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B ilenler, anlryanlar temin 
ediyorlar ki yeni zirai 

lalıat kanunu projeıi güzel bir 
ir. Umumi menfaatin icap

rile huıuıi hak ve menfaatleri 
irlettinnenin yolunu bulmut

• Bütün dünyanın bu ıahada 
eçirdiği tecrübeleri incelemit 

Kabine 
itimat 
Kazandı 

Fransada 
Buhran 

-.....-1 Şayiaları 
e memleketin bünye ve ihtiya- Londra, 24 (Hususi)) - Bugün A-

l 
. vam Kamarası, İngiltere Başvekili 

lla. en uygun esas arı ıeçmıt- M' t N .1 Ch b 1 . ,. h . • • ıs er evı am er aın ın arıcı 

r. Bu sayede ııtihaal hayatı. siyaset hakkındaki nutkunu dinledi 
da yeni ufuklar açmak müm- ve nutku mühim bir münakaşa takip 

"n olacaktır. etti. 
Zirai ıslahat kanununda bu ka- Mister Chamberlainin nutkunda an 
bir şekil almasının sırrı, proje ü- latmak istediği en mühim noktalan 

inde iyi çalışılması ve her nokta- birkaç satırla hulasa etmek mümkün 
itina ile işlenmesidir. Bütün ve- dür; 

letıer bu maksatla iş beraberliği 1 - Çekoslovakyaya bir taarruz 
aprnışlardır. Bu sayede her türlü a- vukuunda Fransa müdahale ettiği 
eli görüş ve düşünceler kanun pro- taktirde fnJiltere Fransaya otoma-
~inde yer bulabilmiştir. tik bir surette askeri yardımda bu-

._ ı i neiıce ver.en i be· berli ' · 1 "'.!.m.~.Y'~ıtb~ü\ tt/..Wılın ısnK1aıı 
Jter memleket işlerine tatbik etmek ve bütünlüğü bir miidahaleye uğ. 
büyük faydalar vardır. Eski zaman radığı takdirde lngiltere Çekoslo -

. da her devlet dairesi kendi ken- vakyanan yardımına koşmak için 
.. e ayn bir alem gözile bakardı. Tür kendini mecbur görmez. 

türlü salahiyet kavgaları, benlik Mister Chamberlain nutkunda bu 

Paris, 24 (Hususi) - Bugün top
lanan Fransız ayan meclisi maliye 
encümeni, hiç beklenmediği halde, 
kambiyo müvazene sermayesi matlu
batmdan alınacak 3.145 milyon fran
gın Milli Müdafaa kasasına nakli 
hakkındaki kanun layihasını reddet
miştir. Bu vaziyet, ciddi ve buhran
lı bir hava yaratmıştır. Hatta kabi
nenin istifa edeceği de şayi olmuş
tur. 

Siyasi mahfcller, böyle bir hare· 
ket tarzının normal olmadığı mı.itale
asındadırlar. 

Yine ayni mahafil; B. Blum'un 
i:iJını ım:l.ııamue ıtıına~ me~ıt.:.1111 1· 
leri sürmek mecburiyetinde kalma
sının ihtimal dahilinde olduğundan 

bahsetmekte ve netice olarak, herhal 
de bir milli birlik kabinesi teşkili 
meselesinin tekrar ortaya çıkmış ol· 
duğunu beyan eylemektedir. 

Fransız Parlamentosunda 

dialan şunu unuttururdu ki, ortada iki esas üzerinde dönüp dolaşmış ve 
1r tek müşterek maksat vardır ve bu esaslardan ayrılmamanın en doğ
Yrı ayn daireler bir tek makinenin ru, hatta yegane yol olduğunu söy -
lribirile bağlı halde dönmesi ve iş- liyerek siyaseti üzerinde hiçbir tadi
etnesı 18.zımgelen çarhlanndan baş- li kabul etmiyeceğini göstermiştir. 

a bir şey değildir. Cemiyet paktına sadakat 

Fransız parlamentosu bugün harp 
~ halinde milletin teşkilatlandırılması 
. hakkıpdaki kanun layihasını kabul 

etmiştir. Kanun, hükUmete çok ge· 
niş salahiyetler vermekte ve harp 
zamanında milletin bütün kuvvetle
rini ve kaynaklarını hükumetin em· 

Bir misal diye su meselesini ele 
lırn: Bu işte nafıa, ziraat, sağlık 
anlıklannın ve İktısat Vekaletine 

~lı elektrik etüı idaresinin ayn ay 
faaliyet sahaları vardır. 

Miser Chamberlain, yukarıdaki 
0

İki 
esası izah etmekle beraber İngiltere
nin her ne olursa olsun harpten çekin 
mek fikrinde olmadığını, bilakis me
sela, Çekoslovakyaya Milletler Ce • 

(Devamı 10 uncuda) 

lngiliz Parlamentosunda dıf 
siyaset hakkında izahat veren 

8C1fvekil B. Chamberlain 

ri altında bulundurmaktadır. 
Bugün meclisin hariciye komis· 

{Devamı 6 ıncıda] 
Nafıa Vekaleti, bataklık kurut

mak, feyezan ihtimallerini ön 

1 
ek, iska imkanlan hazırlamak gi

•u işlerini nafıa bakımından hazır
>'or. Ziraat Vekaleti su meselesini 

hayati mesele diye karşılıyarak 
İspanyadaki Boğuşma / T.. k" 5 • , ur ıye • urıye 

lldajlar yapıyor, muhtelif dertlere 
e arıyor. Sağlık idaresi malarya -

' karşı açtığı mücadelede küçük ba· 
lç~klar ku:utuyor,. elinden geldiği 
lt U~e su .. m~cadel~sıne girişiyor. E

Frankistler, Valinsiya I 
Yolunu Kesecekler 

Dostluk Paktı 
Ankara, 24 (TAN) -Türkiye - Su

riye iyi komşuluk muahedesinin tara
hmızdan feshedildiği malumdur. Ha
vas ajansının Şamdan bildirdiğine gö
re, Suriye ile aktedllecek yeni tyi 
komşuluk anlaşması milznkerelerlne 

bik etut ıdaresı, su kuvvetlerin
elektrik bakımından istifade mak 

ıiile memleketin su kuvvetleri hak 
llda kendi hesabına araştırmalara 

llnı ediyor. Bir de maden arama i
si var ki, topraklarımız hakkın _ 

Jeoloji bakımından sondajlar ve 
~ırınalarla uğraşıyor. Bir taraf -

da hususi idareler su işleri için 
Slerinin yettiğini yapıyorlar. 

İsp_anya İşlerine Kanşmaması İçin 
Italyadan Fransaya Bir İhtar 

Londra, 24 (Hususi) - Havas ajan
sı muhabirinin Saragossadan bildir
diğine göre, Frankistlerin umumi ta
arruzu, Aragon cephesinde 180 kiloA \yni maksatlar etrafındaki bu metrelik bir cephe boyunca inkişaf et 

