikstürü mucibince 
bu hafta Izmirde cumartesi günü 
Alsancak, pazar günü Uçok ile kar
şllaşması icap eden Güneş takımı dün 
akşam yirmi kişilik bir kadro ile 
Bandırma ekspresile Izmire hareket 
etmiştir. 

Bu sene, mevsim başında Milli 
Kümeye girecek klüplerin ayrılma
sına esas tutulan tek müsabakalı fik
stür yapılırken Istanbul klüplerinin 
birkaç defa tasnüe tabi tutulduğu 
hatırlardadır. En son yapılan tasnif
te ikinci kümeye indirilen Anadolu 
klübü bu karara o zaman itiraz ede
rek, hakkında tatbik edilen şeyin u
mumi merkezce verilmiş önceki ka
rarlara muhalif olduğunu ileri sür
müştü. Muhtelif zamanlarda muhtelif 
mercilere karşı yaptığı itirazın naza
rı itibara alınmadığını gören ve ls
tanbulun en eski gençlik yuvaların
dan olan Anadolu klübü ikinci kü
meye inme kararını kabul etmiyerek 
maçlara iştirak etmemiş ve yaptığı 

fevkalade bir kongrede vaziyeti ata
sına bildiren heyeti idare, hareketi
ni heyeti umumiyeyc de tasvioo ettir-

dikten sonra ayrıca hakkını araştır

mak için resmi makamlara da baş 

vurmuştu. 

Türk Spor kurumu umumi mer
kezi klübün heyeti umumiyesinde 
teşkilat aleyhinde söz söylenmiş ol
masından ve resmi makamlara da 

_ Fakat Mösyö Chambonet'nin 
meyhaneci olduğunu unutuyorsu
nuz? Ayyaşlarla dosttur. Onun şöh
retini ve gelirini temin eden içki
si vardır. Sıçanların burnu bile o
na değmemiştir henüz... O kadar 
yeni ve tazedir. 

- Oyle ise haydi gidip onu gö
relim ... Allahaısmarladık .. Progra
nıı ve toplantıların }istesmı size 
bırakıyorum. Şayet bir gun bana 
ihtiyacınız olursa hiç çekınme
yin! .. 

- Burada yerleşmek herhalde 
mükemmel bir şeydir. Halkı da iyl• 
dir burasının değil mi? 

- Adamına göre ... 
- Yok canım :Mösyö Chnnıb" 

net.. Sizi işiten •de memleket ,,f 
halk hakkında gizli bir düşurıcC' 
niz olduğuna zahip olur.. Burs51 
umumiyetle... . 

Meyhaneci kadehini bir yuduı1' 
Istanbul ve Ankara takımlarının 

Izmirde yapacağı maçlar için bazı 
kararlar veren Futbol Federasyonu 
Başkanı da müsabakaları yakından 

takip etmek üzere bu akşam lzmire 
h11rPlcP.t Anıw>AlrtiT' 

müracaatta bulunmasından dolayı 

hakkında ceza verilmek üzere Ana
dolu klübü idare heyetini disiplin 
divanına vermiş ve divanca aliı.kadar 
larm ifadeleri alınmıstıar. 

da yuvarladı. Sonra birden: 
1 - Ben, mebusumuza bir şe 

söyliyeceğim, dedi. 
- Mebusunuz lfnu?. Daha }le" 

nüz değil dostum... ) 
(Devamı 8 incide 
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İlerliyor 

(Başı 1 incide) 
Diğer tarafatn Cüınhuriyetçiler, 

bütün kuvvetlerile mukavamet edi
yorlar. Son dakikada alınan bir ha
ber, cümhuriyet kuvvetlerinin bu 
cephede bir İtalyan müfrezesini çe
virdiğini ve son neferine kadar imha 
ettiğini bildirmektedir. 

Cümhuriyetçilerin tebliğinde, Fran 
kistlerin son taarruz ve kısmi iler
lemeleri teyit olunmakta, fakat Al- 1 

korfa'da geri püskürtüldükleri ilave j 
edilmektedir. 

Yine Havas muhabirinin Alkaniz 
den bildirdiğine göre, Frankistler 

'l 

işlerimiz~ 

~u krokiyi, facianın yegAne şahidi Osman Kemal çizmiştir: Sa~ taraf Büyükdere istikameti, sol taraf Şişll istikametidir. Geçidin 
~nünde siyah şekil Osman Kemalin arabasıdır. Müsademeden sonra, Osman Kemalin arabası noktalarla gösterilen sekli almıştır. 
Taksi arabası hızla yoluna devam etıniş, nihayet sağ tarafta ağaca toslamıştır. Toslaclıktan sonra, taksi arabasının aldığı çift 

cümhuriyetçilerin mukavemet hat -
larını yarmışlar, 2000 kişi öldürmüş 
ler ve 500 den fazla esir almışlar

dır. noktalarla gösterilen şekildir. 
Madrit, 23 (A.A.) - Eski reisicüm 

B • Ot b • ı K d hur Alkala Zamora'nın oğlu Joze 

ır omo 1 azasın a ~~~~:~;~ebirhastalığatutula-
Sağlık davasında vazife alan ziyaretçi hemşireler, 

bir yavruyu muayene ediyorlar 

Devletin Hasta Ve 
Muhtaç Vatandaşlara 
Uzanan Yardım Eli 

• Temmuz 1936 isyanında Pariste 

Y 1 1 e M ee d •• •• •• bulunan Joze Alkala'nın kardeşile 

azı Ş- erı u urumuz birlikte sonteşrinde gönüllü yazıla-
rak cümhuriyet saflarında Madrit 
cephesinde çarpıştığı hatırlarrladır. 

,Tahir Şükrüyü Kaybettik ıs:.::~~~a~~.:h_ Tupany• 

(Başı 1 incide) \ 
fif döniiş, arabayı müthiş süratile 
3-"olun sağındaki ağaç1ardan birine 
'bindiriyor. Bu müthiş çarpışmada, 
Otomobilin motör kısmı, camlar, şo
för yerinin sağ kapısı parça parça o
luyor, 

Haydar ve Ekrem 

sefaretinin, silAh ihracatına, Ameri-

\ 

el koyan müddeiumumi muavini A- ka tarafından konan ambargonun kal 
bit, tabibiadil Salih Haşirole birlik- dınlması hakkındaki talebi üzerine 
te vaka mahalline gitmiş ve keşif beyanatta bulunan B. Hull bu husus
yaptırmıştır. Müddeiu~umil~. tah- ta herhangi bir değişiklik yapılıp 
ki.kata devam etmektedır. Şofor K: yapılamıyacağının ancak parlamen
mal nezaret altına alınmıştır. Tabı- to kararile tayin edilebileceğini söy
biadil yaralıları görmüş, muayene et lemiştir. 
miştir. Yapılan tahakikata göre oto- Ayrıca, Hull parlamentoya bu hu 
mobilin freni bozuk değildi ve dura- susta hiç bir tavsiyede bulunmamış 
bi~ir~i. Fazla süratle .. gitmesi. bun~ olduğunu da ilave etmiştir. 
manı olmuştur. Şofor Kemalin di- Hatırlardadır ki 1937 mayısında 
reksiyonu kullandığı esnada sarhoş Amerika parlamentosu, umumi bi-

-~ ~~~ ......,...l°'.l"I"'.#-

~ Yazan: Reşat Feyzi ~ 
~ ..... ,...... ...... "-

S ıhhiye Vekaletinin vücude 
getirdiği sari hastalıklarla 

mücadele teşekkülleri çok iyi ran
dıman veriyor.. Bugün, yurdun 
muhtelif köşelerindeki sari hasta
lıklar salgını, on beş sene evvelki 
vaziyete nisbetle, çok dar bir çem
ber içinde sıkıştırılmıştır. 

bir de sari hastalıklar hastanesi 
vardır. Bu hastanenin yatak aded1-

nin mühim bir kısmını veremliler 
işgal eder. İstanbulda Ahırkapıda 
ve bir de İzmirde, frengililer için 
birer ayn hastane vardır. 

Bu ani facia, Osman Kemalin ara
basından 56 metre ileride, birkaç sa
lliye içinde vuku bulmuştur. Hadise
llin yegane şahidi Osman Kemal, a
ta basını durdurarak derhal yere at
lıyor ve koşarak hadise yerine ge
liyor. 

'

•••••••••••' bulunduğu iddiası da vardır. taraflık kanununda değişiklik yap
Yapılan keşifte, otomobilin sağ mış, ambargoyu, "dahili harp., ha-

Görüştüğüm mütehassıs doktor, 
evvela, bellibaşlı sari hastalı.klan 
sıraladı. Herkesin aşağı yukan bil
diği bu hastalıklar şunlardır: 

Mütehassısların anlattıklarına 

göre, Büyük Harpten sonra. bütün 
dünya memleketlerinin sıhhati bo
zulmuştur. Rakamlar feci yekun
lar gösteriyor. Fakat Türklyede, 
feci kelimesiyle işaret edilebilecek 
bir hal yoktur. Nüfus sağlam ve 
zindedir. Milletler Cemiyetinin as
kerlik istatistikleri de bunu göster
mektedir. 

Müthiş Bir Manzara 

1 
Manzara şudur: 
Arabanın ön tarafı parça parça ol

Jnuştur. Kapısını, açıyor. İçeride dör 
di.i ?ay ın ve ağır aralı, ikisi ~e h~- ı 
Çerisinaedir. Bu feci manzara kar
§ısında, Osman Kemal, derhal yara
lıların yardımına koşuyor. Etrafta 
Itiınse yoktur. Yaralıları nakledecek 
Vasıta yoktur. Yolun solunda tuğla 
harmanlarında çalışan ameleler var. 
Osman Kemal, onlara sesleniyor. Bir 
ltaç kişi koşarak geliyor. Civardan 
~ tednrik ediliyor. Yaralıların kan
barı su ile yıkanıyor. Bu esnada, ara
t"~tıın içinde en hafif yaralı olan şo-
or Kemal kalkıyor. En yakın polis 
lı.oktasına haber verilmek ve imdadı 
8lhhi istenilmek üzere, Şişli istika
~etinde bir tuğla amelesi koşturu-
Uyor. 

b l3u esnada bir otomobil geçiyor. 
),ı U otomobil Kibrit Şirketi Müdürü 

Ustafa Akova'ya aittir. Mustafa Ak
~a hadise ile alakadar oluyor, der
ll l Zincirli.kuyu karakoluna giderek 
~~her veriyor, telefonla imdadı sıh
h'. otomobili isteniyor. Karakoldan 
il ır Polis memuru Mustafa Akova'nın 
.ı ~?trıobilile tekrar hadise mahalline 
"Otı" Ü l uyor. ç ağır yaralı bu otomobil-
~ Şişli Çocuk hastanesine gönderi
l:! Yor. Bu sırada, tesadüfen Büyük
~~l'eden gelmekte olan belediye ma
ıli lıle mühendislerinden Fethi de ha-

seye elkoyuyor. 

11 ~iraz sonra da Maadin Tetkik ens
tusiine ait bir kamyonet geçiyor. 
bi~ .. , ger uç yaralı da, tuğla harmanı 

ıt:1.elesinin ve Osman Kemalin elbir
l'zııe kamyonete yerleştiriliyor. Ya
'~ların hastaneye nakli, faciadan 
lıı ak 15-20 dakika sonra kabil o-

Yor. 

t rıh•ı • Öl"" •• ~ rın umu 
'-----------

lfastaneye yatırılan yaralılar 
derhal tedavi altına alınıyor. Fa
k 
1 

at, maalesef arkadaşların yara-
dllrı çok ağırdır. Baygın bir hal
lt c Yatıyorlar ve mütemadiyen 
d ~n kusuyorlar. Yazı işleri mü'~ 
t Urüınüz Tahir Şükriiniin kafa-
ası çatlaınıs, başından ağır bir ya-

l'a 1 • 
l a ınış, kolu, kaburga kemik-
cr· 

ı, ayakları kırılmıştır. Hayda-
tırı sag· b • • ı· . • acagı ve sag e ının par-
'~ak ıarı kırık, başından yarası 
d lltdır. Şefiğin yarası da başın
l" tıııdır. Nihat te başından ağır ya
.. alıdır. Hepsi de, ifade veremiye
'-E!k b• ... . ır halde yatıyorlar. Ekre-

.. •ıın . 
Çenesı yarılmıştır. llastanede 

Vakitsiz 
Bir Ölüm 
Karşısında 

felakete uğradı. Bır akıam evvel h~r 
vakltkl neııeıl1e, vazife sevglılle işba· 
şında bıraktığımız yazı itleri müdürü 
Tahir ŞUkrUnUn dün aabah beklen • 
mez bir kaza neticesinde öldüğünü 
haber aldık. 