Gk dağınık çalışmalarda pek çok mektedir. Asi ileri hareketi esas iti
'tı errer emekler, birçok kuvvet, za barile üç istikamete müteveccihtir. 
il "e .para israfları vardır. Nafıa, 1 - Hueska'dan Barbastro'ya doğ· 
l't ık, zıraat, elektrik gibi maksat- ru cenubu şarki istikametinde. 
il~ h~psini biribirine uydurarak 2 - Saragossa'dan şarka doğru, 
~~~r su siyaseti takip etmek 3 - Teruel'den şimali şarkiye doğ- o 

un olsa memleket hesabına ru. '--~-~ l ~~~ 
ha rn i bir yola girilmiş olur. Mü- Saragossa ve Hueska'dan yapılan 
~ \>:~sla?mız zaten azdır. Dağınık taarruzların hedefi, Sierra Alku- SaragoHa ve Hueska'Jan 
il' l'inısız surette çalışmaları ayrıca bierre'nin dağlık mıntakalarını çe _ l ,~r yapı an •on taarru• vazı·-
~ ard~r. A virmektir. • 
it Y!: bır planlı çalışma sayesinde Teruel ileri hareketi ise, Valansi- yetini gösterir harita 

"'<fı:?1Uhiın memleket işleri hakkında yaya giden anayolların iltisak nokta- L d dak İs ~al k on ra i panya büyük elçili-
1-b· ararlara varmak mümkün !arını elde etmektir. ~· Uir M gı, son Aragon taarruzuna İtalyan ve 
~."' · esela malaryalı bir sahada- Dünkü harekatın en mu·'hı'm netı·· oUr Alman kuvvetlerinin iştiraki hakkın. 
llitı \" ada bi~ ~ıtma ~ücadele teş - ce~, '2Jileıin t;I)otıj geçmeleri olmuş- da İngiltere hariciye bakanlığına 
~ ,ar. Teşkılata dahıl olanlar, c~n t~ Mni .zatn$1da\işgal olunan Tar- müspet malumat göndermiştir. 
·~t eda edercesine çalışıyorla'r. diyaıı'8 anevkii Aragon eyaletinin A · 

eldeki imkanlar· mahdut saha} ;ıhıw. b" -sevk· 1 · . ynı zamanda elçi, daimt müste -
ilki k .. .. • - ":!~· ır u ceyş mevkü ve e- şar Sir Aleksand Kad , zi 

uçük bataklıklan kunıtmak fWD!~Ui l.i~ münakalAt merkezi- t . b r . oga yı yaret 
(Devamı 10 uncud4J ıth• ttl '(' e mış, u taarruz içm İtalya ve Al-,. r.Dnamı ıo ......, 

1 Fransa hilkftmetl namına iştirak ede
cek olan delegasyonun bugünlerde 
Ankaraya gelmesi icap etmektedir. 
Fakat, bu hususta Hariciye VekAle
tlnde maHlmat yoktur. 

Franco'nun 
Yeni Ankara 
Mümessili 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden) -

General Franko hükumetinin mümes 
sili Marki dö Prad bu akşamki eks
presle İstanbula hareket etti. Mü -
messil hareketinden evvel bana şun
lan söyledi: 

.,_ Balkan Antantı konseyinin An 

kara toplantısında verdiği karardan 

sonra, General Franko hükumeti ile 

Balkan mümessilleri arasında karşı. 
lıkh olarak ajanlar teatisi işi için mü 

zakere ve temaslarda bulunmak üze

re memlekMinize gelmiştim. Bu te -
maslar müspet netice 'Verdi. Bu suret
le benim buradaki işim bitmiş oldu -
jundan, ayni tekilde tema ve 1116-

Kendi k•blllyetlnlzl, kendi vulıilınızı, ken• 

dl huıuılyetlerlnlzl tanım•nın ve bunl•n iyi 

yoldı kullınmının etrrını 8llrenmek latlyoru• 
Hnt7 hu lcltıth• nlcuvunuz Fi 7!1 Ki'. 

Faciadan Sonra 

Tahir Şükrüyü Bugün 
Toprağa Veriyoruz 

Diğer Yaralıların Vaziyeti Salaha 
Doğru Gidiyor, Şoför, Dün, 

Sorguya Çekilerek Tevkif Edildi 
Çok feci bir kazanın kurbanı ola

rak aramızdan ayrılan değerli arka
daşımız ve yazı işleri müdürümüz 
Tahir Şükrünün cenazesi, bugün, me 
rasimle kaldırılacaktır. Saatler ve 
günler geçtikçe acısı içimizi daha çok 
sızlatan bu vakitsiz ölüm, bütün mat
buat arkadaşları arasında çok derin 
bir teessür ve elem uyandırmıştır. 

Bugün Tahirin cenaze merasiminde 
bulunarak, maalesef, ona son hizme
timizi yapacağız. 

Bu ani facia karşısında, mektup
la, telgrafla, telef onla, taziyetlerini 
bildirenler sayısızdır. Bu taziyetle
re, merhum arkadaşımızın ailesi ve 
gazetemiz namına teşekkürlerimizi 

bildiririz. 
Matbuat Umum Müdürlüğü de İs

tanbul Basın Kurumuna şu teessür 
ve taziyet telgrafını göndermiştir: 
İstanbul Basın Birliği Başkanlığına 

Beyoğlu - 1stanbul 
Arkadaıımız Tabirin feci ölilmiln

aı.m amu~ ı tc .. ssurumuıu bnaırır, 

yaralı arkadaşlara sıhhat temenni e
deriz . 

Matbuat Umum Müdürü 
Naci Kıcıman 

Cenaze mercuimi ..., 
Bugünkü cenaze merasimine dair 

İstanbul Basın Kurumunun gönder~ 
diği davet te şudur: 

(Devamı 10 uncuda) Kazayı yapan folör Kemal 

Çekoslovakyadaki Almanlar 

Südetler Bir Kargaşalık 
ÇıkarmıyaHazırlanıyor 

." Çekoslovak Livası ,, Teşkili 
için Şimdiden Harekete Geçtiler 

Prağ, 24 (Hususi) - Çekoslovak; 
yadaki Almanları temsil eden dört fır 
kadan üçünün birleşmesi ve Nazi 
taraftarı Haynlayn'ın liderliği altın

da birleşmesinden sonra B. Hayn
layn'ın fırkasına mensup radikal un
surların "Avusturya Hitler'cileri lej· 
yonu,. tarzında bir "Çekoslovak li
vası,, teşkil etmekte olduğu bildiril· 
mektedir. 

Çekoslovak livasının azası, Al· 
manyada staj yapmaktadırlar. Bu a
za, Almanyada sıkı bir antrenman 
yaptıktan sonra, ayrı ayrı Çekoslovak 
yaya döneceklerdir. 

Bu haberlerde bu livanın Alman
yanın Çckoslovakyada bir müdaha
lede bulunmasına sebebiyet vermek 
için iğtişaşlar çıkarmağa çalışacağı 
ilave edilmektedir. 

Alman çiftçi fırkasının kabinede
ki mümessili olan Spina'nın istifası 
cümhurreisi tarafından kabul olun· 
muştur . 

Çekoslovakyanın Paris elçisi Osus
ki, gazetecilerle yaptığı bir mülakat
ta demiştir ki; 

"Çekoslavakya Alman ekalliyet
lerine mühim tavizlerde bulunmu~ 
tur. Hiçbir memlekete ekalliyetler 
Ç~koslovakyada Almanların gördüğii 
iyı muameleye mazhar olmamakta
dır. Alınanların Çekoslovakya parli
mentosunda malik oldukları AzaWc 
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No. 10 Yazan : M. SIFIR icra Mütehassısı 

Çöp Sandığına Musallat 
Olan Bir Fare 

MÜTEFERRİK : 

Küçük Abideler 
için Heykeltraş 
Bulunamıyor 

Fatihte, Dünkü Cinayet 

Bir Genç, Sevgilisinin 
KOcasını Vurdu 

• • 
lzmırden 

işe Başhyor 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden) 

İcra işleri mütehassısı profesör Le)' 
man buradaki tetkiklerini bitirdi. M 
tehassıs yarın İ~mirc gidecektir. K 
disile görüştüğüm icra miitehass 

işgal esnasında milli mücade-
leye iltihak için Ankaraya 

gidecek zabitlere yol paralannın 
bir kısmı; İstanbul Merkez Ku
mandanlığı dairesinin alt katındaki 
odalardan birinde veriliyordu. Bu 
vazifeyi topçu birinci mülazim
lerinden Cevdet Bey yapıyordu. 
Bir gün; İngiliz siyasi mümessilli
ği istihbarat dairesine mensup 
casuslardan Nü. adında bir alçak, 
Aziz Hüdai Beyi takip ede ede 
Merkez kumandanlığı kapısına 
kadar gelir. Daireden çıkmasını 
beklemek üzere oralarda dolaşmı
ya başlar. O esnada Cevdet.Bey
den harcırahını alan Mahmut Bey 
adında bir yüzbaşı dairenin alt kıs-

mında bulunan küçük kapıdan pa
rasını sayarak çıkar. Tesadüf etti
ği bir zabit arkadaşı ile aralarında 
kısa bir muhavere cereyan eder. 
Casus Nü işittiği bu muh;ıvereden 
anlar ki Ankaraya giden zabitlere 
yol parasını Cevdet Bey veriyor. 
O akşam da bire bin katarak bunu 
siyasi müm~ssilin istihbaratını ida 
re eden (Rayan) a bir raporla bil
dirir. Rayan, Türkçe yazılmış olan 
bu raporu tercüme ettirmek üzere 
bir tercüman çağıracağı sırada iyi 
bir tesadüfle, odasına giren Pan
tikyam görünce der ki: . 

- Şu Türkçe yazılmış raporu o-

ku. Nü neler yazıyor, anlat bana .. 

Pantikyan raporu okur, vaziye

tin ehemmiyetini kavrar. Rapor 
mündericatını anlatmamakla b& 

raber şu sözleri söyler: 
- Bu işte yanılmış olacaktır. 

İstanbul Merkez Kumandanlığının 

bu gibi işlerle uğraştığına pek ih
timal vermiyohim. Bu işin diğer 
bir memurla tekrar araştırılması 

iyi olur. 
O da bu araştırmanın bizzat ken 

disi tarafından yapılmasını arzu 

eder ve raporu da Pantikyana ve

rir. Pantikyan Rayanın yanından 
çıkar çıkmaz Esat Beyden telefon
la randevu alır. İşi olduğu gibi E

sat Beye bildirir ve raporu da gös

terir. 
Esat Bey, Pantikyanın bu hare

ketini hayretle karşılamıştır. Pan
tikyan ile mülakatından iki saat 

ıonra yanında bulunuyordum. Ba
na: 

- Elmasım, dedi. Kim ne derse 
desin, bu adamın bir Ermeni ve 
bir İngiliz casusu olduğuna insa
nın inanamıyacağı geliyor. 

Pantikyan ile aralarında geçen 
bu mülfı.kaiı yazdığım gibi aynen 
bana anlattı. Hiçbir menfaat bek
lemeden bizimle candan çalışan bu 
arkadaşların hizmetlerinden diğer 
birçok vesilelerle istüade ettik. 

yor ve içeri giriliyormuş. Bu şayia 
grupun casuslarından S. adında bir 
vatansızın kulağına kadar gider. O 
da telaşla grup karargahına çıkar 
ve mal bulmuş mığribi gibi Meh-
met Ali Beyin yanında derhal bir 
rapor yazar, işi kumandana bildi
rir. 

O gün öğle vakti Mehmet Ali 
Bey bilhassa bu iş için yanımıza 

koştu ve anlattı· Kumandan bura
pordan son derece kuşkulanmış. 

Bu gizli teşebbüsün failini yaka
latmak için daireye iki İngiliz ça
vuşu getirtmiş .. 

Derviş Efendiyi bundan sonra 

göndermiye imkan kalmamıştı. Çöp 

sandığı ziyaretini ister istemez 

kestik. Öğle vakitleri Beyoğlunda 

Anadolu lokantasında birleşmiye 

karar verdik. Daire içindeki şüphe 

ortadan kı:ılkıncıva kı:ıdar Mehmet 
Ali Bey, üzerinde yazılı kağıt bu-

lundurmamak yolunu tuttu. Mü

him haberleri lokantada yemek 
yerken Yusuf Beye bildirmeyi tek 

lif etti. Biz de ister·istemez kabul 
ettik. Bu vaziyet bizi son derecede 

sıktı. Fakat ancak bir hafta kadar 
devam etti. Zuhur eden ve herkesi 
güldüren tuhaf bir vaka üzerine 
vaziyet düzeldi ve eski serbestlik 
geri geldi. Vaka pek tuhaftır. Şu
racıkta hikaye etmekten kendimi 
alamıyacağım: 

G rup karargahının çavuşlar va 
sıtasiyle muhafaza altına a

lındığından beş gün sonra; bu bi
nanın ötedenberi çöplerini alan 
çöpçü işini terketmek ister. Yerine 
diğer biri tayin olunur. O gün es

. kisi, hemşerisi olan yeni çöpçüyü 
beraberine alarak mıntakasını gös 
termek üzere gezdirir. Nihayet 
grup karargahına çıkarlarken es
kisi yenisine: 

- Ahmet, der. Sakın bu kapıyı 

çalma. Onlar çöplerini akşamdan 

bu sandığa atarlar. Alır, gidersin .. 

- Burası nere ki? .. Kapısı ça

lınmaz olur mu? 
- Burası yazıhane.. Zaten çal-

san da açılmaz. 

Erzurumda yapılacak abide için 
gelen projeleri tetkik etmek üzere, 
nisanın birinci cuma günü jüri heye
ti Güzel Sanatlar Akademisinde top
lanacaktır. Jüri heyeti Maarif Ve
kaleti yüksek tedrisat umum müdü--
rü Cevat Dursunoğlunun riyasetin
de toplanacaktır. Heyet İstanbul say
lavı Salah Cimcoz, Burhan Toprak, 
Nafia mühendisi Hilmi Baykal, Pro
fesör ressam Levi, heykeltraş Be
ling, mimar Tavt, Celal Esat, hey
keltraş Mahir Tomruktan mürekkep
tir. 

Küçük şehirlerde yapılacak olan 
abideler için de yeni bir karar veril
miştir. Bu abidelerin müsabakaları
na, kıymet azlığı dolayısile heykel
traşlar rağbet göstermemektedir. 
Bundan sonra, bu gibi küçük abide
ler, muayyen birkaç heykeltraşa ha
vale edilecek, hangisi daha iyi ya
parsa, onun projesi kabul edilecektir. 
Bu cümleden olarak, Kırlkkale abide 
si heykeltrak Zühtüye, Bolu abidesi 
heykeltraş Ratip ve Nusrete, Ayva
lık abidesi heykeltraş Hadi ve Neja-
da verilmiştir. Son iki abidenin kıy
meti 12 şer bin liradır. 

DENİZ ve LIMAN ; 

Şilepçilik Şirketi 

Çahşmıya Başladı 

Dün öğle üzeri, Fatihte, Kırıktu
luınba çeşme sakağında bir cinayet 
olmuş, bir genç, münasebette bulun
duğu kadının kocasın,ı on beş yerin
den ağır surette yaralamıştır. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Şirketi Hayriye kaptanlarından ::>::S 

yaşlarında Mevlut, bir sene evvel 
Nimet isminde genç bir kızla ev len
miştir. Nimetten biri erkek, diğeri 

kız iki de çocuğu olmuştur. 
Fakat, Nimet, eskidenberi ailece 

tanıştığı 25 yaşlarında Muzaffer is
minde bir gençle sevişmektedir. Va
ziyetten haberdar olan komşular ve 
akrabalar, Memlıit kaptana işi anlat
mışlar ve başka bir semte taşınma
sını tavsiye etmişlerdir. Mevlut kap
tan bunun üzerine, bir ay evvel Ka
dıköyündeki evini bırakmış ve Fa
tihte Kırıktulumba çeşme sokağında 
Talat isminde bir kadının evine ta
şınmıştır. 

Mevlfıt kaptan, vazifesi dolayısile, 
ancak on beş günde iki gece evinde 
kalabilmekte ve diğer zamanlarını 
vazife başında geçirmektedir. 

Muzaffer, Mevlıit kaptanın yoklu
ğundan bilistifade Fatihe gelmekte 
ve Nimetle görüşmekte devam etmek 
tedir. 

Bundan birkaç gün evvel, Mevlut 
kaptan, Muzafferden kansına gelen 
bir mektubu ele geçirmiş ve hafta 

İki milli bankamızın da iştirakini içinde evde buluşacaklarını öğren

temin ederek Denizbank tarafından miştir. Muzaffer, evvelki gece Fatihe 
kurulan Şilepçilik şirketi faaliyete gelmiş ve Nimetle beraber kalmıştır. 
geçmiştir. Şirketin merkezi İstanbul- Dün, öğleye doğru, Mevlut kaptan 
da olacaktır. Müdürlüğüne, Liman ani olarak evine gelmiş ve kapıyı 
İşletmesi şeflerinden kaptan Kamil çalmıştır. Kocasının, beklenmiyen 
ta:yJp. edilmiştir. bir zamanda eve geldii1'ini pencere-

;;?lrketın Londradan aımaK ı::;LCULgı ucu buıcu ~uun:•, uu\R:uuı.n.; ........ :;' 

üç şilepin müzakereleri biti_rilmiş ve .lanmış ve acele içeride tertibat al
şilepler satın alınmıştır. Bunlar mev mış, bu yüzden kapıyı geç açmıştır. 
sim ihracatını ve parça eşya nakli- Nimet, kapının önünde, kocasını bir 
yatını yapabilecek tesisatı ve frigo- müddet te oyalamak istemiştir. Mev
rifik cihazları ihtiva etmektedirler. ltit kaptan hiç bir şey hissetmemiş 
Bu vapurların limanımıza getirilme- gibi, sesini çıkarmadan içeri girmiş. 
si için şirket müdürü ile icabı kadar etrafa göz gezdirmeye başlamıştır. 
kaptan, makinist ve mürettebat Lon- Bu sırada, üst kattan aşağıya inmek-
draya gitmişlerdir. te olan ev sahibi Bayan Talat, Mev-

Konya Vapuru Pireye ltlt kaptanı merdiven başında görün-

Gidecek ce: 
- MevlUt kaptan .. karının dostu 

şu helanın içinde saklı, diye bağır
mıştır. 

bana dedi ki 

"-Tetkiklerimden iyi neticeler e 
de ettim. Türkiycdcki icra işleri, di 
ğer medeni memleketlerdeki icra i 
lerinden pek farklı değildir. Zate , 
Türk icra kanunu da İsviçre ic 
kanunu esaslarından alınmıştır. Mc 
nuniyctlc söyliyebilirim ki, Türk i 
racıları, bazı noktaları memleket' 
içtimai şartlarına göre adapte etme 
hususunda İsviçrcden daha ileri gid 
rek büyiik bir muvaffakıyet göste 
rnişlerdir. Yalnız bir kısım noktal 
ıslaha muhtaçtır. Bu noktalan, an 
cak tetkiklerimi bitirdikten sonr 
hükumete vereceğim raporda bildi 
ceğim. Tetkiklcrim esnasında Adli 
Vekaleti erkanı, icra hakimleri ve 

1 l lerile temaslarda bulundum. Birer 
caret şehri olan İzmir ve İstanbul l da bu kabil dairelerden başka tica 
odalarında, kredi müesseselerinde t 
kiklcrde bulunacağım. Tetkikleri 
beş hafta içinde biteceğini umuy 
rum. Raporumu Ankarada hazırlıy 

Nimet, sorgusu için 
karakola gelirken 

m.ıştır. Gözünü kan bürümüş olan 
Muzaffer, doğruca Mevlut kaptanın 
üstüne atılmış ve rast gele kamayı 
saplamıştır. Kanlar içinde yere yu
varlanan Mevlıit kaptan, kaçmasına 
mani olmak için, Muzafferin bacak-

lanna sarılmış ve haykırmağa baş

lamıştır. Kaçmak istiyen suçlu, ba-
' 

tanı sokak kapısına kadar sürükle

miştir. Fakat, aldığı yaralardan me
calsiz kalan zavallı kaptan, burada 

elleri gevşemiş ve suçlu, elinde ka

ması olduğu halde sokağa fırlıyarak 

kaçmağa başlamıştır. Fakat1 çok geç 

meden, mahalle bekçisi Bekir tara -

fından yakalanmıştır. 

cağım.,, 

Gümrük Resmi indirildi 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden) 

Umumi İthalat rejimi kararname 
ne bağlı 3 sayılı listenin 377 A. B. 
ve 378 B. C. D. pozisyonlarına ai 
gümrük resimleri bu kararname il 
artırılmıştı. Vekiller heyetince itti 
haz edilen yeni bir kararname ile b 
pozisyonlara giren eşyadan alınro 
ta olan resimler yeniden muhtelif 
petlerde indirilmiştir. Adı geçen 
zisyonlar pamuklu mensucata ait 
lunmaktadır. Pamuklu mensuca 
l!"~R.l.ır. -~ ,__._._.._ - "'--

Adliye Tayinleri 

İzmir ile Pire ve Selanik arasın
da işlemek ve yeni şileplerimiz ge
linceye kadar, mevcut ihtiyacı kar
şılamak üzere Denizyolları idaresi
nin Konya vapuru tahsis edilmişir. 
Konya vapuru nisanın 6 veya 7 sin
de seferlere başlıyacaktır. 

Hakikaten helada saklı olan Muzaf 
fer, Talatın bu sözlerini duymuş ve 
asabi bir halde, elinde iki taraflı 
bir kama olduğu halde dışarı fırla-

Müddeiumumi muavini Ahmet 
Münir hadiseye elkoymuştur. Mu
zaffer ve Nimet nezaret altına alın
mış, tahkikata başlanmıştır. Suçlular 
her şeyi itiraf etmişlerdir. Vücudü
nün muhtelif yerlerinden 15 yara al
mış olan Mevh\t kaptan Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. Mevlut 
kaptanın hayatı tehlikededir. 

Ankara, 24 (Tan muhabirinden) 
Hakim namzetlerinden Mustafa 
talya, hukuk mezunlarından E 
Of, Galip Muş, eski hakim muav' 
!erinden Hayri Gülnar, hukuk ııı 

zunlarından Mahmut Pınarbaşı, P 
tev Atrvin, Suphi Ordu, Ulvi Bil 
cik hakim muavinliklerine, huk 
mezunlarından İbrahim Samsun 
muavinliğine, hakim namzedi Ka 
Divriki, istatistik umum müdürlil 
tetkik memuru Şekip Giresun so 
hakimliklerine ta:tin edilmişlerdir· 

Kabzımallar l!i Halledil 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden) ~ 

Meyva halinde çalışan kabzımallıı' 
la İstanbul maliye idaresi aras 
çıkan vergi ihtilafı hakkında Ma 
Vekaleti ile temas etmek üzere b Atak Gemimiz 

Denize İndiriliyor 