Matbaa içinde canlı bir faaliyet mih 
veri olan genç, kıymetli arkadaşın 

ebedi bir surette aramızdan eksildiği-
ne lnarımıya razı olamıyoruz. Matba
ada boş bir yer bırakmıştır. Türk ga· 
zeteclliğl içinde de boıluUu duyula • 
caktır. 

Tahir, uzun bir tahsil ve tecrUbeden 
ıonra olgun bir gazeteci haline gelmiş 
ti. Bu vakltalz ölüm, yetişmesi uzun 
ıenelere ihtiyaç gösteren bir kıymeti 
yok etmiştir. 

Tahlrln çalışma zamanı gece idi. 
Sabah gazete çıkıncıya kadar lşbaşın· 
da bekler, gece ı,ınln al!ır külfet ve 
meıuliyetlnl sönmez bir meslek sevgi. 
al ile tafırdı. 

Evvel ki ak,am, kendisini gece çalış
ması için masa11 başında yalnız bıra
kıp ayrılırken, son ıöz olarak bir Ö· 

lüm bahsi açıldı. Sevdl(jl kadınla ev
lendikten ve beklemedlğl bir serveti 
ele geçirdikten ıonra Ankarada ölen 
Amerikalı mUtehaıı111ın acı 'Akıbetine 

Tahir, çok acıdı. Bu havadise kendi 
kalemlle 'u serlevhayı koydu: "Bir 
tali cllveıl - Ankarada !:ilen mUtehas
sıeın acı Akıbeti,, 

Meğer, tali in ayni cilvesi, ayni şe· 
klfde bir acı Akıbet, birkaç eaat sonra 
zavallı arkadaıım ızı bekliyormuş. 

Tahir, on ay evvel evlenmı,. haya
tını kurmu,tu. Bir ay sonra da ilk ev· 
IAdını bekliyordu. Çok hasret ve he • 
yecanla bekledll!I babalık eevlnclne 
kavu,madan az evvel elemli bir kaza
nın kurbanı olmuştur. 

E•lne, hemılreslne, dl~er alfesl ef • 
radına sabır ve tahamm ur dileriz. 
Duydukları acıdR bUtUn (TAN) allesl 
kendllerlle beraberdir. 

Tahlrln çok ateşli bir uzvu bulundu 
ğu TUrk gazetecllik allealnln de bu 
kedere ı,urık etti~lne ıUphemlz yok· 
tur. 

'-----J 
derhal bir ameliyat yapılıyor, sa
rılıyor ve evine gönderiliyor. Şo
för Kemalin yarası, yüziinün bir
kaç yerindeki kesiklerden ibaret
tir. ayakta tedavisi yapılmış ve 
hastaneden çıkmıştır. 

Fakat, yarası en ağır olan bed
baht arkadaşımız Tahir Şükrü, 
nihayet diin öğleyin saat 13 su
larında hayata gözlerini yumu
yor. 

Şoför Sarhoş mu ? 

Dün sabah saat 9,30 da hadiseye 

tarafında oturanlar en fazla zarar linde bulunan bütün memleketlere 
görmüşlerdir. Arkada, sağda Tahir de teşmil etmişti. Ve bu kanun ah
Şükrü, ortada Nihat ve solda Şefik kamının tatbikinden doğabilecek me 
oturuyordu. Önde, şoförün yanında, suliyetler Reisicümhura bırakılmış -
sağda Haydar, ortada Ekrem ve o- tır. Roosevelt bu ahkam dairesinde 
nun solunda da direksiyon başında bitaraflık kar .. .munu İspanyaya da 
şoför Kemal vardı. tatbik etmiştir. 

- Tifo, lekeli humma, kızamık, 

kızıl, difteri, boğmaca öksürüğü, 

bulaşık menenjit. verem, şarbon, te 
tanoz, sıtma, trahom, frengi, çiçek, 
su çiçeği, kolera, veba .. İstanbulda son zamanlarda bir

k::ıc niftı:>ri vRkası oiılui!u kavdedi
liyor. Difteri her mevsimde ve bil
hassa kışın gorül n bir hastalık
tır. Kışın ilk aylannda kızıl, Mart
tan sonra kızamığa tesadüf edili
yor. Lekeli humma da kışın. tifo 
sonbaharda görülüyor. Fakat, ge
çen sene, tifo yazın başlamıştı. 

1 °VI -~••"•"ı "'1V \J;J...CJ,.J - J.U.UU~'<::UL t;t::uı; yOK ~Ul\.lH K , uı~n.ı .. ı. .... ı.~..ı ..... 
son ikisi yoktur. 

Dünkü faciada ilk müsademede, 
Osman Kemal de tehlike atlatmış

tır. Osman Kemalin sol dizkapağı ha
fifçe zedelenmiş, pantalonu yırtıl

mıştır. 

Facianın yegane şahidi Osman Ke 
mal, dün bize, hadiseyi şöyle anlat
tı: 

- Her sabah arabamla Maslak 
yoluna giderim, bir gezinti yapanın. 
Bu sabah ta gittim. Goli yerinin kar
şısında, asfalt yoldan toprak yola ge
çecek ve burada manevra yaparak 
geri dönecek ve şirkete, vazifemin 
başına gelecektim. Geçitten toprak 
yola saparken, sol kolumu çıkararak 
döneceğimi işaret ettim. Fakat, ayni 
zamanda kendi kendime de gülüyor
dum. Çünkü ne önümde, ne de ar
kamda araba vardı. Yol bomboştu. 
Aynadan arkamı da görüyordum. 
Geçide sapacağım sırada, sol yanım
dan bir araba hızla geçti ve benim 
arabamın baş tarafını sıyırdı. Der
hal durdum. Fakat, çarpan araba 
belki 100 kilometre süratle yoluna 
devam ediyor, durmuyordu. Bana 
çarptığı için numarasını gösterme
mek için kaçıyor, zannettim. Birkaç 
saniye olmuştu ki, taksi arabası, hız
la 56 metre kadar ileride sağ taraf
taki ağaca çarptı. Bir facia olmuştu. 
Arabamdan atladım. Oraya koştum. 
Yaralıların yardımına koyuldum. Ar 
kanıdan bir araba geldiğini katiyen 
duymamıştım. Ses te duymadım. Şo
för Kemal bana "korna çaldım, klak
sonum yok~u.,, diyor. Kornayı duy
madım. Klaksonu olup olmadığını 
da bilmiyorum. Şoförün ağzı rakı 
kokuyordu. İçmişti. Belediye makine 
mühendişi Fethi ve 1044 numaralı 
polis memuru Mitat şoförün içmiş ol 
duğunu tespit ettiler. Hadise saat 
tanı sekizi iki dakika geçe vuku bul
du. Kaza yerine gittiğim zaman gör
düğüm manzara çok feci idi. Şoför 
Kemal benimle münakaşa etmek is
tiyor, kendisini haklı göstermeye ça
lışıyordu. Ben: "Evvela şu yaralıla
rı kurtaralım.,, dedim. Otomobilin 
direksiyonu da parça parça olmuş -
tu. Şoför Kemalin, kurtuluşu da bir 
mucizedir.,, 

Ekrem Anlat.yor 

lik teşekküllerine mensup binlerce 
genç önlerinde boru ve trampetlerle 
Vestend'ten geçerek "hükumetin çe
kilmesini ve cümhuriyetçi İspanya
ya silah gönderilmesini,, istemişler -
dir. 

F ranco nezdi ne ajan 
gönderiyoruz 

Ankara, 23 tA.A.} - Balkan an
tantı konseyinin Ankara toplantısı 
esnasında tekarrür ettiği veçhile, 
General Franko hükumetinin Anka
raya gelmiş olan delegesi B. Döprat 
ile, iktisadi, ticari ve konsolosluk ı 
işlerile meşgul olmak üzere Türkiye 
ile bu hükumet arasında ajanlar te
atisi kararlaştırıldığı öğrenilmiştir. 

tulan Ekrem de şunlan anlatıyor: 
şunları anlatıyor: 

- Mecidiyeköyünde Topal Basri
nin gazinosunda oturduk. Biraz isti
rahat ettik. Hava alalım, diyerek, 
Bi.iyükdereye doğru yola çıktık. Hız
la gidiyorduk. Viraj yerinde önümüz 
de bir otomobil peyda oldu. Yol is
tedik. Sağ tarafa çekildi. Fakat. biz 
o kadar hızla gidiyorduk ki, önü -
müzdeki arabaya çarptık. Otomobi
limiz durmuyor, ayni süratle koşu
yordu. Nasıl oldu, bilmiyorum, bir
den sağ taraftaki ağaca tosladık.,, 

Cenaze Yarın 

Kaldırllacak 

Türkiyede, biraz fazlaca görülen 
ve hususi teşekküllerle mücadele 
edilen sari hastalıklar sıtma, fren
gi, trahom, veremdir. Sıhhiye Ve
kaletinin mücadele teşkilatı has
talık olan mıntakalarda faaliyette
dir. Diğer sari hastalıklar tek tük 
görülür ve hiç bir fevkaladeliği 
yoktur. 

J stanbulda ne kadar sari has
talığa tutulmuş vatandaş bu 

lunduğu belli değil.. Bu hususta bir 
rakam elde etmek mümkün olama

dı. Sari hastalıkların ihbarı mec
buri ise de, maalesef, bazı vatan
daşlar bunu yapmıyorlar. 

l\Iütehassıs doktor, şehrimizdeki 
sari hastalıkları şöyle anlatıyor: 

- İstanbulda tifo, kızamık, dif
teri, verem görülür. Mesela verem 
kaç kişidir? .. Belli değildir. Açık 
verem dediğimiz sari şeklini ald1ğı 
vakit ihbar edilmesi lazımdır. Fa
kat, haber vermiyen. tedavi altına 
girmiyen hastalar çoktur. 

- Açık verem ne demektir?. 

- Bu, hastalığın sirayet istidadı-
nı gösterdiği devredir. Bu gibi has
talar sanatoryomlarda tedavi edi
lir. Daha evvelki devrede bulunan 
hastaların sirayet istidadı yoktur, 
denebilir. Bu gibi hastalar da pre
vantbryomda tedavi edilir. Bu iki 
müesseseyi biribirinden tefrik et
mek lazımdır. Maarif Vekaletinin 

Arkadaşımız Tahir Şükrünün ce- Çamlıcada bir prevantöryomu, Sıh 
nazesi yarın Şişli Çocuk Hastane- hiye Vekaletinin de Heybelide bir 
sinden kaldırılacaktır. Hahir Şükrü sanatoryomu vardır. 

Y apılan tahminlere göre, fs
tanbulda sari hastalıklar 

içinde en fazlası veremdir. Fakat, 
bu hususta kati bir rakam elde et
mek mümkün değildir. Hastane. sa 
natoryom, prevantoryom, dispan
ser ve hususi hekim defterlerinde
ki kayıtlar, hakikati ifade etmek
ten çok uzaktır. 

Etin ucuzlamasına en çok sevi
nenlerin başında, veremle mücade
le cemiyeti geliyor. Doktorların 
söylediğine göre, İstanbulda sıhhi 
bol ve ucuz gıda temini, fena şart
lar altında bulunan çalışma yer
lerinin ıslahı ile verem hemen he
men yok denecek bir mesabeye in
dirilebilir. Çünkü, İstanbul iklimi. 
mevkii itibariyle eşsiz bir muhittir. 

Açık verem şeklini almamış has
taların muhtaç oldukları şey, iyi 
gıda ve temiz havadır. 