Gölcük fabrikalarımızda yapılmak

ta olan "Atak" mayn gemisinin in
şaatı tamamlanmıştır. Gemi yarın sa 
at 13 te Gölcükte merasimle denize 
indirilecektir. Merasime şehrimizden 
iştirak edecek da.Jetliler yarın sabah 
saat 8 de Haydarpaşadan kalkacak 
trenle Derinceye hareket edecekler -
dir. 

BELEDİYEDE : 

Floryaya 
Her yıl 50 Bin 
Ağaç Dikilecek 

MAARİFTE: 

Atatürk Lisesi 
için Planlar 
Hazırlandı 

ya gelen kabzımallar heyeti, iht 
halletmeye muvaffak olmuştur. 
ye Vekaleti kabzımalların lehine 
rar vermiştir. İdarehane sahibi 
zımallann iratları vergiye, seyyar 
larak çalışanların da karneli ver 
tabi tutulmaları kararlaştırılınl 
Yeni şekle göre, kabzımalların 
ayı için kazanç vergisi beyann 
vermelerine lüzum kalınıyacaktıt 

iki Vekilimiz Geliyor 
Yeni çöpçü arkadaşiyle yarenlik 

etmek ister. Latife olsun diye: 

Bu açık deniz mayn gemisinin bo
yu 44, genişliği 8, çektiği su 3,28 met
redir. Yüklü mayi mahreci 530 ton, 
çift pervanesi 1025 beygir kuvvetin
de, yolu 13 mil, alacağı mayn mik
tarı 40 tanedir. Mürettebatı 4 su
bay ve 29 erdir. 

Floryanın ağaçlanması için beş 
senelik bir program yapılmıştır. Bu 
programa göre her yıl elli bin ağaç 
dikilecektir. Bu ağaçların yetiştiril· 
mesi ve bakılması için bir de yer al
tında su mahzeni yapılacaktır. Ayrı
ca, orman mektebi son sınıf talebeleri 
ağaçlama işleri hakkında tetkiklere 
başlamışlardır. 

Ankarada inşa edilecek Atatürk 

lisesi ile iki orta mektebin planları 
Güzel Sanatlar akademisinde tetkik 

edilme-ğe başlanmıştır. Atatürk lise

si 1500 talebe alacak büyüklükte o

lacak, 200 yataklık pansiyonu bulu

nacaktır. Ortamektepler 750 şer ta

lebe alacaktır. Lise binası 600 bin, 

Ankara, 24 (Tan muhabirindetl) 
Milli müdafaa Vekili General J{ 
Özalp ve Maliye Vekili Fuat /. 
bu akşamki trenle lstanbula ha 

- Açılmazsa omuzlar, girerim. 
Der. 

- 'Olen, bu kocca demir kapı 
omuzlanır, açılır mı hiç?. 

Deve ile Nakliyat 
Menedilecek 

1 
--------• Şehir içinde deve ile nakliyatın 

~iRKAÇ SATIRLA 1 yasak edilmesi hakkında belediye 
_ reisliği tarafından şehir meclisine 

'-.. ehrimızde bulunan İzmir valisi Faz- teklifte bulunulacağı haber alınmış
V lI Güleç Pazartesi günü İzmire gide- tır. 

cektir. 

* Bir haftndanbe_ri şehrimizde bulun~n 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti müs 

teşarı Adil Okuldaş dün Ankaraya dönmüş 
tür. 1 

* A vrupada bulunan İnhisarlar Umum 
müdürü Mithat Yenel Mısıra da uğ 

rıyacak, ondan sonra liehl'imize dönecektir. 

• 

Bit Mücadelesi 
Şiddetlendi rilecelC 

Son günlerde Istanbulda bitli in-

sanlar çoğalmıştır. Bilhassa bekar 

odalarının toplu bulunduğu mıntaka

larda ve kalabalık olan umumi yer

lerde bitli kimselere tesadüf edilmek 

tedir. Belediye ilk olarak temizlik iş-

or,tamektepler de 300 bin liraya çı

kacaktır. Ortamekteplerden Hamam 

önünde yapılacak olanı önümüzdeki 

ders yılına yetiştirilecektir. Şimdi 
Ankara lisesinin bulunduğu arsaya 

Tıp fakpltesi yapılacaktır. 

Zehirli Maddelere Karıı 
Mücadele Açtldı 

Eroin, esrar gibi zehirli maddeler 

kullananlar gittikçe artmaktadır. 
Maarü idaresi, bazı düşkün kimsele-

ettiler. 

'TAKViM ve 

25 Mart 1938 
CUMA 

3 üncü ay: 
Arabt: 1357 

Muharrem: 23 
GUneg: 5,57 
ikindi: 15,49 
Yatsı : 18,57 

GUn: 31 

Ö{'ıle: 

Akşam: 

lmdk: 

YURTTA HAVA VAZll' 

Gizli hizmetler grupu karar
gahındaki faaliyetimiz gün 

den güne artıyordu. Grupa men
sup bütün casusların verdikleri 
jurnallerden hemen hemen günü 
gününe haber alıyorduk. 

şu kadar ki ayni şahsın hergün 
pbahlan erkenden çöp sandığını 
ziyaret için yukarıki kata çıkması 
postane ;r----•,n arasında bir 

Yeni çöpçü enine boyuna, aslan 
yapılı, kuvvetli bir delikanlı ... Ta
bii ikisi de cahil ... Aralarındaki bu 
latüe bahis şeklini alır. Kızışır ve 
iddiaya biner. Yeni çöpçü kuvveti
ni hemşerisine göstermek için; ka
pının sabit bulunan kanadındaki 

kulpa yapışır. Olanca kuvvetiyle 
omuzlar. İçerdeki İngiliz çavuşla
rı; iki şahsın kapı önünde görüş
melerini işitir ve şüphelenerek ka
pının arkasına sokulurlar. Tam bu 
esnada da kapının omuzlandığını 
hisse<lince, tabancalar elde dışarı 
fırlarlar. Vaziyet karşısında çöpçü
ler pşınr ve birer tarafa çekilir
ler. Onların bu vaziyetlerini kaba
hatlerine delil tutan çavuşlar ite 
kaka ikisini de daireye sokmak is-

lar. 

G eçen kış bozulan Sarıyer - Rumeli 
kavağı yolunun taıfıırine başlan -

mıştır. Yakında bitecektir. 

leri amelesinin muayenesini ve içle
rinde bitli olanlar varsa, temizletil-

• mesini kararlaştırmıştır. Belediye, 
Liman idaresinin ~~uğu nhtım ha bitle yaptığı mücadeleyi şiddetlendi-

rin, bu zehirleri mekteplere kadar 
sokmak isteyişlerini sezerek, talebe
nin, bu fena zehirlere alışmaması i
çin, bazı ciddi tedbirler almıştır. Mek 
tcplerde yeni bazı kayıtlar konmuş, 
talebenin dışarıda ve içeride vaziyet
lerinin sıkı bir şekilde kontrol edil
mesine başlanmıştır. Maarü idaresi 
bu tedbirleri şiddetlendirecektir. Ba
zı mekteplerde, ant olarak talebenin 

Yurdun Ege ve Kocaeli bölgelerfl'l
6 

va açık, diğer bölgelerde az buıutltJ 
miş, rüzgar şimali istikametten esıı'I 

Dün, fstanbulda hava ekseriyetle 
geçmiş, rüzgir şlmalt istilrnmettetı 
de 2-3 metre hızla esmiştir. Saat 14 

rometre 763,5 milimetre idi. Hararet 
11,3 ve en az 4,9 santigrat olaralt 

...._ __ _..__·~----·~,. ..... 



T~N 

omatik Taahhütler 
ômer Rıza DOCRUL Avusturyada Yeni Seçim 

Alnındaki Bir Çizgi J ngiltere Başvekili Mister 
Chamberlain, gUnlerdenberi 

nen nutkunu dün söyledi ve nu-
daha e\ velce tahmin olunan, Lon
ltıatbuatı tarafından haber ve -
düsünceleri ifade etti ve .Mister 
berinin İngilterenin otomatik 

İr askeri yardım taahhüdüne gir

Y h d•ı • L h• t için 10 Bin Lira a U l erID e IS ana TazminatAlanKadın 
Hicreti Devam Ediyor ı 

eceğini açıkça anlattı. Çekoslo -

1 >a belki bir taarruza uğrar, fa -
. hu taarruzu İngilterenin hemen 
1 

herlik ilan ederek Almanyaya 
ı harp açmasını istilzam etmez. 
• Fransa, böyle bir hadise vukuu 
irinde Çekoslovakyanın yardı -
ko abilir, fakat bu da İngiltere-

clcrhnl ayni vaziyeti almasını 
aya müzaheret etmesini ve or

tını hemen Fransaya gönderme -
icap ettirmez. 
ister Charnberlainin otomatik as 
taahhütlerden maksadı budur. 
lkat İngiltere Milletler Cemiyeti 
na sadakatini muhafaza ettiği i

Çekoslo\ akyanın taaarruza uğra
ı da sükut ile karşılıyacak de

r. Bilakis ayni cemiyetin azası 
İle taahhütlerini yapmıya koşa
\'e mümkün olan her yardımı ya 
tır. Fakat Milletler Cemiyeti de 

n hastalıklı bir teşekküldür ve 
r Chamberlainin bu teşekküle 

kanaati sarsıktır. Ona göre her 
tn evvel Milletler Cemiyetini ha 
\'e sıhhate kavuşturmak, onun ''a 
ltrini tesirli bir tarzda yapması 
iınkan hazırlamak lbımdır. Çün 

bu sayede Milletler Cemiyeti, ba
tn emniyetli, ve en kati mesnedi 

t bilir. Bunu yapmadan Milletler Ce 
ttine güvenmek ve ondan bir hiz 
beklemek manasızdır. o hal

bugünkii şerait içinde Çekoslo\'ak 
•, Millet~er Cemiyeti balığı bakı 
elan da bir hizmet ifası, pek §ÜP -

bir mahiyet alıyor. 

b u bö~ le olınakla beraber Mls
Q ter Chamberlain asıl yapıla • 

:;o ,;.-v beynefmılel ·emniyeti s" rs 
~l anlatmıştır. Sarsık emniyet için 
"el·nelmilel işlerin yilriimesine im 
~ bulunmadığı için ilk yapılacak 
'- emniyeti yeniden sağlamlamak 
\'!! • t' wl 1 J emnıye ı sag am ıyacak çare-
bulmaktır. 
~at İngiltere için otomatik taah 
tre giri mek imkanı yoktur. 

ilterenin bu vaziyeti alacalı e
ll malUnıdu. O halde başka çare
düşünmek mümkündür. Mesela 

eıııerde So\•yet Birliği hariciye ko 
ti Bay Litvinof bir teklifte bulun 
' l\tiIIetler Cemiyeti içinde veya 
~da sulhçü devletleri birleştirmek 
. cavüze kar§ı gelmeyi teklif et • 

) ~•t İngiltere Ba~ekili bu tekli
eJ . muvafık görmüyor. Çünkü bu 

kabul olunduğu taktirde, dev
gruplara aynlacak ve bu grup 
Yeni harp cepheleri hazırla • 

11 lnüncer olacak. 1 
'°ltalde İngilterenin Avnıpada sul 
l'tımak yolundaki yardımı neden 
t olacak? 

11 
ter Chamberlain bu suale de 

ıı \'eriyor \'e Çekoslovakya ile Al
)• arasındaki ihtilaflan banş i-
~ hal için her yardımda bulunmı 
il ır bulunduğunu anlatıyor. 

•tada bahis mevzuu olmaması 
tden bir şey \•arsa, kuvvettir ve 
ttin istimalidir. Çünkü Mister 
berlaine göre en son kullanıla • 

ttı. son müracaat edilecek vasıta 
ettir. Kuvvet, en başta kullanı
\'asıta değildir. 

.... * 

Viyana, 24 (Hususi) - Avustur-ı histana hareket ediyorlar. 
yadaseçim mücadelesi hararetlenmek Son tecavüzler kar,uında 
tedir. Seçim mücadelesinin hatırası- Moskova, 24 (A.A.) - Tass ajan-
nı Y.aşatmak için pullar çıkarılmış, sı bildiriyor: 
hücum kıtalarına mensup efrat, yol- "Jurnal dö Mosku,, gazetesi, "Anş
larda yürüyüşler yapmışlar ve Füh- lus'dan çıkan dersler ve Litvinov'un 
rerin gönderdiği komiser B. Jozef beyanatı,, başlığı altında neşrettiği 
Buerk'in önünde geçit resmi yapmış bir başmakalede ezcümle diyor ki: 
lardır. Dolfüsün adliye binasındaki "Avusturyanın istiklalini garanti 
heykeli yıkılmış ve bütün mektep eden 11-7-1936 anlaşmasının Hitler 
kitaplarının değiştirilmesi kararlaştı tarafından ihlali ile Almanyanın A
rılmıştır. Kitaplar, Avusturya - Al- vusturyayı ilhak etmesi, yalnız Fran 
manya birliği fikrini takviye edecek sada değil, fakat, Avusturya meselesi 
şekilde yazılacaktır. Birçok müesse- ile alakadar bulunmadığını her defa
sclerdeki muallimlerin dörtte üçü de- sında ileri süren ve bu suretle Hit
ğiştirilmiştir. ler'i bu işe aşağı yukarı teşvik eyle-

Ayın 28 inden başlıyarak bütün miş olan Ingilterede ve bütün Bal
Viyana bankaları ve para ticaretile kan antantı devletlerinde ciddi en
meşgul müesseseleri hesapları mark dişeler uyandırmıştır. Polonya da, 
üzerinden tutacaklardır. Vezneler A- Garp komşusunun bu kuvvetlenme
vusturya şilini alacak, mark ödiye- sinden büyük bir memnuniyet duy
cekler ve Avusturya parası yavaş mamış olsa gerektir. 
yavaş ortadan kalkacaktır. Bugün Mussoliniye gelince, hissiyatını şu 
tatbik olunacak para kanunu muci- aşağıdaki cümle ile çok iyi ifade et
bince ecnebiler harice para veya lı:ıy- miştir: "Herhangi bir hoşa gitmiyen 
metli evrak götüremiyeceklerdir. hadiseye karşı koyamıyacak vaziyet-

A vusturya polisi de tıpkı Alman te isem ve bu hadisenin hiç olmazsa 
polisi gibi tensile edilmiştir. Emniyet senin muvafakatinle, hatta senin 
müdürlüğü kaldırılmış ve yerine po- yardımınla vukua gelmesine çalış.,, 
lis umum müdürlüğü vücuda getiril- Avusturyanın Almanya tarafın-

miştir. dan ilhakı, pek muhakkak ki, Çe-
Villah şehri, Otto dö Habsburg'u koslovakya için daha evvel de mev

fahri hemşehri listesinden silmiştir. cut olan tehlikeyi fazlalaştırmıştır. 
Plebisitte kullanılacak rey pusu- Çekoslovakyaya karşı yapılacak bir 

laları hazırlanmıştır. Almanların kul tecavüzün hakiki manasını anhya
lanacakları pusulalar beyaz, Avus- bilmek için, Fransa ve Sovyetler 
turyalılarınki kırmızı olacaktır. Fa- Birliği tarafından Çekoslovakya lehi
kat sorulacak sualin şekli henüz ka- ne alınmış taahhütleri de unutnıa
rarlaştırılmamıştır. mak icabeder. Avrupada tecavüz 

Yahudilerin Lehistana hicreti de- o dereceyi bulmuştur ki, bundan hir 
vam etmektedir. Diğer taraftan Dan- derece ileride evrensel bir harp baş-

MEKSiKA: 

Petrol ihtilafı 
Devam Ediyor 

New-York, 24 (Hususi) - Meksika 
daki petrol kuyularının vaziyeti İngil 
tere ve Amerikada derin bir alaka u
yandırmıştır. Meksika İngilterenin 

petrol kumpanyaları, işçilerin ücret
lerine zam yapmayı reddettikleri için 
işçiler İngilizlerle Amerikalılara ait 
birçok kuyuları zaptetmişlerdir. Ku
yuların biri o derece zengindir ki, İn
giltereyi Akdeniz yolile aldığı petro
llerden müstağni edecek vaziyettedir. 
Buraya yatırılan İngiliz ve Ameri -
kan sermayesi 500,000,000 dolardan 
fazladır. 

Meksika hükumetinin bütün petrol 
kuyularını dev1etleştirmiye karar 
vermesi İngiltere ve Amerika hüku
metlerini endişeye düşürmüştür. A
merikanın Meksika ile alış verişi kese 
rek Meksika üzerinde tazyik yapması 
muhtemeldir. Fakat mali mahafil bu 
tedbiri itiraz ile karşılamaktadırlar. 
Meksika halkı, petrolleri devletleştir 
mek için tezahürat yapıyorlar. Bazı 
yerlerde petrol kuyuları sahipleri a
mele tarafından hapsolunmuşlardır. 

Meksika Cümhurreisi matbuata ser 
maye sahiplerini tatmine matuf be -
yanatta bulunmuştur. 

Roosevelt Meksikaya 
Gidecek 

BELÇiKA: 

Milli Müdafaa 
için Hazırlık 

Brüksel, 24 (A.A.) - Meclis, dün 
hariciye bütçesinin müzakeresine de 
vam etmiştir. Bir mebus, hükumetin 
1914 hadiselerinin tekerrüründen 
korkan Lüksenburg ve Belçika hal
kını yatıştıracak beyanatta bulunma 
sını istemiş ve buna cevap veren 
B. Spaak, hudut müdafaasının tama
men organize edilmiş olduğunu ve 
Belçikanın, müdafaasını tam bir is
tiklfil içinde temin edeceğini bildir
miştir. 

Ponsöle'nin Fransızların Belçika
ya yapmaları icabedecek yardım 
hakkındaki sualine, B. Spaak, bu hu
susta müdafaa bakanının beyanatını 
hatırlatarak cevap vermiş ve: "Mü
dafaamızı organize etmek hususun
da tam serbestimiz mevcuttur.,, de
miştir. 

MERIHTEN ARZA BiR 

""•st 
h·er Chamberlainln bu son söz-
t~lhassa dikkate değer. Çünkü 

ı.ı en son kullanan vasıta oldu • 
t%akkaktır. Fakat onun her şey 

de '°"el hazırlanan, ve varlığı her 
il tı. .t\"\•cl hissettirilen vasıta ol -
it4Uphc götiirür mü? 
t)f • a •ın Mıster Chamberlain silah-
~ Programının tatbikini çabuk • 
~tıt •k ve geni letmek istediğini 
leb ekıe bu vasıtanın ehemmiyeti
• aruz ettirmiştir. Fakat bu va
rı k 11 

Vaşington, 24 (A.A.) - lyi bir 
membadan bildirildiğine göre, B. 
Ruzvelt, önümüzdeki yaz mevsimin
de Meksikaya gitmek tasavvurunda
dır. Amerika reisicümhuru, Meksika 
sahilleri boyunca yapacağı balık av
cılığından bilistifade Meksika reisi
cümhuru B. Kardena'yı ziyaret ede
cek ve bu suretle iki memleket ara
sındaki dostluğa ne derece ehemmi
yet vermekte olduğunu göstereck-

'- • u anılması nerede başlar, 
~ırı etmek cidden, müşküldür. 

\' '!! vasıta, her \'asıtadan evvel 
\'e kullanılmaktadır. 

~· * ~tt Chamberlain İspanyada a-

tir. 

relerden dolayı son derec~ nikbindir. 

Aktris Sylvia Reynold ismindeki bu 
kadın, bir otomobil kazası geçirmiş ve 
alnında ufak bir çizgi kalmıştır. Bu 
çizgi lçln İngilterede mahkeme, şofö
rü 10 bln lira tauninat vermlyc mah
küm etmiştir. 

Biz bir arkadaş kaybettik. tlç kişi 
belki bir daha çalısamıyacak surette 
yaralandılar. Ne tazminat alabilirler? 

YUGOSLAVYA: 

Üniversitede Bir 
Arbede Oldu 

Belgrad, 24 (A.A.) -Avala ajajn
sı tebliğ ediyor: 

Dün öğle vakti, üniversitede on 
iliı on beş talebeden mürekkep iki 
grup arasında bir arbede olmuştur. 

Bu gruplardan biri Liyotiç'in taraf
tarlarından,. diğeri de sol cenah un-

Talebeden biri hafif surette ya
ralanmıştır. 

Bu hadise, ancak birkaç dakika 
devam etmiştir. 

Talebe, polisin müdahalesinden 
evvel dağılmışlardır. Bu hadisenin 
sebebi, bu iki grup talebenin müsa
mahasızlığıdır. 

Amerika 35 Bin 

Tondan Büyük 

Gemiler Yapıyor 
New-York, 24 (Hususi) - Ame

rika hlikumctinin Londra deni:r. mu 
ahedesinin bir maddesinden istifa
de ederek 35,000 tondan fazla bü
yüklükte gemiler yapımya karar 
,·erdiği haber verilmektedir. Hari
ciye Nazırı Kordcl Hul. bugün be
yanattp bulunarak Amerika hiik(ı. 
metinin İngiltere \'e Fransa ile mü
zakerede bulundueunu bildirmis -
tir. 

BAKIŞ: 

3 

ClEK 
Ölü Gözü!. 

UZAK ŞARK: [Yazan: B. FELEK] 
Tababet ilerliyor, hele cerrahlık 

Üç Koldan Bir arkasından taksi otomobili letişemi-
yecek kadar hıdı gidiyor. Her gün ye-

Japon Tarruzu ni bir cerrahi harikası işitiyoruz. 

l\faymun guddesile ihtiyar gençleştir 

H 1 
mek artık adi meseleler arasına girdi. 

~zır anıyor Gerçi bu gençleşenlerin çocuklann 
Nevyork, 24 (Hususi) - Uzak dan birisi anasının karnından çıkar 

Şarktan alınan en son haberlere gö- çıkmaz, açık olan pencereden bahçc
re, Japonlar, Gukov - Tientsin de- deki ağaca atlanuş diye bir rivayet 
miryolu boyunda yaptıkları son ta- ''ardır, yalansa ''ehali Ul duranın boy
arruzlarda uğradıkları muvaffakıyet nuna, doğru ise ku uru ma) mundan 
sizliklerin acısını çıkarmak için üç ı gençlik alanadır. Cerrahlığa bir itap 
koldan büyük bir taarruz hazırlıyor- diişmez. 
lar. Bütün askeri kıtaların süratle Geçenlerde bir Amerikalı cerrah ta 
cepheye gönderildiği Şanghaydan kalp değiştiriyormuş, diye okuduk. 
haber verilmektedir. Tababet kalbe çok ehemmb et ,·erir 

Diğer taraftan Tokyodan Domei amma yürek iz adamların - yaşadı{.rı 
ajansının bildirdiğine nazaran; ce- vakidir, hem de çokça "tikidir. 
nubi Şangtung'de lho nehrinin sağ Son günlerde bir diğer harikadan 
kıyılarında ve Ling - yi - Sien'nin 8 bahsedil orlar. 
kilometre kadar doğu cenubunda bu
lunan Tu - Çu - Çen mevkii dün sa
at 13 de bir Japon müfrezesi tarafın
dan işgal edilmiştir. 

Yeni deniz inşaatı 
Tokyodan bildiriliyor: 
Amirallık dairesi namına söz söy

lcmeğe salfıhiyettar Kontramiral No