Doktorlarla görüştükten sonra, şı 
kanaati edindim: 

Derdini saklıyan derman bula
maz. Sari hastalığa tutulanlar, he
men ihbar etmelidir. Bu bir mem· 
leket borcudur .. 

lf<öy "Kesik,,leri 
Kaldırılmalı 

henüz 34 yaşlarında idi. 15 seneden- I Veremle mücadele cemiyetinin 
beri gazetecilik yapıyordu. Gazete- Erenköyünde bir sanatoryomu var Nazilli, (TAN) - 939 senesinde 

· · 1 dır Bı·r de Yakacıkta h • b' Ttirkiyede umumi meclı"s u··yelerı·, mız yazı ış eri müdürlüğünden baş- · ususı ır sa-
ka, Yedigün, Karagöz, Karikatür natoryom vardır Ayrıca. Sultanah köy heyetleri azası yeni baştan se-
mecmualarının imtiyaz sahibi bulu- mette, Eyüpte verem dispanserleri, çilecektir. On binlerce köyde mil -

Topkapıda sağlık merkezi vardır. yonlarca köylü, köy kalkınması da-
nuyordu. Hahir, Vakıt. Son Posta, F k t h · b vasmda köyıu··1erı·n mukadderatına A k s a a , epsı u kadar değil. diğer 

çı öz gazetelerinde uzun zaman bütün hastanelerde. sari hastalık~ dört sene müddetle hükmedecek o-
çalışmış, yazı işleri müdürlügu-·· ve 
d lar için, aynca kovuşlar vardır. lan muhtarlarını ayırdedecektir. Bu-
i~er vazifeleri liyakatle görmüştü. 

İkı yıldanberi gazetemiz yazı işleri nu düşünürken, başlıbaşına bir var-
.. d .. M ütehassısa soruyorum: lık ola k .. l · ·d . mu urü bulunuyordu. Tahir İstan _ n oy erın ı aresı uhdelerine 

b 1 L - Bunlar ka!i gelir mi?.. t di d 1 u isesinden ve İstanbul Hukuk ev e i en köy muhtarlığı i"in hiç 
- Kafj gelmediği zamanlar fev- " 

Fakültesinden mezundur. Üniversite k l"d d olmazsa üç senelik köy okulu şaha-a a e te birler alınır. Mesela ge-
ye devam ederken, bir müddet Kaba- Ü detnamesi aramanın faydalı olaca-çen yaz, t onun salgın olduğu za-
taş lisesinde mualilmlik te yapmış- manlarda, bütün hususi hastaneler ğı akla geliyor. Yüksek salahiyetli 
tır. Birkaç yıl evvel askerlik hizme- d 
tini yapan Tahir, topçu yedek asteg· - e de, tifolu hastalar için yataklar mükemmel bir kanunun tatbiki hiç 

Faciadan h r·r l 1 ayrılmıştır. Bu müesseselerden de tahsil · k. el a ı yara anmak a kur- men olarak terhis edilmisU sız ıms ere nasıl tevdi Prlile-
--------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------~-i-st_i_fa_d_e __ e_d_i_lm..::_i~~t~ir:....:....~H....:..::av~n~~~rn:...:..:.:R~~~~~n~Q:_: hflir? 
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1ZNİKTE: Mehmet Deresindeki Cinayet KONYADA: 

Mebus Namze •• 
(Başı 6 ıncıda) - Sefil hcril. Adı neydi bu i· 

tin? 

Orhangazi 
Yolu Bu Yaz 
Bitirilecek 

Bir Çif çinin 
Aydında Bir Katil icat Ettiği 

- Evet.. evet madam, ki ara
mızda mü~kabil bir itimat var. 
Size bir erkek erkeğe söylenecek 
şeylerim var, .. Acaba olandan bi
tenden haberdar mısınız? 

Katip hiçbir şeyden haberleri 
olmadığını bildirdi. 

- 353 üncü alaydan Denpuy a• 
dında biri.. 

- Meraklanma!.. vekili iyi ta
nırım ... Herifi buraya getirtir yedi· 
ği haltı temizletirim .. 

- istemem, suratını bile gö~ 
mek istemem bir daha .. 

lmlk, (TAN) -Yollarm tanzimi 
için iyi bir faaliyet görülüyor. Bur
.. c1an Nafia mühendisi gelmlf, h
Dik - Yenlphir aruuıdaki yoldan 
eksik kalan sekiz kilometrenin ta
mamlanmasına baflanılmıftır, 

S 1 A 1 k Döven Makinesi uç usu sı aca Karaman, (TAN)-Sami Tartan is 

Meyhaneci ansızın: 
- Ben .. ben boynuzluyum! de

di. 
- Kıtasmı da deii§tiririz. Ya 

Fasa veyahut Cenuba yollarız, iyi . ., Aydın, (TAN) - Alır ceza :mahke
meel, feci bir clnayet davasını bitir
nrlt; bir idam ve bir beraat kararı 
vermiftlr. Cinayetin tafsilltı §Udur: 

. . " _ • minele 65 ya§Ulda ihtiyar bir çiftçi, 
§lllda bekliyen bır at goren koylu- tec .. bel . . tinad bir döven ma- Mebus: mı . 
l h -d. . h be ....... ı.1 ""°' ru erme ıs en er_ a ıseyı a r ve&~ er, , .. p- kinesi icat etmiştir. - Haydi canım ... Böyle şeyler 

düşünmeyin! diye önledi. Her söy
lenen söze inanılacak olursa .. 

Meyhaneci suratını ekşitti. 
Namzet sözünü bırakmadı: he uze~ine tutul~ Ali Afpr cina- İcadının beratını geçen sene alan 

yetini ıtiraf ~tmıştir. ihtiyar, bu yıl makinesine pek çok ye- - Anladım.. Rütbesinin indi· 
rilmesini istiyorsunuz Peki çavuş
luktan neferliğe attırırız .. 

imik • Orhanpzt yolunun ilçe
miz hududu içindeki kmnının en tı
• zamanda ve bam! aonbahara ka 
dar ikmali karailqmqtır. 

Bu yolun bitirilmesi, lzniğin ilrti
adi bünyesine hayırlı tesirler yapa
caktır. Çünkü mayıs ortalarmdan 
kanunusani nihayetine kadar lznik
ten Istanbula gönderilen meyva, seb 
ze ve Müşklle üzümü piyua satıf 
bedeli tutarının nısfı, yolun fenalı
ğından. nakliye ücrteine gitmekte
dir. 

Mutlanın Llne kamununa ballı 
Katrancı köyünden Durmut geçen 
ramazanda atına fıstık yWdeyerek 
Çineye ıeJmil, bunlan •tmıf, ye
rine aldığı incirleri de Çine köyle
rinde paraya çevirdikten sonra Ka
bataş köyüne gitmiş, sabıkalı Ali 

İşte bu fecı cinayetin fatll Ali Af- nfHkJ~ üave etmif bunun tecrübe
şar, idam hükmünü duyunca titre- si mu:affaluyetle ;apılmıştır. Har _ 
meye başlamış, beraat kararı alan man zamanı olmadığı için ekin yeri
Mustafanın da sevincinden bir müd ne bir araba kamış konulmuş maki
det dili tutulmuştur. nenin bu kamışları bir saatte' saman 

- Bu söylediğime eminim ... Ka 
nm tuğla fabrikasında çalıpn bir 
haydutla münasebette bulunuyor. 
Elin yabanbi ile .. Hem de yaba
ninin yabanisi.. Herif İspanyol.. 
Söylesenize bbı böyle it gibi top
rağımızda çal1f1rken yabancıların 
bizden hoş tutulmuı revayi hak 
mıdır? 

- Tamam! diyerek meyhane
ci gülümsedi. Layıktır mel'una 
böyle ceza .. 

Mösyö Nenville gitmeğe ha
zırlandı. içtiği içkinin pa· 

rasını en Ala pmpanya pahuile ö
dedi. Meyhaneciyi kucakladıktan 
sonra kendi eliyle nizamnameleri, 
Merkezi Şark Terakki gazetesinin 
nüshalarını getirmek üzere dışan 
çıktı. O zaman meyhaneci .k&tibin 
kolunu yakalıyarak kulağına: 

AKDAa MADENiNDE : 
haline getirdiği görülmüştür. 

Bir Otomobil Az Mebus namzedi-

Afşann kahvesinde oturup bir kah
ve içmiştir. Sonra kahveciye, bey

giri için arpa bulmasını söylemiş, i
kisi beraber berber Mustafanın evi
ne gitmişler ve 45 kurup bir torba 
arpa almıılardır. 

Uç parçadan ve bir tırmıktan iba
ret olan makinenin bu verimi l\öylü
yü sevindirmiştir. Ancak, Sami Tar
tanın bu icadından istifade için lizım 

Daha Parçalanıyordu gelen aermay• yoktur. tııtiyar mucıt, 
kendl8lne yardım edecek bir müesae 

- Müthif.. lnnaılmıyacak bir 
şey!.. diye haykırdı. 

Iznik - Orhangazi yolu Boyalca 
lmyünün içinden geçecektir. Şu hal
de bu yolun Karamünel .,..ı ile 
birleşmesi için iki kilometrelik yol ya 
pılması lAzımgelecektir. Bursa vila

yet meclisince bu yolun da inşasına 
karar verilmiş ve keytiyet lznikte,, 
memnuniyet uyandırmıştır. 

lznik Postaları 

Durmuş atma binip gidince, Ali 
Afşar da berber Mustafaya koş
muş: 

- Bu adamda para var. Öldürüp 
alalım! demif, ikisi birden yola çı
kıp Mehmetderesi civannda Durmu
şa yetişmİf}er. Ali, seslenerek Dur
muşu durdurmuş ve "sana bir şey 
söyliyeceğim,, diye dereye doğru kö 
ye kaçmıştır .Ali Afşar iA Durmuşun 
tam kalbine tabancasını sıkmış. ye
re düşen zavallının ölüp ölmediğini 
anlamak için de parmağını kalbine 
sokmllflur. Üzerinde çıkan 23 lira 
75 kuruşu aldıktan sonra kaçın.ış
tır. 

Ertesi gün kanlı bir ceset ve ba-

Akdağmadeni, (TAN) - Kayma
kam Mehmet Ali, malmüdilrü CeW, 
hususi muhuebe memuru Meııküç 
ve Parti üyesinden Hamdi bir oto
mobil kazası geçirmişlerdir. Bindik 
leri araba, kasabadan bir kilometre 
ötede bir virajda devrilmiş, uçuru
ma doğru sürüklenmiştir. 

lyi bir tesadüf neticesi, otomobil, 
bu sırada bir sel yarmasına saplan
mış ve kısmen hasara uğramış bir va
ziyette kurtulmuştur. içindekiler de 
hafif yaralanmışlardır. 

*Hendek, (TAN) - Tütün piya
sası açılmış ve ilk gün 50 bin kilo
kadar tütün satılmıştır. Piyasayı in-
hisarlar idaresi açmıştır. Halk, veri
len fiyattan memnundur. 

lznik, (TAN) - Evvelce posta
lar, otuz kilometre uzaktaki Mekece 
istasyonundan gelir, bu sayede de 
Ankara ve Istanbul gazeteleri, mek
tupları verildikleri günün akpmı 
İznike varırdı. 934 senesinden iti
baren, belld de tasarruf endi§eSile, 
postaların gönderiliş ve getiriliş iaü
kameti değiştirilmiftir ve o zaman
danberi, Istanbuldan, Ankaradan ve
rilen mektuplar, gazeteler ancak üç, 
bazan da dört gün sonra gelmekte
dir. 

IZMIT NIJMUNE FIDANLl~INDA : 

Postaların gene Mekece tarikile 
işlemesi, sürat bakımından pek ziya
de lAzundır. 

ŞARKIŞLADA : 

Gemereklilerin 
lsteclllderl 

Şarkışla, (TAN) - Buraya bağlı 

Gemerek nahiyesi içinde yapılan köy 
yollan 145 kilometreyi bulmuştur. 

55 kilometre uzunluğunda da telefon 
teli çekilmiştir. Romanya ve Bulga
ristan muhacirlerinin gelmesinden 
10nra nahiye içinde iktısadl faaliyet 
artmıftır. Bütün nahiyede bine yakın 
talebe okumaktadır. Nahiye merke
zinde beş sınıflı bir ilk mekıepe da
ha fiddetle ihüyaç vardır. 