da demiştir ki: 

"Japonya, Amerikanın deniz aşırı 
harekatının gizli hedefinin Japonya 
olduğu keyfiyetini ihmal edemez. Ja
ponya, bir deniz konferansına işti

rake amadedir. 
Fakat, diğer devletler daha bü

yük inşaat programları kabul ettik
leri takdirde kendi deniz programı
nı değiştirmek mecburiyetinde kala
caktır. 

Londra, 24 (A.A.) - Çin diplo
matlarından B. Sünfo, bu sabah Pa
risten buraya gelmiştir. 

Saint Marin 
Cümhuriyeti ile Harp 

Halinde lmiıiz ( !) 
"İtalyanın şimal hududuna sıkış -

mış bir Saint - Marin cümhuriyeti 
vardır. Bu küçük devlet Harbi Umu
mide Almanyanın müttefiki sıfatile 
harp etmiş olduğu için tabii Türkiye 
ile de harp halinde bulunuyordu. 

Mütareke ilan edilip sulh aktedi
lince nasılsa bu cümhuriyetle o za
manki Osmanlı hükumeti sulh imza
lamamışlar ve hali harp devam et
miştir. 

Son zamanda Türk pasaportu taşı 
yan İsmail Kaleci isminde bir zat 
İtalyada bulunmasından istüade ede
rek Saint - Marin'deki bir işini hal
letmek üzere buraya gitmiş ve bir o
tele inme kistemiştir. Fakat, Saint -
Marin polisi, bu zatı karakola götür
müş. kendisine harp esiri olduğunu, 
eğer kurtu1mak istiyorsa hudut ha
ricine çıkması icap ettiğini bildir
miştir. 

İsmail Kaleci, Ankaraya dönüşün
de hadiseyi Hariciye Vekaletine bil
dirmiştir.,, 

Bir hekim, gözü sakat olan bir a
dama bir ölü gözü takmış, adam da 
görmiye başlamış. 

Şaynnı tebrik mu\'aff akı yet. bili· 
ği u ki, bu adam artık ağlamaz da. 
Çünkü meşhur meseldir: 
İmam evinden aş, ölü gözünden yaş! 

Ancak beni tereddiidc düşüren nok 
ta udur: 

Maymundan gudde alarak gençleşe 
nin çocuğu kundaktan ağaca fırladığı 
gibi, ölii göziiyle görnıİ) e ha lıyanın 
da bütün görüşü ölii göriişiidür. Ha -
yata alıcı gözle değil, bırakıcı gözle 
bakar. 

Bir iyiliği vardır. 
Aunili gördüğii için, ikinci defa 

yaklaşırken: 

- l\lcşguliim! di~ip mülakat kabul 
etmez. 

Cerrahlık bu hızla giderse yavaş 

yavaş maymundan gençlik, ölüden 
göz, keçiden çene, ku tan be~in, bkü:.ıı 
den mide ve belki itten yiirck alarak 
bizi bir parçalı bohçaya çe' irecckleı 
ki, ne Allah kabul edecek, ne kul, ne 
hay\ an! Amma biz ) a ı) ne ğız! 

İnsan, insan :) iircği, insan gözü, in
san hissi 'e kanı olmadıkça ya amıı 
neye yarar? .. Siz buna l aşamak der 
misiniz? 

AMERİKA: 

Bütün Ordu 
Sür'atle Tensik 
Ediliyor 

Vaşing\on, 24 (A.A.) - Askeri 
hava kuvvetleri kumandanı general 
Oskar Vcstover, Panama kanalının 
müdafaası işinin, Cenubi Amerikada 
~tr cevelan yapan "Uçan kaleler,, ti· 
pindeki bombardıman tayyarelerine 
tevdi edilecegini kongreye bildirmiş 
tir. 

General, Amerika ordusunun ye
niden tensikine mumkun olduğu ka· 
dar si.ıratle devam edildiğini soyle 
miştir. 

Havai ile Panamanın müdafaası
na gelince, bu husustaki program 
kuvvetli filolar ve tayyare dafii ba· 
taryalar yerleştirilmesini derpiş et
mektedir. 

Merkezdeki filolar da icabında 

müdafaa işine iştirak edeceklerdir. 

Selerberlik planı 
Vaşington, 24 (A.A.) - Ordu er

kanıharbiye reisi general Craiz, or
duyu tensik ve mevcudu seferberlik 
planındaki rakama yani bir milyon 
kişiye iblağ için bir milyar dolnr 
tahsisata ihtiyaç olduğunu butçe ko
misyonuna bildirmiştir. 

SURiYE: 

B. Cemil Mardam 

istifasını Geri Aldı 

t tidahale siyasetine devam ede
~1;1 lttndisi Almanya ve İtalya 

<11as 

Mister Chahberlainin bu siyaseti 
şüphe yok ki, İngilterede çok miihim 
münakaşalara yol açacaktır, fakat yi
ne şüphe yok ki, bu yüzden İnailtere
nin bu siyaseti değişmiyecektir. 

İngiltere otomatik mahiyette aske- " Elendiler, aon laalttılar' i~inde yaphaımız r,,.--Jata a 0··re. J d" · 
e ... RW e , arz e iğimiz seyyarede canlı 

Şam, 24 (A.A.) - Oğrcndigimize 
göre, dahiliye nazırı B. Cabiri, an
cak kabinede degişiklik yapılması 
şartiyle istifasını geri almıştır. Rei
sicümhur, kabinede değişikli~in ya

pılacağını vait etmiştir. Mustakbcl 
kabine, pek muhtemel olar k ) enı
den B. Mardam'ın riya tındl' kur ı
lacak ve yedi nazırdan ter kk 



YARALAMA: 
·TAN 

ECNEBi SANATKARLARLA REKABET: 

Cüce Simon 
Mahkum Oldu 

Dört Çuval Tutan Dosyalar Adliye 
Yangınında Yandığı için Taraflar 

Ancak Dün Teşkil Edilebildi 

Bir orman memurunu tabanca ile 
yaraladığı için adliyeye verilen cüce 
Simonun nıuhakcmcsi, dün Beyoğlu 
ikinci sulh ceza mahkemesinde neti
celendirilmiştir. 

Htıkim Emin, suçlunun, vaka 
gecesi orman memurunu hırsız zan -
nederek yaraladığı neticesine varmış 
ve cüce Simonu l ay 5 gün hapse 

Dün asliye üçüncü hukuk mahke -
mesinde ömrü 95 seneyi aşan bir da
vaya devam edilmiştir. Davanın dört 
tarafı vardır. Hazine, Evkaf, Maniza-

de ve Karagöz Abdullah ağa varisleri. 

Dava, eski Topane sarayının beJwi
lerine mahsus bir yerin üzerine kuru
lan tesisattan ve bunu.n önünde de -
rıizden doldurulan bir sahadan doğ
muştur. Bu meraklı ve asırlık dava -
nın adliye binası yanmadan evvel 
tam dört çuval dolduran dosyası var 
dı. Bunlar yandığı için dava yenilen
miş ve dün de ancak taraflar teşkil 
edilebildiği için muhakemeye başlan 
mıştır. 

Davanın hülasnten mevzuu şudur: 
Galatada şimdiki Kefeli Hüseyin 

hanile sahil sıhhiye müdüriyetinin iş 
gal ettiği bina ve bunların arkasında
ki yolun karşı tarafına düşen dükkan
lar bir asır evvelki (55) numaralı bir 
köşkün yerine kurulmuştur. Bu köş

kü vaktin padişahı Karagöz Abdullah 
ağaya vermiştir. Abdullah ağanın Ha
lil, Hacı Osman, Hafız Mehmet ismin 
de üç oğlu varmış. Abdullah ağa öl -
d ilkten sonra köşk bu oğullarına kal
mıştır.Bunlardan HafızMehmet varis 
siz olduğu için hissesi eski kanuna gö 
re, mahhil vasfile Evkafa intikal et
miştir. Hacı Osman ölmüş Ahmet 
Muhtarla Rüat isminde iki oğul bırak 
mıştır. Ahmet M.uhtar 70 yaşlarında 
ve sağdır. Davacılardan birisi bu zat 
tır. Rüatta ölmüştür. Hissesi sanatkar 
Şadi ile kızkardeşi Güzideye intikal 

etmesi lazımgelmektedir. Davacıla -
rın bir tarafını bunlnr teşkil ediyor -
lar. Halil de Hafız Hilmi ve Adviye is 
rninde iki çocuk bırakmıştır. Olen Ha 

dır. Melek Tekirdağında, Adviye de 
Sıvasta oturuyorlar. 

Dün, ikisi de mahkemede davacı 
sıfatile bulunmuşlardır. Sanatkar Şa 
di ile de Güzideyi avukatları temsil 
ettiler. B. Ahmet Muhtar da mahke
meye şimdiki binaların fotoğraflan -
nı ihtiva eden uzun bir layiha vermiş 
ti. Hazine namına avukat Fuat, Mani 
zadeler veresesi namına avukat Ali 
Fuat gelmişlerdi. 
Padişah bu köşkü karagöz Abdul -

lah ağaya vermiştir. Abdullah ağa öl 
dükten sonra saray bekçileri bu köş
kün ve arsasının kendilerine tahsis e
dildiğini ileri sürerek dava açmıştır. 

Davalar o vnktin divanlarında görül 
müş, ve binanın Karagöz Abdullah a-
ğaya ait olduğu hakkında hüküm ve
rildiği için emlak Abdullah ağanın va 
rislerine intikal etmesi lazımgelmiş, 
varislerden bir kısmı çocuksuz öldük 
leri için hisseleri evkafa intikal etmiş 
tir. Manizadeler sonra yanan bu köş
kün önünde denizden doldurulan yer 
lerle evkafın hisselerini almışlar ve 
buraya şimdiki hanı ve diğer tesisatı 
kurmuşlar. "han ve dükkanlar bizim 
dir., diyorlar. Dava bu şekilde devam 
ederken hazine de işe müdahale etmiş 
ve: 

- Saraya ait bu köşk hazinei has
saya aittir. Hazinei hassanın emlaki 
milli emli'ı;k idaresine geçmiştir. Yer 
bizimdir, veriniz, demiştir. Dava 15 
sene evvel evkafın lehine halledilmiş 
ve fakat temyiz bu karan bozmuştur. 
İşte dava, bu bozina safhasında iken 
dosyalar yanmıştır. 

Dün, taraflar teşkil edildiği için mu 
hakemeye başlanmıştır. 

Bütün taraflar dosyaların tetkiki 

mahkum etmiştir. Bu cezası da 23 gü 
ne indirilmiş ve mevkuf kaldığı gün 
lere mahsup edilmiştir. 

YANDA: 

Ev sahibinin 
Karısını Boğup 

Öldürdü 
Van, (TAN) - Tüccardan Kara 

Süleymanın eşi bir cinayete kurban 
gitmiştir. İki sene evvel yanlarında 
uşaklık eden Süleyman, katil· olmak 
suçuyla Gürpınarda yakalanmıştır. 

Katil, kadıncağızı evin kilerinde 
sıkıştırmış ve başındaki yazmasını 

boynuna geçirip sıkmak suretiyle 
boğmuştur. Bundan sonra cesedi, ka 
zaen ölmüş gibi göstermek maksa
diyle, 30 - 40 kiloluk bir kömür 
çuvalının altına sokmuştur. Kadının 
boynundaki beşibirliği koparıp al
mış ve çarşıda bozdurmuştur. Sonra, 
Hasan, Reşit ve Mehmet adındaki ar 
kadaşlariyle Gürpınara gitmiştir. 
Bunların da cürüm arkadaşları oldu
ğu sanılıyor. 

L ACA 

fız Hilminin l\ielelc.-ü:rnindo bir kc=s. ir"" ....... ı."'-.ı--. ~,_ .. 1 ..... -···•ıı"•--, 

sı kalmıştır. Bunlar da varisler arasın bunun için muhakeme beş Mayısa ta 