Gemereklilerin en büyük temenni
li, Sıvas - Kayseri §08elinin nahiyele
ri içinden geçirilmesidir. 

lzmlt nUmunı fldanlıiı. muhit için çok faydalı olmuttur. Toplanan fidanlar, klylG· 
yı, halka çok ucuu verflmektıdlr. Bu realmde, fidanlıktaki faallyıtl glrUyoruz 

- Bak, Fahir ağabey, saçlanm beyazlandı! 
- Ne çıkar, ondan, Yıldız? Sen benim için hlll 

on yapndaki MVimll, güzel çocuksun; bili on dört 
yqmdaki inoe, zarif, zeki genç kızsın! .. 

Bir an için eski yılların rüyası gözlerimde can
lanıyor; dudaklarımdan gölgesiz bir gülümseme 
aeçiyor. Dinliyorum, o gene söylüyor: 

se aramaktadır. 

~ * .Meraln (TAN) - Ömer isminde birini 
ve babuı Mehmedl tabanca ile öldürmek -
ten suçlu Zekeri7a ile karw Zeynebin mu 
bakerneı .. ı bitmiftir. Kadın beraet etmiş; 
cinayeti maktuller tarafından tahrik edile 
rek fşledlli anlqılan Zekeri)'anın 20 sene 
baplİine karar vertlmıltir. * Hendek (TAN) - İlçemizde Kmla7 
•uıının adedi 7ecl1 )'(1zil •eçmiftir· 

*Çanakkale (TAN) - Valinin tefebbü
slle bir ataç bayramı yapılmıı; tepelere on 
binlerce ataç fidanı cliktlmlttfr. Bu esnada 
atacın faydalan b•kkında nutuklar 807le
nUmlttfr. 

Cümburi)'et meydanı yanında da bir 
park vücuda getirilmesine ulraşılıyor. * Murath (TAN) - 18 mart Çanakkale 
zaferinin 111dönümü; köylerden ••len he
yetlerin de iftlraklle kutlanmıştır. Ölleden 
10nra pehlivan 8'(1reflerl ve birçok ejlence
ler yapılınıetır. * Düzce (TAN) - Muhtar Osman kah
vehanede arkadaılarlle otururken; bir köp 
rQ m•eleeinden kendisine kıqın olan Meh 
medin hücumuna utramıt; bojazından ve 
ıölsünden üç bıçak darbesi ;yiyerek ölmiii 
tor. 
kada;-ğr.a;;';of;;~ ·wıe olmıyan kahvehane
lerde fimdt radyo calmdıtı işiöllp görülü

'7«· * Adapazan (TAN) - Hali taati7ede bu 
lunan 193 numaralı kooperatif umumi he 
yeti toplanmıftır. 579, 479 ve 499 numara
lı kooperatlfler yeni idare heyetlerini eeç
mişlerdlr. 

*İzmir, (TAN) - CWnaovuı nahiyesi 
dahilinde bava 11ta17onu tneaatı bitmiştir. 
İnme ve havalanma meydanının asfaltlan
ması irine yakında başlanacaktır. * İzmit, (TAN) - Kandıranın Akçao
va nahi)'esine batlı Karaman köyünde, 80 
yquıda biri, evin önündeki aamaya direk 
clikclilfne kızarak, 80 7qındakl kayinbaba
mu öldQrmQft(lr. 
* Zafranbolu (TAN) - Onnan Umum 

llQdUrlQIU mQfettiflerlnden BaW Kutluk 
burqa ıelmlttlr. Karabük infaatında kul
lanılan Kaçak kerelte bakkındald tahki
kata devam olunmaktadır. 

Meyhaneci sinsi sinsi sordu: 
- Bwıa çare yok mu? 

- Olmaz olur mu? Bu yıl, he-
rife verilen it karnesi elinden alı
nır. Jandarma kumandanı ile vali 
ahpabımdır. Herifi köyden de dı
şarı bir kelime ile attırabilirim. 

Adı neydi: Garcia.. Ala.. Soyadı 
Gomalea mükemmel.. Şimdi yüre
llniz rahatlasın.. Me1eleyt kapan
DU§. i§i de bitmiş addedilebilirsi
niz .. Bana ıöylemenle •.. 

- Bir defa müuade.. Daha 
söyliyeceklerlm vardı.. Karım, :ı.
panyolla keyf çatarken kızım da, 
orada burada fink atarken bir ça
vuşla işi pişirmiş.. Kepazeliğin ö
nünü almak mümkün olmadı .. Ne
dir bu çektiklerimiz bizim... Dı
f8rıdan gelen bu herifler, karıla
rımızı, kızlarımızı elimizden alı· 

yorlar .. Buna göz mü yumacağız? 
Alçak herif rezaletten sonra bir 
daha görünmedi ...• 

- Sizin bu efendiye söyleyfn 
diye fuıldadı. Rahatsız olup bu
raya bir daha tepif buyurmaauı· 
lar! .. Herkes onun aleyhinde rey 
atıyor. Hem biliyor musunuz, ken
di payıma ben de onu pek salak 
ve budala buldum.. Anlattığım 

martavallan yuttu. Benim ne ka• 
nm var ne kızım.. Olsaydı böyle 
rezlllepnelerine meydan mı bıra• 
kırdım ben.. Aklı almıyor heri• 
fin .. Hele söyledikleri ve yapmak 
istedikleri beni iğrendirdi.. Mem
leketin adamlanna, memurlarına 

da hürmeti yok. Onları herkestn 
dedijini yapar takımından mı_.. 
nıyor .. 

Bu sırada mebus namzedi elin
de bir tomar kağıtla döndü. Mey
haneci kağıtları aldı, soğuk .,. 
merhametli bir tebessümle güle
rek selam verdi ve tezgAhm bap• 
na döndü ... 

Tiirlc 1-1.-.-. 1<•11 .... 

BUYUK PiYANGOSU 
6 c:ı keıide 11 Nisan 938 dedir-

e U K E Ş 1 O E O E :< 
200.000 ve 50.000 liralık milk&f atlarla; 

200.000, 40.000, 25.000, Z0.000, 15.000. 
ıo.ooo lirabk ikramiyeler YUdır. 

Biletlerinizi aym yedinci gününe kadar bayile-

rinizden almanız kendi menf aetiniz iktiza11dır. 

ıız bir yara lfbi, tl ciğerlerimde duyuyordum. 

- Ya ben, Yıldız? Ben ne kadar değiştim; ihti
:JU'ladım. Kırk yqına geldim; harp, yaralanmak, 
esirlik ..• Memleketin, uzaktan uzağa kulağıma gelen 
bozgunluk, ızbrap günleri. Yabancı ülkeler ... Ha
pta olunca; sbden haber alamamak; size haber vere
memek... Parasızlık, açlık!.. Bütün bunlar beni ne 
kadar bitirdi! ... 

YAZAN : ~ Ô k LJ -F E N 'ı +-t A L 

Bir gün, bir plija gitmiftim; trenlerden hıenld, 
otomobillerle gelenler biraz aerinlik, biraz hayat bul
mak için akın akın deniz yoluna dojru kO§Uyorlal"
dı .. PllJ kapısında kızım aünetln altında ihtiyar kıa
ru bir adam; galiba bir hamal, toprağın üstüne bal
dat kurmUf, elinde kara, kuru bir ekmek parçası. .. 
Midesindeki canavarı susturmak için dişsiz alzi]9 
kemirlp duruyor ... 

O gün inaanlardan, kendimden o serlnllll, o raha
tı kıakandıın; kendim de arasında olmak üzere bil
tün insanlığın yüzüne: 

Dinlerken bütün sev_llm1e, bütün takdirimle o
na bakıyorum: 

- Bir şeyin dellfmemlt, J'abir apbey! Hili on 
sekiz yaşındasın; h81l yirmi bet yapndasın! .. Yüzün 
biraz yanmış; bu tunç renk sana daha olgun, hatta 
daha artisük bir mana veriyor. Hele fU sağ şakağın
daki kurşun yarası. Öyle bir şeref nişanı kazanabil
mek için bütun ömrümü verirdim. 

- Hila bu heveslerde misin?. HAlA çocukken ol
duğu gibi, bu yüksek heyecanlarını bırakmadın mı, 
Yıldız? Ver elini, benim bir tane Yıldızım! 

Fahir ağabey ellerini dudaklarına götürd6; öp
tü. öptü ... Ben, binbir karlfık l8hneyl geçerek yine 
çocukluk günlerimizi hatırladım. 

- Ne babamın, ne senin verdilfniz dersleri 
hiç unutmadım. Bütün hayatımda, her fe19 ratnıen 
0 duygulan kafamın, kalbimin en derin yerlerinde 
en mukaddes bir varlık gibi sakladım; amma, yazık 
oldu, Fahir alabey! 

_Neden Yıldız; neye yazık oldu? 
- Hiç, Fahir ağabey, bir reY dejll, öyle söyle

dim, işte! Sen ıeldin ya, yeter bana! 
-Ben de babamı, yerimi, yurdumu delilse bile, 

annemi. IBJıi buldum VL nter. Yıldız.- Rnnl•• da 

-IO-
bana yeter ... Nihayet, memleket kurtuldu; karanlık, 
acı gunler geçti ya, daha ne Uteriz?!. 

* Hastalıktan sonra ben sinirli, her tere kızar, her 
şeyden iğrenir, her §eyi daha fazla tenkit eder ve bir 
şeyi affetmez bir insan oldum. Sinirlerim zayıf ve 
bozuktu; teessür kabiliyetim eskiden bin kat daha 
arttı ... 

Baharda Buruya gitmiştik; Namık Beyle Hasa
nm işlettiği fabrikayı gezdim; amelesile görüştüm. 
Fabrikada on iki yaşında solgun yüzlü, kavruk kız. 
lar; dört çocuğunu koyunlarla, keçilerle beraber u
çurumlu, yalçın daj başlarında bırakarak on bet 
yirmi ktınlf gündelikle çalıpn genç dullar; yetmlf, 
seksen yaşında, gözleri bulamnlf, elleri titrek, ak 
saçlı kadınlar gördüm. Bu ihtiyarlar, fabrikanın o 
dayanılmaz gürültüsü, yal kokum aruında bir tür
lü sonu gelmiyen ölüm saatlerini beklerken bu çetin 
yolda son adımlarını atabilmek için bir kenarda ip
lik, yiln eğiriyorlar; bir teYler yapıyorlardı. Heun•, 
Namıja çıkıftım: 

- Bu aavallılan biraz düşümenize, dedim; fU 
ihtiyar kadınlan işten affedin; onlara bu parayı ça
lıftırmadan verseniz fabrika ına. mı eder? 

Şu dört çocuklu, genç anaların gündellklerinl art
tırın. Ct)Ctl)ı:Jar1na 'hııılnn 

Şu gellfemlyen yavruları bütihı gün güne,ten •· 
1Jl'U'Ü burada bapaetmeyin; bu para ile hiç olmaz. 
.. onlan yarım güıı çalqtınn! 

Hıunla Namık Beyi 
- lllJdrın var, amma, yetlflniyor, ne yapalım, 

dediler ••• 
- Kesin, dedim; kendintr.den kesin! Birkaç ta· 

ne yerine bir kıravat takın; mendiliniz, çorabınız, 

pabucunuz birbirine qydu mu, diye düşünüceğinize 
evvell insanlığı kurtarın; bu, medeniyete daha çok 
yarapr ... Sermaye ıdzime çalıpn, onlar •.• 

Dolabınızı bir açsam, en qalt yarım diiztne kos
tümünüz vardır; bunları 1anya indirebilirsiDiz; ipek 
79l'ine pamuk gömlek styebilirsbıiz. 

Benim bu medeniyet fantezillne aklım ermiyor; 
bir yanda inunhk can çeldftrken. .• 

Namık Bey bana hak verdi; Hasan zaten kuzu gi
bi bir adam olm\lflU; beni lmmamak, kızdırmamak 
için ıözlerimln içine bakıyordu. 

!ki IÜJl 10Dra 0 fabribda c:leliflklikler oldu; iste
dilderimln birçokları yerine ptirildi. .. 

• İltanbula döndük, lllCaldar basmıştı; ben hlll 
ruban huta idim; en küçük vesile ile ağlıyacak ka
dar sinirlerim bozuktu; herkesi mesut görmek isti
vorının. İnsanlılın ıztırabım bütün acılıiile en aman-

- Utanmıyor muswıuz? Utanmıyor muyuz? di.19 
\aykınnak istiyordum. •.. 

Sirkecide bir tatlıcı dükkanının önünde tramvaf 
bekliyorum; kulajımın dibinde bir vızıltı ... Dön4" 
baktım, bir süril karuinek, içi baklava dolu kiiçi$ 
vitrinin etrafında dolafıp duruyorlar ... 

etnekler açtı; sineklerin flklyeti vardı; ç 

cam kutunun içlndeki baldavalaim üstünde, ~ 
bir yolunu bularak 2irmie. bet on sinek rahat _hJ.._ 
çimleniyordu.-

Bu hıhls11la kırdım; llDJrı.ndlm; eter, d.MıJllllPa:• 
bu baklavalar <sinekler y.....tn; kirletmesin!) dl 
bu cam 1'tJtuya konulmupa; neden tatlıcı iyi dndr.l•ll 
etmeyip bunların yansını içeri alıveriyor? B~ 
rm onlardan farkı ne? Bari bırabın da hepai b1-tııı.,. 
içeriye girlin; baklavalar öyle ele böyle de kiri 
yor, ınl]a'oplanıyor; bari bepll birden doysunı.r 
Bet on sinelhı bir Jıim baklnfyı inhiur altına 
ması hab1ZWt obnaz mı?. 

fçbnden bir hız. bana: 
- Şu cama bir YWnruk vur da kırılsın! 
Derken traın\'ay ıeldi, ben ellerimi bir kaza 

kurl&rmıf oldwn.. 
(l>namı flOfl 
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EYMSAMlL 

Kazaklar, Yine Kafkas 
Hudutlarına Dayandılar 
Akılsız Çarlar ise, birkaç defa 
azaklann isyanına sebebiyet ver 
iler. Fakat kendileri de büyük 
hlikelere girdiler .. Kazaklar, üç 
efa baş kaldırmışlardı. Ve, Çarlık 
htını devirip parçalamalarına da, 

11tnak kalmıştı. 
V'e işte, bu hadiselerden biri 

eticesindedir ki, (Kazaklar) ilk 
efa olarak Kafkas hudutlarına 
aklaşmışlardı. 

Ç ar üçüncü İvan, korkunç bir 
siyaset takip ediyordu. Bu 

ada, Kazaklara karşı da hiddet 
e şiddet gösteriyordu. 
CR.iyazan) Kazaklan, bu mua
eleye tahammül edemediler. Ev

·eıa, isyan etmek istediler. Ve 
0nra, kendilerine taraftar bula
ayınca; zevcelerini, çocuklarını, 

llYvan sürülerini önlerine kata
l • (Don) nehrinden aşağı indi
er. (Volga) nehrini geçtiler. Ha
r denizine indiler. Oradan (Te
k:) suyu sahillerine saptılar. Yer 

Şecek bir yer buldular. Orada 
endilerine bir karargah kurarak 
Unun adını (Tiyomen) koydular. 
e, Yan korsanlık, yan ticaretle 
11Şarnıya başladılar. 
Çarlık tahtına (Müthiş İvan) 

:_çtiği zaman, bunlar artık Çar 
~kunıeti ile barışmak lüzumunu 
~settiler. Moskovaya, bir elçi 
0 nderdiler. Vaktiyle Çarlığa kar 
1 aldıkları haşin vaziyeti affettir

lı'.ıek istediler. 
.Moskova hükumeti, sakin ve 
Utedil hareket etti. Kafkas hu-

-l masındaki faydayı (Müthiş 
Van) a anlatarak vaziyete iyi bir 
~itil verdi. Nihayet Çar, Riyazan 
b aıa.kıarınm elçisini huzuruna ka-
uı ederek: 

'S - Sizi, bir şartla affederim. 
l 0 nca Nehri) nin ağzına bir pa
'4atıga (1) inşa edeceksiniz. Ve bu-
U b . li ' enım namıma muhafaza ey-
Yeceksiniz. 
bedi. 

1( azaklar, bu emri büyük bir 
le rnemnuniyetle kabul etti
tir- Artık orada büsbütün yerleş
lq er. Tarlalar açıyorlar, bataklık
~ t.ı kurutuyorlar, civardaki (Çe
ıl!li) 
~ b· Ve (Kabartay - Kabardan) 
~ ılelerle temaslara girişiyorlar .. 
ı. llerinden memnun görünüyor
~dı. 

b·· hu .~nkü haydutlar ve korsanlar, 
)~itin yavaş yavaş medeniyete 
'ıtı- laşrnışlardı. Tarlalarında çüt 
14 en Kazaklar, şu türküyü söy-
Yorlardı: 
~Şu tarlada ötüşenler, yabani 
Cl~r değildir. 

~l 0 klerin altında haykıran Kar
da değildir. 

~tı~n .. Çar (İvan Vasiliyeviç) in 
~nde eğilen ve söz söyliyen Ka
~ elçisidir. 

ıta/e.Pirnizin küçük pederi, ey din
~ Çarı.. bize ne lutfedeceksin.. 

I! ba~ 
l)· gışlıyacaksm? .. 

'43 •nle .. Çar, cevap veriyor .. Ve 
Ot ki· 

~i~y b~nim küçük Kazaklarım! .. 
~e .. 

~<ıtı ' :Yuksek dağlarından sırtların 
d1:llt ~ıp gelen .. Ve mavi Hazar 
~~ ııne dökülen (Terek) nehrini 

~eğinı,) 

~ U kazaklar, artık Çarlığa kar 
'1-tıt şı sadakatlerini artırdıkça 
~lı ~ılar; ve her vesile ile ispata 
~ •lar. Hatta (Büyük Petro) nun 
~~tıırıda, bu yüzden büyük bir 
b1ı h e~e düçar oldukları halde, 
~y aııe\ri acıdan en küçük bir şi-

h ~.tte bile bulunmadılar. 
Qlly--

di~i t.ı.k Petro, Çarlık tacını giy-
~f.!tı.d ~a:nan henüz tecrübesizdi. 
~i ısı için büyük bir şeametle 
~n~elenen (Hıyve) seferine giriş-
~; birçok asker-

l{llç(Uı: kale. 

Daği.standa bir köy manzarası 
lerle beraber, Kafkas hududuna 
yerleşen Kazaklardan da sekiz yüz 
mevcutlu bir süvari alayı gönder
mişti. 

Ordu ile giden bu 800 Kazak
tan Terek sahillerine ancak iki ne 

Kaza:k~'kam'fi~~1""ılı~eiiı~~1ı'l~ç~ 
ları altında can vermişlerdi. 

Bu, müthiş bir felaketti. Bu ba
direden kurtulup gelen iki Kazak, 
o müthiş faciayı anlatırken; Hıy
veliler tarafından ele geçirilmiş o
lan Çar ordusu kumandanı (Prens-

Bekoviç - Çerkaski) nin de deri
si yüzülerek içine saman doldurul
duktan sonra şehrin en büyük ka
pısına asıldığını hikaye etmişler
di. 

Bu kıpkızıl facia, bütün Terek 

ALBÜMİNLi 
Vllcudllmllzdekl uzuvların, nealçlerln en 

büyük kıamı, yani vUcudUmUıı:ün suyunu 
ve her tUrlU maddesini heaaba katar
sak, aCıırlıöının yUıı:de on altısı albomln 
dlr. Çocuk bUyUdUkçe, o niıbetl muha
faza için, dalma albomlne ihtiyacı var
dır. İnsan bllyUdükten aonra da nealç
lerl bir taraftan eaklr, onları yentıemek 
için yine dalma albomln llzım olur. 

Gıdalarımızda albomln olmayınca u
zuvlarımız lıllyebllirler. lnean hareket 
eder, it göreblllr. SISzün kıaaeı her tlirlD 
enerji göaterebllir. Fakat albomlnalz, 
çocuk bUylimez, bllyOkler de neılc;lerl• 
nl tazetlyemezler, yani albomlnalz va • 
cudUn en mUhlm maddesi hlaıl ola • 
maz. Vücutta ancak yağ ve teker mad
desi olablllr, yalnız onlarla rİeılı,; tamam 
olamaz. Onun için albomln en mllhlm 
gıd!'lmızdır. 

Bir ln1ana her glln nekadar albomln 
llzım olduğu uzun uzun mü nakaıalara 

aebep olmuftur. Bu lhtltlfa aebep - bir 

yazımda anlattıilım gibi • her lneanın ye 

dliil yemeklerin hepılnden ayni dere • 

cede lstlfade etmesidir. O mO na kafa • 

ların neticesinde, bir lneanın aOırlıilın· 

dan her kilo baıına bir gramdan yirmi 

bet eantlgrat kadar al bom ine ihtiyacı 

olduğu kabul edlllr. 

lnean kendine IUzumlu olan afbomtn-
11 gıdaaını et yemeklerinde. eebzelerdo 
ve yemlflerde bulunur. Albomln bakı • 
mından en zengin olan gıdalar etlerle, 
kuru sebzeler, peynirler ve yaiilı ye
mltlerdlr. 

Fakat, adam ve adamcık oldullu glbt 
albomlnln do türlU tilrlüaD vardır. Her 

sahillerini en derin matemlere 
garketmekle beraber kısa bir za
man sonra, Büyük Petro bu Ka
zaklardan yine büyük istifadeler 
temin etmişti. 

1722 senesinde (Çar Petro) bü
• ..;a .. 1".;., ; .. o ,.n,.;.,.....,;.,t; () n<> lKAf
kas seferi) idi. 
Hıyve harbinde rneşum bir akı

bete uğrıyan Petro; bu büyük za
rarı (İsveç) lilere karşı açtığı harp 
te telafi etmiş; oldukça mühim bir 
muvaffakıyet elde etmişti. . 

Petro; bu muvaffakıyet üzeri
ne, taliinin değiştiğine hükmede
rek bundan istifade etmek iste
miş; Şark ve Cenup taraflarında, 
bahtını bir daha denemiye teşeb
büs eylemişti. 

(Devamı var) 

GIDALAR 
uzviyetin albomlnlorl kendlalne mah -
auatur. Etteki, sebzelerdeki, yemltlordekl 
albomlnter de az çok baııka batkı albo
mlnlerdlr. 

Gıdalarımızla yediğimiz atbomtnlor 
bizim kanımıza ayni halde geçmezler. 
Hazım cihazımızın çıkardıöı uaareler o 
albomlnlerl evirirler, çevlrlrler, barsak· 
larımızdan kanımıza geçecek ve nesiç· 
!erimizi tazelemek için ite yarıyacak al· 
bomln 'ekllne götUrÔrler. Bu albomln 
§eklllerlne aelt amine denlllr. 

Şu kadar ki, insanın hazım clhazt 
kendisine IDzumlu olan aalt amlnelerden 
hepalnl kendisi yapamaz. Bazılarını gı
datırında hazır bulması tı\zımdır. Yedi
ği gıdanın hıyvandın ve nebattan gell· 
tine göre onları bulamazsa iti ekaU< ka 
lır. Şimdiki halde insanın kendi kendi· 
ne yapamadığı blllnen aalt amineler ıun 
tardır: Trlptafan, llzln, atatın, hlatldln. 

Bunlar gıdaların bazılarında bulun • 
mazlar. Mesela mııır buljdayında trlp -
tafan kanda ılatln, buğdayda • çocuk· 
ların bOyilmeıl için mutlaka IUzumlu 
olan - tizin, Jellltlnll yemeklerde onlar
dan h lçblrl bulunmaz. 

Bu mlealler insanın albomlnll gıdaaı
nı tam alabllmek için mutlaka et, sebze 
v~ yemlı olarak tOrlü türlU ıeyler yo
meıl lllZtımlu olduilunu gösterir. Yalnız 
et, ıebzenln yerlol tutmıyacailı gibi yal 
nız aebzo de etin yerini tutamaz. M ercl
mek yemeğine nebattan et demek ar
tık doğru deillldlr. Yalnız ekmekle ço
cuk bUyilmez. Memeden keılldlkten ıon 
ra yalnız siltle ve unlardan yapılan bu
lamaçlar1a bilyliyemlyeceöl gibi. 

lnaan o!ltu tablatto bulunın her ,ey 
den, hayvandan, aebzeden, yemltten, 
madenden karııık olarak yemelidir. 