dadır. İkisi de 55 yaşlarını aşmışlar- lik edilmiştir. 

FALCILIK: J MÜDDEİUMUl\ılİLİKTE: 

· Büyücü~ükten 
3 Ay Hapse 
Mahkum Oldu 
Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 

dün, bir bıiyü yapma ve fala bakma 
davasını neticelendirmiştir. Beyazıtta 

Soğanağa mahallesinde 'Ilavşantaşın
da oturan Selime, geçenlerde sivil iki 
kadın zabıta memuru tarafından ya
pılan bir fala bakma teklifini kabul 
etmiş ve beş liraya fasulye falına ba

karken cürmümeşhut halinde yaka -
lanmıştı. Muhakeme cereyan eder
ken Acem Hasan isminde birisi de 
mahkemeye şahit sıfatile gelmiş ve 
Selimenin büyü yapmak suretile ka
nsile arnlannı açtığını ve kansını 

kendisinden ayırdığını söylemişti. 

Dün mahkeme, Selimenin 3 ay hap 
sine karar vermiş ve derhal tevkü et 
miştir. Yalnız, Selime· ıoo lira para 
kefaleti verirse serbest bırakılabile -
ccktir. Mahkum 50 lira da para cezası 
verecektir. 

-<>--

HIRSIZLIK: 

Yalan itiraflarda 

Bulundum, Diyor 

Hal Arsası 
için Tahkikat 
Devam Ediyor 
Sultanahmet sulh birinci ceza ha -

kimi, sebze hali yerindeki Ahmede ait 
arsayı kendilerine aitmiş gibi göste
rerek belediyeye sattıkları iddiasile 
Kayserili Mahmedi ve emlfık komis
yoncusu Ef talya ile kocası Anarkilosu 
tevkif etmiş ve dosyalarını tahkikatın 
derinleştirilmesi için müddeiumumi -
liğe göndermişti. 

Müddeiumumilik birinci tetkik bü

BUGUNKU BULMACA 
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* SOLDAN SACA: 

rosu şefi Sabri, dül! mevkuflan tev- ı - istanbulda bir semt 
kif an eden getirterek tekrar ifadeleri 2 - Mobilya yapılır bir ağaç 
ne müracaat etmiştir. Bu hadisede a- 3 - Ynzın eser sıcak yel - Çubuk 
Iakadnr olduğu iddia edilerek Sul - 4 - Nota - Dağ kovuğu 

tanahmet birinci ceza mahkemesi ta 5 - Renk - istanbulda bir semt 
rafından sorgusu yapılan ve kefaletle 6 - Bağırma - Bir tıza - Hitap 
serbest bırakılan şehir meclisi aza - 7 - Zar sayısı - Mevhum 
sından B. İsmail Sıtkı dün bize gön- 8 - Eğlence - Erkek adı 
derdiği bir mektupta hadise ile kati- 9 - Pirinç yemeği 
yen alaknsı olmadığını bildirmiş ve 10 - Uzağa gitmek 

şunları söylemiştir: * YUKARDAN AŞAGI: 
"Keresteciler yangın yerinde bir 1 - Bir viltıyetimiz 

arsanın 120 sehimde 7,5 sehmine mu 2 _Kaba bir kurruış - Nota - Mfmaım 
tasarnf olan Ahmet, elinde bulunan 3 - Erkek adı - Başsız kupa 
fotoğraflı tapu senedile notere müra 4 _ Kısa zaman - Tahta daire 
caat ederek komisyoncu Anarkilos ve 5 _ Futbolde sayı 
Eftalyanın del{ıletile beni tevkil etti- 6 _ ÜzUntllye dUşmek - Avuç içi 
ler. Noterin verdiği vekaletname ve 7 _Boş ltıt 
tapu senedi mucibince belediyece is- 8 - Akciğer (arapça) - Erkek adı 

Sultanahmet sulh birinci ceza. malı timlnk edilmiş olan bu arsayı sattlm. 9 - İnce ve znrit kumaşların dokundu-

Ecnebi revü ve balet artistleriyle rekabet etmek için memlekette kuv
vetli bir çığır açılmış bulunuyor. Burada gördüğümüz iki genç sanat 
&leminde muvaffakıyet temin etmek üzere çalışmaktadırlar. Bunlar üç 
senedenberi muhtelif sahnelerde Avrupalı meslektaşlarından geri kal
madıklarını ispat etmişlerdir. 

EK sinemasının lstanbul halkına hediyesi 
1 

u G 
0 

N 2 su··vu··K FiLM BiRDEN matinelerden ha,hyarak 

1 • ÇİFTE Ç PKI L 
Fransızca sözlü, yeni büyük komedi filmi. Baş rollerde: 

ROBERT MONTGOMOREY • MEDGE EVANS 

2 ·ATEŞ BÖCEGi 
Senenin en büyük AŞK - HEYECAN - GOZELLIK ve 

sergüzeft şaheseri. 
Baf rolJerde:JEANEITE MAC DONALD - ALLAN JONES • 

Fiyatlarda kat'.iyyen zam yoktur. 
1#9Rmaım111111 .......... !ill!ll:!IDl~fCJ!!C::!Illl!Bm .......... .... 

.Yıldızlann en genç, en parlak ve en güzeli, 

(3 Mcırlern Kız) 

DEA N 
ve meşhur orkestra tefi (Greta Garbo'nun nişanlısı) 

STOKOWSKI 'nin iştirakile çevirdiği en büyük filmi 

100 RK KIZ 
Pek yakında sinemasında 

26 Mart Cumartesi ve 27 Mart Pazar gündüz gece 
Dünyanın en güzel sesli san' at karı 

E 
Şehir Tiyatrosu ıan'atkarlarile beraber 

''YARASA,, operetini oynıyacaktır. 
Biletler şimdiden tiyatro gi,elerinde satılmaktadır. -

,•---• Bu akfB-JD T U R A N Tiyatrosunda 
S. A TlLLA. MOSAMERESl 

Na1it ve Arkadaşları Halk Opereti Birlikte 
3 büyük !'az heyeti: Munllft ve arkadaşları 

Ambasadör saz heyeti: Ve Hatay saz arkadaş
lan birlikte mutat seanslardan sonra - S. Atila 

iıl•••••••••••m:ım:ı:ıı revü heyeti tekmili birden 

("~"'""' "-'~~~ 

l~~~~s 
Şubeye davet 

Fntih As. Ş. Başkanlığından: 
İstanbul Kocamustnfapaşn halkından o

lup şubece avaklbi meçhul olan 316 doğum 
lu ve (28230) kayıt No. lu yedek topçu aıı
teğmen Halit Naci oğlu Ziyanın şubeye 

mUracaatı İstanbulda değilse adresini bil
dirmesi 

E TE , 
Sergisinde 6 gün 

BÜKREŞ 
Sergisinde 2 gün 

Hareket 30 Nisan 
11 günlük seyahat 

y 
ıtemesi, dün, bir hırsızlık iddiasını Ve bedeli olan 349 lirayı aldım. No- ğu madde 
tetkik etmiştir. Davacı avukat Sadul- terden tasdikli ve fotoğraflı bir ibra- cl=O==B=i=r=n=e=vl=y=em=ek======= 
]ahtır. Suçlu yerinde de davacının hiz name alarak parayı verdim. Yapılan 
metçisi Cideli Fıı.tmn bulunmuştur. muıımele Ahmede aittir ve sizin bah-
İddia şudur: scttiğiniz adam Mehmettir. Sonra bu 

Fatma, Sadullahın elbiselerini, ça- yüksek ve kıymetli bir arsa değil, çok 
maşırlarını aşırmış, bilahara almak ~fak ~e masari~i çıktıktan sonra 269 
ü re apartımanın kapıcısına teslim hra gıbi ufak bır para kalan arsadır. 

ze . tir Bu sırada davacı haber al - Binaenaleyh hiçbir kimseyi teşvik et 
etmış · · d ğT B.. 1 ki l' · 1~1-ı ve çalınan şeyleri yakalatmıştır. mış e ı ım. oy e r ı ışlerle a <=a 
m ş . dar olmıyacağımı herkes te bilir. Tah 

Fatma ilk tahkikatta suçunu ıtiraf kikat safhası da bu merkezdedir.,, . 

25 - 3 - 938 

lstnnbul radyosu: 
ÖGLE NEŞRIYATI • 

Saat: 12.30 Pltıkla Türk musikisi, 
Hnvndis, 13.05 P!Cıkla türk musikisi, 
Muhtelif plftk ncşrlyatı, 14.00 Son. 
Akıam neırlyntı: 

Saat 17.00 İnkilAp tnrihl dersi: ün! 
siteden nakleden: Yusuf Hikmet B 
18.30 Beyoğlu Halk Evi göstcrlt kolu 
!ından bir temsil, l9.ı5 Konferans· Ali 
mi Akyilz (Çocuk terbiyesi) 19.55 F 
haberleri, 20.00 Memleket ı;arkılan: 

yadi Hakkı Aras tarafından. 20 30 Havı 
poru, 20,33 Ömer Rıza tarafından a 
söylev, 20.45 İnci ve arkadaşları tarafı 
tilrk musikisi ve halk ıarkıları (Saat 
21.15 Mustnfn ve arkadaşları taratıt 

tilrk musikisi ve halk şarkıları, 1 - Pıı 

Madam Bntertlay. 2 - Çnykovskl: An 
51ncl senfoni 3 - Meyerbcr: Dans de s 
4 - Vitgens: Liltl doll1, 5 - Betoven: Mö 
22.45 Ajans haberleri, 23.00 Pltıkla sol 
Opera ve operet parçaları, 23.20 Son h 
ler ve ertesi güni.in programı 23.30 So' 

Anknra Radyosu: 
Ööle ne,rlyatı: 
Saat 12.30 Muhtelif Pltık neşriyatı, 1 

Plak: Ti.lrk musikisi ve halk şarküaf. 
AKŞAM NEŞRiYAT! : 

Saat 18.30 Mutellf plak neşriyatı, 1 
İngilizce ders: Azime İpek, 19,15 Türk 
slkisi ve halk şarkıları, (Hikmet Rı:ı1 
arkadaşları) 20 Saat ayan ve nrapça 
riyat, 20.15 Ti.lrk musikisi ve halk ı;ar 
(Melek Toksöz ve arkadaşları), 20.45 • 
saksofon: Nihat sengin (Piyanoda Mf.'. 
BI) 21 Konferans: Farazltolog Ne 
21.15 Pltıkln dans musikisi, 22.00 AjanS 
berleri, 22.15 Ynrinkl program. 
SENFONİLElt 

21 Ltıypzig: Dresden filharmof. 
21,45 Berlin kısa dalgası: Sen!onik 1' 
ser (Haydn, R. Strauss' 
HAFİF KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgnsı: Hatif m~ 
(8,15 devamı) (9,30 Asker bando) 
Bcrlln kısa dalgası: Hafif musiki (14 
devamı) 13,10 BUkreş: Radyo orkesti 
(14,25 Devamı 14,15 Paris Kolonyal: f. 
ser nakli 15 Keza 17,15 Vnrşova Or 
trn 17,45 Berlfn kısa dalgası: İş 
musikisi (18,50 Keza) 18 Belgrod: BCll 
radyo orkestrası 18 BUkreş Stetan 
orkestrası. 19 Peşte: Çigan orkes 
19,15 Bükreş: Elen musikisi (Korol 
orkestrası) 21 Varııova: Ruht musiı<I 
Varşova: Eğlenceli konser 22,30 Be 
Bilyilk radyo o'rkestrası 23,15 P.c>~ 

Pltık musikisi. 
OPERALAR OPERETLE'uc~ 

' - f' den parçalar 2~ Peşte operet nrut. • " 
Prag: Stüdyo operası 

ODA MUSİKİSİ 
RESİTAJ .. LER 

15,15 Berlln kısa dalgası: ŞnrJCı 
18,15 Varşova: Elen şarkıları 19,20 
grad Piyano konseri 20,45 Vnrşova 
Varşova Piyano resitali. 

DANS MUSİKİSİ 
11,45 Berlln kısa dalgası 19,10 V 

va (Enstrümantal solo valsler) 2~ 
LAypzig. 
MUHTELİF 

18 Peşte: Yunan - Macar Futbol 
çını nakil 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER 

etmiştir. Hakim, davacıyı dinledik -

ten sonra suçluya söz verdi. Fatma: Onun için yalan yere itirafta bulun -
_ Bay hakim, dedi, bunların hep- dum. 

111 yalandır ve iftiradır. Sadullah ben- Hakim Fatmanın bu iddiasının tet