11 

1 E K o N o M 
SANAYİ: 

ipekli Kumaş 
Fabrikatörleri 
Toplandılar 
İpekli kumaş yapan fabrikatörler, 

dün, Sanayi Birliğinde bir toplantı 

yapmışlardır. Bu toplantıda ipekli 
kumaş imali meselesi görüşülmüştür. 
Fabrikatörlerin, iddiasına göre va
ziyet şöyledir: Bursada işliyen 500 ve 
Istanbulda çalışan 350 fabrika ile di
ğer vilayetlerde çalışan 50 ki ceman 
900 fabrikadan 400. zü kapanmıştır 
Bursa ticaret odasının yaptırdığı tet 
kiklere göre, çalışmakta olan Bursa 
fabrikalarının ellerinde fazla mik -
tarda ipekli kumaş vardır. Şehrimiz 
deki fabrikalarda da fazla kumaş 

mevcut olduğu için bir sürprodük
sion mevzuu bahistir. Fabrikatörler 
bunun memlekete ihtiyaçtan fazla 
makine getirilmesinden ve imalat -
hanelerin artmış olmasından ileri 
geldiği kanaatini taşıyorlar. 

Dünkü toplantıda, bu mesele uzun 
uzadıya görüşülmüş ve Sanayi Bir
liği umumi katibi Halit Güleryüz 
bu görüşmelerin neticelerini bir ra
por halinde tespit etmiştir. Bu işe 
dair birliğin kendi muamelesi de ila 
ve edilerek hazırlanacak rapor, İk
tısat Vekaletine gönderilecektir. 

Bazı hususi işlerini görmek üze
re İktısat Vekaleti Sanayi l:Tmum 
Müdürü Reşat, şehrimize gelmiştir. 

DIŞ TİCARET: 

ihracat için 
Bir Kararname 
Hazırlandı 
Ankara, 23 (Tan muhabirinden) -

Türkiye ile ticaret mii.vazenelerinde 
Türkiye lehine kayde değer bir akti
vite mevcut iken, 1937 Türk harici ti 

caret istatistiklerine nazaran anormal 
o:..::;ı..n;p.u:.ı u:, uu cı;.ı.ı;y cı.n:n.ııuc U\!~1)>.i.A 

lik hasıl olmuş ve Türkiyeye karşı ak 

tü hale girmiş memleketlerin ticaret 
tediyelerinin tabi olacakları esaslar 

2-7005 sayılı kararnamenin dördüncü 
maddesine tabi memleketler ihtilafı 

ile herhangi bir memleketten yapıla

cak bazı maddeler ithalatının sureti 

icrası hakkında yeni bir kararname 

hazırlatmıştır. Çok mühim olan bu 

kararnameyi aynen bildiriyorwn: 

Madde: 1 - Türkiye ile ticaret mü 
vazenelerinde ötedenberi Türkiye le
hine kayde değer bir aktivite mev
cut iken, 1937 Türk harici ticaret ista
tistiklerine nazaran anormal sebepler 
le bu vaziyetlerinde değişiklik hasıl 
olmuş ve Türkiyeye karşı aktü hale 
girmiş olan memleketler ticari tediye 
leri aşağıdaki esaslara tabi tutulur: 

Türkiyeden bu memleketlere vaki 
olacak ihracat bedellerinden hasıl o
lan dövizler ihracatçılar tarafından 
TÜrkiye Cüınhuriyet Merkez Ban -
kasına yatırılır. Bankada bu dövizin 

memleket itibarile ayrı ayn hesapla
nnı tutar. Bu memleketlerden vaki 
olacak ithalat için yukarıdaki fıkra
da yazılı alakalı memlekete ait he -
sap yekununun ancak yüzde sekseni
ne kadar döviz itasına müsaade olu -
nur. Bu memleketler ve bu memleket 
!erle hususi takas mevzuu olabilecek 
haller yüzde yirmi döviz payı malı -
fuz kalmak şartile İktısat Vekilliğin
ce tayin ve resmi gazete ile ilan olu
nur. 

Madde: 2 - 2-7005 sayılı kararın 
dördüncü maddesi hükümlerine tabi 
memleketlerden yapılacak ithalat ile 
sureti umumiyede herhangi bir mem
leketten gelecek pamuk ipliği, bakır, 
kalay, ham deri, çuval, Jüt ipliği, jüt 
mensucat, kauççuk, Kobra, Kebrako 
ithalatını bir veya müteaddit Türk 
malının herhangi bir veya müteaddit 
memlekete ihracı şartına bağlamıya 

ve bu maddeler meyanına resmi ga

zete ile ilanı tarihinden müteber ol -

mak üzere diğer maddelerde ilavesi

ne İktısat Vekilliği salahiyetlidir. 

Madde: 3 - Bu karara muhalif ka
rar hükümleri mülgadır. 

Madde: 4 - Bu karar neşri tarihin 
den itibaren muteber ve tatbikine ik
tısat, maliye ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

GÜNLÜK 
PiYASA 

On bin kilo Bandımıa malı arpa 
euvallı olarak iskele teslimi kilosu 
4,18 kuruştan, 24 bin kilo san mısır , 

çuvallı fop 4,35 - 5 kuruştan sa~- ~ 
tır. 

* Yerköy malı çavdarlardan 30 bin ki ~ 
loluk- bir parti 4,32,5 kuruştan Gell - ' 
bolu malı 50 bin kilo Kaplıcalı yulaf 
4,08 kuruştan verilmiştir. 

* On bin Kütahya malı tavpn derisi 
yüzde on tenrilAtlı olarak tanesi 17,5 
ve ayni prtla diğer mıntakalar tav
şan derilerinden yirmi bin kadan ta
nesi 17,10 kuruştan ihracat için alın-

~' ~kil .. u,,.,: tç tmmk 31,ıo -
31,20 kuruş, tiftik mal 117,5, Trakya 
yapağı 69 - 74, Anadolu yapağı 50 ku
ruştan, zerdova 36 - 40, sansar 23,6 -t. liradan satılmıştır. 

BORSALARDA : 

Frank Henüz 
Normal Vaziyete 
Giremedi 
Fransız frangı hala normal şekli

ni alamamıştır. Son gelen Londra 
telgraflannda bir sterlin karşılığının 
163,21 frankta kapandığı bildiril
miştir. Dolar yüksektir. Bir sterlin 
4,9643 dolardır. Paris borsasında Ü
nitürk 360 franktan borsamızda ise 
19,25 liradan muamele görmüştür. 

Anadolu tahvilleri 41,10, Anadolu 
mümessilleri 40, Aslan çimentosu 
12,85 liradır. Gayrimübadil bonosu 
21 liradan alınmıştır. 

Sekiz Vagon Buğday 
Dün piyasamıza sekiz vagon buğ

day gelmiştir. Ziraat Bankası 5-6 
çavdarlı Polatlılardan yüzde doksan 
ve Anadolu beyazlarmdan 20 çav
darlılardan yüzde onu mahlut olarak 
220 bin kilo vumusak hııildav 528 
küiuŞtan ve 60 bin kilo sert buğ
day 5,20 kuruştan satmıştır. Tüccara 
ait buğdaylar 1-2 çavdarlı Polat
lılar 6,20 kuruştan, diğer cinsler ise 
5,15-5,27 kuruştan verilmiştir. 

Borsa Tamamen Nakledildi 
İstanbul borsasının Ankaraya nak 

li işi tamamlanmıştır. Borsa komise
ri İhsan Rifat, müdür Hasan ve di
ğer memurlar martın yirmi sekizin
de Ankaraya gideceklerdir. 31 mart 
akşamına kadar yalnız iki memur 
kalarak ajanstan alınacak dış borsa
ları alakadarlara bildirecektir. 

r B ?,_~ ,~ A 
P A RA LA R 

Alq Satış 

Frank 81,- 81,-
Dolar 124,- 127,-
iret 95,- 104,-
Belçika Fr. 80,- 80,-
Drahmi 20,- 20,-
İsviçre Fr. 575.- 580.-
Leva 20,- 23,-
Florin 6S,- 70,-
Kron Çek 78.- 82,-
Şilin Avusturya 22,- 25,-
Pezeta 20,- 22,-
Mark 21,- 25,-
Zloti 21,- 21,-
Pengo 12,- 14,-
ey 48,- 52,-
Dinar 48,- 52.-
Kron lsvec 30.- 32.-

Sterlin 625,- 630,-

ÇEKLE R 
Aa119 lta!)aıuş 

Paris 25,915 25,01 
New-York 0,790712 0.7980 
Mil~no 15.1503 15.0294 
Brüksel 4.6985 4.70 
Atina 87.0570 87.0916 
Cenevre 3.4472 3.4487 
Sofya 63.72 63,7450 
Amstcrdanı 1.4294 1.43 
Prag 22.5694 22.5784 
Viyana 4.2214 4.2230 
Madrid 12.4250 12.43 
Berlin 1.9713 1.9725 
V~ova 4.20 4.2025 
Buda peşte 3.9825 3.9840 
Bükreş 106.2525 106.2950 
Bel.grad 34.4086 34.4225 
Yokohama 2.7366 2.7375 
Stokholm 3.0920 3,0932 
Londra 627,75 627,5 
Moskova 23.8325 23.825 

\.. 

ZİRAAT: 

Pamukçu. 
Mütehassıs~ 
Ankara da 
Ankara, 23 (Tan muhabirinde. 

Ziraat kongresi hazırlıkları bitmi~ 
bidir. Ziraat Vekaletinin muhtelif d6 
ireleri tarafından kongreye arzedil -
mek üzere muhtelif meselelere ait e
tütler, projeler hazırlanmıştır. Bun
lar arasında, vilayetlerin, büyük zirai 
kalkınmaya esaslı bir şekilde iştirak
lerini temin için, mühim bir proje de 
vardır. Bu projeye göre, vilayet hu
susi idarelerinfn kültür ve nafıa işle 
rine muayyen bir nispet dahilinde iş
tirakleri gibi, ziraat ve baytar işleri
ne de, tespit edilecek nispet dahilin
de; iştirakleri temin edilecektir. Kon 
grede konuşulacak mühim mevzular 
arasında pamukçuluk meselesi de var 
dır. Pamukçuluk hakkındaki etütleri 
son defa gözden geçirmek üzere, muh 
telif pamuk mıntakalanndaki yerli 
ve ecnebi mütehassıslar Ankaraya ça 
ğırılmıştır. Mütehassıslar, yarın zira
at vekaletinde ilk toplantılarını yapa 
caklardır. Pamuğun istihsalinden sa
tışına kadar her safhasını rasyonalize 
etmek ve teşkilatlandırmak üzere 
hükmi şahsiyeti haiz bir pamuk ku
rumu teşkili düşünülmektedir. 

Geçen Bir Aylık 
Dış Ticaretimiz 

Ankara, 23 (A.A.) - İstatistik u • 
mum müdürlüğü 1938 şubat ayı hari 
ci ticaret istatistiklerini tamamlamı~
tır. 

Alınan neticelere göre, 1938 şubat 
ayındaki ithalat kıymeti 11,5 ve ibra 
cat kıymeti de 9,5 milyon liraya baliğ 
olmuştur. Bu miktarlar 1937 şubata
yına nazaran ithalatta 6 milyon lira 
artmış ihracatta ise 2 milyon lira nok 
sanlık göstermektedir. ihracata naza
ran ithalat fazlası 2 milyon liradır. 

Mt:MLEK.ElTE : 

Halka Parasız ipek 
Tohumu Veriliyor 
Muğla, 22 (A.A.) - Bursa ipek

çilik enstitüsü ile Denizli ipekçilik 
istasyonlarından otuz dört kutu ipek 
tohumu gelmiştir. Bu tohumlar fakir 
ve muhtaç ipek tutan halka parasız 
dağıtılacaktır. lpekçilik ilimizde 
oldukça ilerlemektedir. 

Manisada Tica ret 
Odası Seçimi 

Manisa - Ticaret odası meclisi 

azalarının intihabı nihayet bulmuş

tur. İş Bankası müdürü Hamit Bay

hun reisliğe, Hüseyin Üzümcü ikin

ci reisliğe, Huliısi Can reis vekilli
ğine, Sadettin, Ali Çipil oda azalık-

lanna seçilmişlerdir. Bu zevatın a

zalı.klan Vekaltçe tasdik edilmiştir. 

Köylüye Pulluk 
Safranbolu, lTANJ Merkez 

köyleri için 19 pulluk alınmış, köy 
katipleri toplanarak, bunların tevzi 
ve kullanma şekillerini goruşmüş

lerdir. Peyderpey köylüye verilecek 
olan bu pulluklar, en zayü bir hay
vanın bile zahmetsizce çekebileceği 
derecede kullanışlıdır. Alınacak ran
dımana göre ihtiyaç nisbetinde ye
ni siparişlerde bulunulacaktır. 

Safranbolu, (TAN) - Karabük
teki çocukların okumak üzere her 
gün buraya gelip gitmelerindeki müş 
külat takdir edilmiş, Karabükte beş 
sınıflı bir ilkmektep yaptırılması 

kararlaştırılmıştır. * Safranbolu, (TAN) - Nisan
da Ulus köyünde Atatürk'ün güzel 
bir büstü dikilecektir. Kaidenin in
şaatı bitmiştir. 

Rüzgôrın 
Kopardıkları 
Refik Topkan 

Şiir - Nesir 

Hikaye - Tiyatro 

Bugun çıktı. Genç ve kıymetli yazı
cının en orijinal yazıları. 

Fiy!ltı 40 kuruş. 
YENI KITAPÇI - Ankara caddesi 



8 
24-3-938 

• 



24- 3- 938 "l"'A n 

Emniyet Sandığından : 
Galatada yeni yapılan yolcu salonu karıısında kıymeti bir lrad 

Galatada Kemanket Karamuataf&P&f& mahalleainde Kdıcalipqa cadde.inde 

Eski Paket Postanesi Binası 
Şimdi tütün deposu 

Sekiz Taksitle Satılıktır 
1 - Muhammen kıymeti 45.000 liradır. 

2 - Arttırma 18-4--938 tarihine cbcşen pazartesi günü saat 15 te yapılacak ve gayrimenkul en çok 
bedel verenin üzerinde kalacaktır. 

3 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 u nlsbetinde pey akçesi yatırmak Jlzımdır. 
4 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin, geri kalanı sekiz senede, sekiz müsavi taksitte ödenir. Tak

litler senelik % 5 faize Ubidir. 
5 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. (1482) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
19- Mart -1938 Vaziyeti 

AK T l F 
i(AsA: 

"1.TIN: Safi kilogram 19.711.937 27.726.416,35 
BANKNOT 21.655.470,-

UFAKLIK 1.063.125,41 
Daiındekl Muhabirler: 

Ttlrlı: liruJ 428.545,94 

llariçtekt Muhabirler: 
lLTIN: Saıt kilogram 6.482.909 9.118.729,56 

Aluna tahvili lı:abil Serbest 
dövialer 19.781,37 
Diter 4övialer •• Borclıa kll-
riııs bakiyeleri 23.706.063,66 

..... Tabvlllerl: 

Derahte ec!l. eTRJa naktft19 
brphtı 158.748.583,-
ltanıanan 6 •• 8 lnd maddele-
rine tevfikan bubıe tarafmd&a 
•Oıi tedlnt 14.372.277,-

lenedat Cbdann 

HAZiNE BONOLARI 
TICARJ SENEDAT 

........ Talt\rlllt Ctbıdam 
(Deruhde edı1ea evrakı nail 

A - ( diyenm lı:artıbiı Kabam •• 

2.000.000,-
39.090.643,28 

PASiF. 
Lira Sermaye 

Dıtlyat Akçml 

50 445 011 76 AcB •e fevlı:allde 
. . ' Huaml 

428.545,94 Tedavtlldeld BmJmotlar: 

Derab4e eclilea nrala aa1a1,. 
Kanunun 1 •• 8 inci maddeleri
ne tmıbn buiDe tarafmd&a 
vlld tediyat 

Deruh4e edl, evrakı aakdb'e 
32.844.574,59 bakiyesi 

Kar1111tı ıeme..,.. alma o .. 
illvetea tedarile naedll• 
lteeüoa& malıabüi ilbetea teG. 
•u.S. 

144.376.288,- TUrk Llruı Mevduatı: 
Dövta tulıbtldatı: 

Altma tahvili lı:abU dövlale 

41.090_643128 Diler dövizle~ •• alac:alW lı:ll
nnı baldyelcn 

Muhtelif• 

(Tahrilt(ldbarl lrıymetJe) 38.840.886,02 
45

•
913

•
41

.,
72

• 
B - Serbest eaham we tabvilit 7 .072.526,70 .., 

UOIU72,4 
4.518.007,70 

158.748.HI, 
14.372.277, 

144.376.288, 

19.000.000, 

11.000.000, 

954,01 

32.989587, 

Ura 
ıa.000.000.-

8.821.180,10 

178.376.288,-
11.177.358, 72 

32.990.1121,03 

101.812.806,97 

l1 ====-= 

86.140,-
8.783.323,31 8.789.463,31 

15.590.015,22 

1 Levazım Amirlili hAnlan 11 ..... a..!... Satnalaa ıc-ısye. lla•n ! 
J'en Tatbikat Okulunda JMVCUt 1 ~ Uli&haluf Xomutanhtı SatmaJma lt0mia10naq•ı 

343.977.952,82 ı~---- bin çift köhne J'otln 2G Mart 1938 Cinai Kllo8u Tahmin! fiatı tık teminatı Eksiltme gün ve 
Y~kGn -H-3 .• 97.7 ... 95

1111
2 •• u Cuma günü saat 15 te Tophanede L. kUl'Uf Lira Saati 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren V. imirliii aatın•lma Ko. da pazar-

lıkonto haddi% SV2 Altın üzerine avam% 4~ lık1a satılacaktır. Tahmin bedeli 350 

-----------------------------------·--- lira, teminatı 53 liradır. Fotlııler o-

DENIZBANK 
Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünden: 

l'abrikamı:r,da teraküm eden eski saç ve köşebent parçalarile prtname

lbıde ebadı gösterilen yeni saç parçalan için yapılan açık pazarlıkta 
"1tilerin beher tonu on lira ve yenilerin tonu da on dört lirada kalmıt
tır. Bu fiyatlar haddi llyikinde görülemediğinden açık artırma suretile 
tekrar müzayedeye konacaktır. Yukarda kaydedilen fiatlardan fazlası-
1\a talip olanlann 25. 3. 938 cuma günü saat 15 te 200 lira muvakkat 
teımn.t paralarile birlikte idaremiz levazım fUbesine müracaatlan.1558 

Çoc•k Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 
lllpsı Haziranda bitecek olan - Çocuk Kurumu Sineması - 20 Nisan 838 
~ba günü Kurum binasında açık arttırma suretiyle kiraya verile
~· Talip olanlann ve tafstllt hlmak isteyenlerin Ankarada Çocuk 
·-vpme kurumu genel merkez mu hasebestne müracaatları. (1~31) 

kulda görülebilir. İsteldllertn belli 
saatte Ko. na gelmeleri (463) (1473) 

* Topçu nakliye okulunun Elektrik 

tesisatı~ Mart 1938 Cuma IÜJlÜ sa
at 15,30 da Tophanede L. V. lmirllji 
satınalma Ko. da pazarbkla eksiltme 
st yapılacaktır. Kef1f bedeli 650 lira 
91 kuruftur. İlk teminatı 49 liradır. 
Kefil ve prtnamesi Ko. da görille
bilir. İsteklilerin belli saatte kanuni 

ZAYI: S Mart 937 tarihll ve 3807 
No. b ı.tanbul Ticaret Odasından al
mış oldujum menşe plıadetnamesi 

ni zayi ettim. Yenisini çıkaracağım

dan eskisinin hükmü yoktur. 
Iatcınbul Malımutpqa Ahtı ef. Han 

No. 6 Alberı Alfanda" 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılanları 
Muhammen bedelleri ile cins ve miktarlan aplıcla yazılı 2 gurup mal

zeme her gurup ayn ayn ihale edilmek prtiyle 31.3.1938 Perwembe günü 
saat (10,30) on buçukta Haydarpqada ıar binuı içindeki satınalma ko
misyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek lstiyenlerin kanunun tayin etttli vesaik ve hizalannda 
miktan yazıh muvakkat tenıinatlarile birlikte ekailtme libıil aaatlne ka
dar komilyona müracaatlan llzımdır. 

Bu if9 alt fU'bMlmeler KomiQondaD param olarak dalıtaımatt.dno. 
1 - 8 kalem muhtelif cim ve miktarda elektrik malzemeli muhammen 

bedell 1807 lira 20 kurut ve muvakkat teminatı 131 lira 54 kuru§tur. 
2 - 13,9~0 M8 muhtelif eb'atta Çam dilme 800 demet dört metre bo

yunda bağdadilik çam çıta muhammen bedeli 2228 lira '60 kll1'Uf ve mu
vakkat teminatı 166 lira 98 kuruştur. (1436) 

*** 
Muhammen bedeli yerli oldulu takdirde 108.950,48 ecnebi olduJu tak 

dlrde 78.040 lira olan 1.180.000 adet plvantte ttrfonun 9 5 938 Pa
zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare blııamı
da atın alınacaktır. 

Bu ite gtmıek isteyenlerin yerli oldufu takdirde 854'7,52 ecnebi oldu
ğu takdirde 5177 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettfll ve
litalan ve Nafta müteahhitlik vesikası ve tekltflerint ayni gün 1aat 
14.30 a kadar Komisyon Refslilbıe vermeleri 1Azımdır. 
Şartnameler 390 kunıp Ankara ve Ha)'darpqa veznelerinde atıl

maktadır. (1589) 

Sabun 28.000 32 672 25 mart 838 cuma 15 
Komutanlık deniz Erlerinin eenelik ihtlyaçlanndan yukarda miktarı 

yazıh sabun kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltmesi hbasında 
gösterilen gün ve saatte İzmitte Tersane kapısında komisyon binasında 
yapılacaktar. 

Bu işe alt şartname komisyondan bedelsiz alınabilir. İstekll1erin muay• 
yen gün ve saatten bir saat evveline kadar ilk teminatlarile birlikte U. 
nunun istediği vesikalannı havi teklif mektuplarını komisyon bap•nb. 
tına vermelerl. (1818) 

Cimi 
Miktan 

Kilo 

• •• 
Beher kilosunun 
l'iyatı KW'Uf 

Sığır eti 14,000 30 
Kuzu eti 20,000 41 
Koyun eti 22,000 38 

1 - Cim ve mfktarlarile beher kilosunun tahmin edilen bedelleri yu
karda yazılı olan (lç kalem et, 30 Mart 1838 tarihine ruthyan çarpmba 
,nıın aaat 14 te kapah zarf usullyle ahnmak üzere münakasaya konul
mu§tur. 

2 - ltbıı iç kalem etin muvakkat teminatı (1557) lira olup, prtna.. 
mlll puug olarak, komilyondan h~ gün alınabilir. 

3 - ı.t.tıilerlD M90 •yılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ed• 
aekleri kapalı teklif mektuplannı beW gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kuımp11pda bulunan komisyon ba§kanlıjına makbuz muka

bWnde vermeleri. (1347) 

••• M•nn•ra Oııiilt•llrl K. S•hulm• Komlıyonund•n : 
1 - KomutanlılJm•- •..auta cimi. miktar ve ebadı &Ö9WileD de

mirler açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
Bbadı 

Boy Genltlfk 
Cimi Met. San, Adedi Kilosu 

A UDemlrt 
• LDeJıFi 

B. tTDemlrt 
L Demiri 

., 
8 

8 
6 

12 
05 

12 
05 

208 
174 

208 
156 

19437,8 
4071,6 

23609,2 
16880,8 
3650.4 

20311.2 
A RrUbunda yuıh demirler, '7 metre boyundaki U demiri kısmen ve

ya tamamen bulundulu takdirde aJmMaktır. Me*1lr ppta 7 metre 
boyundaki tT demiri hiç bu111nmedıiı halde B. srupunda yazıh U ve L 
demirı.t almacaktır. 

1 - Blmlltm..ı IO mart U8 çarpmba lflnü Mat 14 te lzmttte Ter
aane kapımnctakl komisyon binallııda 1•pılacaktır. 

3 - Beher kilosunun muhammen bedell 13,50 kuruş olup. ilk temi
natı 238,03 lira kuruftur. Bu ite ait prtname komisyonumuzdan bedel-
siz olarak ahnabWr. · 

4 - t.tekUlerin 3 ÜDCÜ maddede yuı1ı ilk t.emfnat ve kanunen il
zam oluı ftlikalartle birlikte muq7ma gün Ya uatte komlqona müra
outlan. (141~ 
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HASAN KREMLERi 
İstanbul beşinci icra memurluğun

dan: Haçik kızı Maryamın Mehmet.-
ten borç aldığı paraya mukabil bi
rinci derece ipotek gösterdiği Yeni
kapıda Yalı mahalesinin eski Ha
mam orta yeni Çorbacı başı sokağın-

Sabah ve akşam 

ağsız Kar Acı Badem ·Yağsız Kar Menekşe Yağsız Kar Beşçiçek. Acı 
Badem Yağlt ·Yasemin Y ağlt ·Gül Yağlı· Yarım Yağlı Gece Suar Dö Pari 

Her yemekten sonra mutlaka dişleri 
da 208 kütük 931 ada 27 parsel es- • • 
ki 16 mükerrer yeni 21 numaralı nıçın temizlemek · lazımdır ? 
bahçeli kagir evin tamamına yemin 

li üç ehli vukuf tarafından 1260 lira ç u·. n k u·. 
kıymet takdir edilmiş olup işbu gay unutmayınız 
ri menkul açık arttırmaya vazedil-
miştir. Evsafı aşağıda yazılıdır. . . 

K d 
· · · ildikt kı Bakımsızlıktan çuruyen dışlenn 

apı an ıçerıyc gır e smen . . . 
··km·· k · b. k "d b" difterı, bademcik, lozaınık, enfloen-ço uş arosımen ır on or, ır .. 

od d lt d b" bodrum za, ve hatta zaturreeye yol açtıkla-
a ve o anın a ın a ır ·ıt·h d. tl ·ı k .. kl 

kı ini d- li b __ ,_ t 1 n, ı ı ap yapan ış e erı e o e-
rmızı ç oşe ve O.c.UA u um- . d .d h d" · 

balı b
. tf k . . d "ki rın en mı e umması, apan ısıt, 
ır mu a ıçın e ı meyva a- . . 

• .. 
1 

f.d b 
1 

in nevrestenı, sıtma ve romatızma yap 
gacı ve gu ı anı u unan ve gez - . 
t" h 11 · ta bah B. . . k t tığı fennen anlaşılmıştır. Temız a-
ı ma a en ş çe. ırıncı a : • •1 d" 1 • ·· 

D l lı d
. b .. . d gız, ve sag am ış er umumı vucut 

o ap ve mer ıven aşı uzerın e . . . 
bir h 1. k lıkl :ı-· od ...,_. . k t· sağlığının en bırıncı şartı olmuştur. 

e 8 arşı 1 LAi a . .UUDCl a • a· 1 h d• } • • • h •• k 
d l lı b

. d. b ek. ınaena ey ış erınızı ergun a-
o ap , ır mer ıven aşı cam an • v • 

k lıkl iki tı d Ah 
bıl oldugu kadar fazla - laakal 3 de-

arşı ı ça o ası. şap ve . . . h b. ta fa - (Radyolın) dış macunıle fırçalı-
arap ır raçnsı. ak hh . . . . ed bil. . 
Bin . Muht tam•rd· K• girdir" yar sı atınızı garantı e ırsı-a. acı ı ır. a . . t 1. . . B 1 ik 

Elcktr.k te k t . tı d U nız ve eme ısınız. u surete m -
ı , r os esısa var ır. - 1 imh cd ek d' 1 ... k 

mum mesaha: 80 metre murabbaı- rop an a er ış erınızı o-
dır. Bundan 45,5 metre murabbaı ruınuş olursunuz. 

bina ve mütebaki 37,5 metre murab-
baı bahçedir. 

Yukanda evsaf ve mesahası tes -
pit edilmiş olan gayri menkul açık 
arttırmaya korunu§ olduğundan 27-
4 - 938 tarihine müsadü çarşamba 
günü saat 14 ten 16 ya kadar daire
de birinci arttırması icra edilecek -
tir. Arttırma bedeli kıymeti muham 

• 1 : 

menenin %" 75 ni bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

----------------------------------------- Aksi takdirde en son arttıranın Sabah, ve akşam her yemekten sonra dişlerinizi f ırçalaymız. 

kremleri kullanıyorlar 

F EM 1 L 
Kadınbğı rahata, sa
adete kavuşturan en 

bir·nci sevgilimiz; 
adet zamanlarımızda 

kullandığımız 

FEMIL ve BAGLARIDIR 

VA TUZ 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERINDEN 
1ST1HSAL EDiLMiŞ TABii BiR MEYVA TOZUDUR. 

nılde yanmalarını, ek-şlliklerin.1 ve 

-nwı.nnld inlubazlan giderir. Ağız ko 

{.U unu izale eder. Umumi bayatm 

ntfmmsızlıkJanru en emlu surette 

sL1.lı \'e lnsnna hayat ve canhldı 

'mh5eder. 

INGILIZ KANZUK EC7..ANESI 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu ıekle girerse 

BRiYANTiN PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder. 

taahhüdü baki kalmak üzere arttır-

ma 15 gün müddetle temdit edilerek ---------------------------
12-~938 tarihine müsadü per - ,~~~~~~~~~~~!!i!!!!!!!!"!"'~~~~~~~~~~~;• 

şembe günü saat 14 ten 16 ya kadar • 

keza dairemizde yapılacak ikinci a- s.· •• · GO·Z çık arttırmasında arttırma bedeli ı 
loymeti muhammenenin % 75 ni bul . 
matlığı takdirde satış 2280 No. lu ka 
nun ahkfunına tevfilcan geri bırakı
lır. Satış peşindir. Arttırmaya işti

rak etmek istiyenlerin kıymeti mu -
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey 

1 

akçası veya milli bir bankanın te
minat mektubunu hamil bulunmala ı· 
n lazımdır. Haklan tapu sicili ile 
sabit olmıyan alacaklılarla diğer a- 1 

lakadaranm ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklnnnı ve hususile faiz 
-- .._ti' ftı• 

Pudra renklerinde 
inkılap yaptı 

rakı müspitelerile birlikte ilSn ta-

l lstanbul Komutanhğı ı rihinden itibaren nihayet 20 gün zar 
ilanları fında birlikte dairemize bildirmeleri 

~-----------~ lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu 
!hale günü talibi çıkmayan ihale

si 10 gün uzatılan Gümüşsuyu Has
tanesi için satın alınacak 1000 Tavu
ğun açık eksiltme ile ihalesi 28/ Mart 
938 Pazartesi günü saat 15 de yapı-

1 
lacaktır. Muhammen tutarı 600 lira
dır. Ilk teminatı 45 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evvel Komis-
yonda görülebilir. Isteklilerin ilk te
minat makbuz veya mektuplan ile 

1 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 üncü 
1 maddelerinde yazılı vesilcalariyle be
l raber ihale günü Fındıklıda Komu-
tanlık satınalma komisyonuna gel

( 1553) 

sicili ile sabit olmıyanlar satış bede 
linin paylaşmnsındnn hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye, tanzifi 
ye ve dellaliye resminden mütevel-

1 

lit belediye rüsumu ve vakıf icare- · 
si bedeli müzayededen tenzil olunur. 
20 senelik vakıf icaresi tavizi müş-
teriye aittir. Daha fazla mal\imat 

almak isteyenler 25-3-938 tari -
hinden itibaren herkesin görebilme 
si için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 937 /2980 nu 
maralı dosyaya müracaatla mezk\ır 
dosyada mevcut vesaiki görebilecek 
leri ilfın olunur. 

Nezleye, soğuk al~ınhğına karşı 
Sıhhatinizi ancak 

Bu yeni ve 

sihramiz renkleri 

1 

Tecrübe ediniz. t~~~~·~--
On kadında dokuzu, ~ Artık; sizi ynşmızdaıı fa.zla lhti- t 

tenlerine uymıyan bir ' yarla.mış gösteren ve yUzUnüı.e 
nk d kulı ! 

"plaknhır,, halinde ynpısnn adi 
re te pu ra anır- pudmlan bırakınız ve bir güzel· 
lar ve yüzleri sun'i lik müt.ehassısmm dediklerini o-
"makyaj görmüş,, bir kuyunuz. 
fekil aldıkları gibi yaşlann
dan fazla ihtiyarlamış gö· 

rünürler. Yeni icat edilen 
şayanı hayret "Chromo-

ı acope,, makinesi, pudra 

..., ......................... .. 

renklerinde bir inkılap yap
tığı gibi ıihirli bir göz, mev· 
cudiyetinden bile şüphe e
deceğiniz nisbette pudra 
renkleri arasındaki ahengi 
ifşa ebniştir. iri bu, Toka
lon müessesesi kimyagerle
rine birçok tabii renkleri e
saslı bir tarzda mezcetmek 
imkamnı vermiştir. Artık 

yuzunuze plakalar halin
de yapışan adi pudralara 
nihayet veriniz ve bugün
den T okalon pudrasının sih· 
ramiz renklerini tecrübe edi· 
niz. Yüzünüzün bir taraf ma 
bir renk ve diğer tarafın& 
da başka renk bir pudra sü· 
rünüz ve cildinize hangisi 
daha uygun g~ldiğini görü· 
nüz. Bu yeni pudrayı kulla· 
narak cazip, sehhar ve ade
ta tabii bir güzellik temiıı 

ediniz. 

Grip, Baş ve Diş Ağrllatı, 

Nevralii. Artritizm, Romatizma 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecılik ve Neşriyat Tilr,k ümııtet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

ile konıyabilirainiz. 

BAŞ • DIŞ • NEZLI; • GRiP • ROMATiZMA 
ve bütün ağrılan derhal geçirir. Middeyi, kalbi yormaz. Taklitlerinden ı 

sakınınız. Eczanelerde 1 - 12 lik ambalajlarını arayınız. 

Açık Eksiltme llCinı 
lstanbul Kız · Öğretmen Okulu Satınalma 

Komisyonundan : 
4-4-1938 Pazartesi günü saat 11,30 da İstanbul Maarif Müdürlüğü binası 

içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul eksiltme Komisyonu Oda
sında 750 lira keşif bedelli İstanbul Kız Muallim mektebi tamiratı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnamele
ri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak Okuldan öğrenilir. 

Muvakkat teminat (57) liradır. 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarele

rinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
.eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret Odası vesi
kalan ile gelmeleri. (1494) 

Bayanların ~azarı Dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının 

büyük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize ia· 
de ettiğinizde beheri için S kuru' alacak, ayni 
zamanda kıymettar mükafatları bulunan To-
kalon müsabakasına işti. rak hakkını veren bir 1 
bilet takdim edecektir. Gelecek nüshaları· 
mııda ilôn edeceğimiz Tokalan müsabaka· 
sının ikramiyeler·ni okuyunuz. 

~----------------------_ ::_:.....; 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbuf 

Satınalma Komisyonundan : . if 
ı _ Gümrük Muhafnza örgüti.ındeki kadın muhafaza memurları 1~ v 

ıı nd~t manto ile 13 adet kostümün 25. 3. 938 cuma günü snat 11 de oÇ 

eksiltmesi yapılacaktır. 
2 _ Tasınnanın tutan 604 lira 80 kuruş ilk teminat 46 liradır. 
3 _ Şartname komisyondadır, görülebilir. ·ıı 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ile bir

1
;c 

Galata eski İthalfıt gümriığü binasındaki komisyona gelmeleri. (1 