den intikam almak istemiştir. İlk talı kiki için dosyayı müddeiumumiliğe 
kiknt esnasında suratıma bir yumruk çevinniye karar vermiş, ve muhake _ 

1 ZA o FRITZ !!!~. TH'°q~N~PAUL ~/ 
1 

BİGE - HANS MOSER - LUCIE LUCİE ENGLtSCİİ 
S A R A Y sinemalarında başladı. ilaveten: Son Viyana hadiseleri - Hitler'in Viyanaya girişi 

---•••---Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 Suvare 9 da 



TAN 
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TAN 
Günde• Gazete 

--0-

'rAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
llYde temiz, dUrUat, eamlmt olmak, 
lcarlln gazetul olmıya çalıımaktır. 

Newı Chronlcle ıaıeteıl muharrlrlerlnden layan Erllia Boelim, Orta Avn1pada ."'• lallian• 
larda bir tetkik seyahati yapmıı. bllhaısa Bulgaristan ve Yugoılavyada uıun müddet kal• 
mııtır. Tetkiklerine devam etmek lıere memleketimlıe gelen lngiliı ganteclıl, bin, lul
garlstanın bugünkü vaılyetlni anlatan bir ya11 yaımııttr. Bu ya11yt aıağıda okuyacak11nıı: 

B4fi1 
Ateı Düıtüjü 
Yeri Yakar z s-. -:J. ;:&" 

ABONE BEDELİ 
Ttlrklye Ecnebt 

1400 Kr 1 Sene 2800 Kr, 
'150 Kr: 8 ~ 1500 Kr, 

Bugünkü • 

~= ~: ~~~ :: ~: B l . t 
==~:::~:k:::i:h::.~:. 9~~~: ~: u garıs an 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş-
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 

rG:N:·~::=ı· Ne v aziyette 
Son Hcidlselerin 

lsyüzü 
[Yazan: M. ZEKERIY A 1 

Evvelki gün A vrupadaki hadisele • 
tin iç yüzün il anlatan yazımda, A vus· 
tarya tııalinden önceki hadiseleri an
latmııtım. Bugün bu ifşaatm ikinci 
kısmına devam ediyorum. İngiltere, 
Almanyayı ltalyadan ayırmak ve Der 
lba • Roma mihverini bozmak için İtal 
)a ile müzakereye talip olmuıtu. Fa· 
kat bu müzakereler daha baılamadan 
Bitlerin karanın tesri eden yeni bir 
laidlse oldu. 

Avusturya Baıveklll kendisini Bit 
lerin pençesinden kurtarmak için el 
altından çevrilen bu oyunlardan ha· 
lterdardı. Dünya efkirmı kendi le
laine ka:ıanmak için o da faaliyete 
leçtl. Avusturyamn it1all için Al
lnaııyamn hazırlayıp Avusturya po
lisbwa eline ı~en plim ortaya ata
tak bilyiik heyecan uyandıracak bir 
laiyaneti vataniye mahkemesi karını· 
)a karar verdi. Bu muhakeme, Av· 
hpayı altüst edebilirdi. 

Fakat Viyanada bulunan Alman 
e81111lan Şuıniı'in bu kararını vak· 
tinde haber aldılar ve Wtlere bildir
diler. Bunun herine Wtler Avuatur-
1a Bqveldlbd derhal Almanyaya 
davet etti. Wtlerin daldaki ptosun
laarsdrnd. 'nrrn6'Ai'--Jdaaa .MJiiiii 
•rdaau kumandanlan bulunuyordu. 
IUfDls Hitlerhl tekliflerini redde
dene kumandanlara Avusturyaya 
1tlriimek için emir verecekmlt el· 
laiydl. 

Bu mfllikattan sonra ŞUfnlg me-
111a bir halde memleketine döndü. 
bitlerin pllnım bozmak için plebisit 
)'apmıya karar verdi ve kazanmak 
için Nazi taraftarı olan ıençlerin rey 
-ermelerine mini olmak flzere ZS 
htuıdan kilçilk geaçlerin plebisite 
lttirak edemiyecetlni ilan etti. 

* liltler Harekete 
Geçiyor 

B ulgaristan, çiftçi memleke
tidir. Tarlalar, bağlar, bah 

çeler memleketi. Altı milyona va
ran nüfusunun yüzde sekseni çift
çidir. Bulgaristma Sofyanın çok 
modern-otellerinden bakmak, mem 
leket ve halk hakkında yanhı in
tiba verir. Bulgaristanı görmek ve 
halkını tanımak ve anlamak için 
şimalden cenuba kadar bütün Bul
garistanı gezdim. 

Son iki ay zarfında ziyaret etti· 
lim her yerde konuşulan şey, ye
ni parlamento seçim meselesi idi. 
Bulgaristanda parlamento, 1934 te 
fesholunmuş ve bütün siyasi fırka 
lar kaldırılmıştı. O zamandanberi 
Bulgaristan, esas kanun namına çı 
kanlan kararnamelerle idare olu
nuyor. Bulgarlar, çok demokrat 
bir millettirler. Diktatörlüğü sev
medikleri göze çarpıyordu. Hepsi 
de memleket işlerile alikadar olu
yor ve memleketin siyasi hayatın
da faal bir rol almak istiyorlar. 
Memleketin hürriyet isteği kuvvet 
le hissolunduğu için yeni bir parlA 
mento vldolundu. Fakat fırka teş
kili hila yasaktır. Bulgaristamn si
yasi hayatında eskiden faaliyet 
gösterenler, bu defa parllmentoya 
giremiyeceklerdir. Siyasi olmıyan 
her fahıs, kendini namzet göstere
bilir ve kendi propagandasını ken-

lannı öder. Şayet herhangi nam -
zedln komünist olduğu ileri süril -
lürse, namzetliği hakkında mah -
keme tarafından bir karar verilme
si icap ediyor. 

Halkın çoğu, ne yapacağını kes
tiremiyor ve namzetleri tanıma-

dığı için kime rey verecejinl bil -
miyor. Hükumetin gösterdiği nam
zetler, propaganda için başkaların
dan daha çok fazla para sarfetmek 
le göze çarpmaktadırlar. 

Muhalefette şurada burada ken
di namzetlerinin seçilmesini temin 
edebiliyor. 

fa olarak rey vermiye başlamışlar
dır. Fakat yalnız evli kadınlar rey 
veriyor ve bunlar seçmek hakkına 
malik oldukl an halde seçilmek 
hakkından mahrum bulunuyorlar. 

Bulgar kadınlan teşkilltı reisi Di
mitrana İvanova bütün memleketi 
dolaşarak Bulgar kadmlarile konu 

şuyorsa da, Bulgar kadınlan seç-
mek hakkile fazla alikadar olma
maktadırlar. Yalnız Bulgar erkek 
Jeri, tarlalarda ve bahçelerde ken 
dilerile birlikte çalışan kanlannın 
da rey sahibi olmalannı memnuni 
yetle karşılıyorlar. 

B ulgaristanda aile hayatı çok 
kuvvetlidir. 15 yaşını ge -

çen erkeklerin yüzde 71 i V!! kadın 
lann yüzde 78 i evlidirler. Her 
genç kız evlenmeden evvel hem 
kendisine, hem varacağı erkeğe el-

biseler hazırlar ve evlendikten son 
ra bunlan kullanır. Köylü bir kı
zın hiç olmazsa 15 gömleği, 5 etek 
liği, kendisine ve kocasına ait ol
mak üzere 30 çift çorabı, evde ya
pılma yirmi çift terliği bulunma-

sı lazımdır. Kasabalarda fabrika
larda çalışan kızlar para biriktir
meyi ve hazır elbise ve ef)'a alma
yı tercih ediyorlar. Fakat bu kız• 
lann ha ,atı.. hakikaten güçl\ikler 
~"ı'uıu ... b Jl.71· vuıııaı.uı uu~vı::;uc, 

Bulgaristanın Mançesteri adı veri
len Gabrova'da gôrilştiim. Hepsi 
de köyden gelme, 15, 16 yaşlarında 
kızlardı. Hepsi de üzerine battani
yeler örtülmüş bir yerde yatıyor, 
bütün mallannı başlannın ucuna 
çakılmış bir çiviye asıyor ve ye -
meklerini de· fabrikalarda yiyor -
lar. 

Mensucat işlerinde asgari ücret, 
yevmiye 30 leva olarak resmen 

Bulgari.tanda eörJülılerini anlatan Bayan Eriluı Boelam 

tespit edilmiş ise de genç kızlar ğılması, Bulgar çiftçisini çok çalıı 
bu parayı pek te alamamaktadır • mıya sevkediyorsa da modem zi-

raat metotlarının da tatbikine ml 
lar. Çünkü yatma kalkma masrafı ni oluyor. Çiftçiler, çok fakir ol-
senede 2000 leva tutmakta ve ka- duklan için yeni makineler veya 
zancın gerisi de vergilerin öden • hayvanlar satın alamamaktadır. 
mesl için koylere gonderilmelde • Tarlalar o kadar küçük ve dalı -
d1r. nıktır ki, birçok yerlerde traktör 

kul1Rnm1ya imk!n kalmıyor. F..ski 
tahta sapan yerine demir sapan 
kullanmak, Bulgarlar için blr mu
vaffakıyet sayılmaktadır. 

Ziraat mektepleri ve kolejleri 

genç nesle topraktan en büyük is

tifadenin nasıl temin olunacatı -
nı, en kıymetli mahsullerin nasıl 
alınacağım öğretmektedir. 

Yasan: SABiHA ZEKERiYA 
Milthit bir otomobil kuasmda ya

n arbdaflanmızdan Tabiri kay • 
bettik. Bu acı ailealnl, bütün mat
buat mtlnteliplerini, Tanda gece 
ltlndflz beraber çalıttıtı arkadaşla
nnı sarstı. Ölüntln arkasmdan duy• 
datumm acıya, hudutsuz bir de • 
nis gibi açılan sefaletin ortaamda 
balwmız kalan ailesine kup duy• 
datumm teesstlr de karqtı. Ya şim 
dl banlar ne olacak? Atef, dtlfttlttl 
yeri yakar, dotru. Fakat bir insan 
cemiyetinde Y8f1Yanlar, ateş neresi
ni yakarsa, yangın nerede çıkana 
söndürmek vazifesini taprlar. Ak
si taktirde iman cemiyeti ile hay
van cemiyeti arasnida ne fark ~ 
hr? 

imanlar en ldlçilk çapta toplu ; 
laklar halinde yapmıya bqladık• 
lan ltlndenberl, aralannda blriblr
lerini koruyacak teşldlAtlar yapJIUI 
)ardır. Bunlar, içinde bulundulda
n cemiyetin medeniyet seviyesine 
göre kemiyet ve keyfiyet farla 181-
terirler. Fakat medeni cemiyetin• 
ayırbcı farla, içtimai teşldlltlanma 
fulalıfıdır. Hük6meti, devleti, 
ferdin hüviyetini tahdit eden her 
nevi tef)dlitı lnkir eden uıarıizm 
bile içtimai yardımı kabul eder. 
Biz, eski cemiyet blbıyelerimbde. 
içtimai yardımın en mükemmel te 
killerini buluyoruz. Evkaf tetldlltı. 
imarethaneler, qhaneler, misafir.. 
haneler, sebiller, daha bunun si· 

bi nice l(timal müeueselerin, fen; 

lere içtimai bir ılprta •nifeü yar 
tıtım biliyoruz. 

Ttlrk Cemiyetinin inhitata 7tla 
tuttuia devirlerde bu tefldlltlu 
hozulmQf, bnarethaneler, apane • 
ler kapandılı gibi, vatandaflan b
uya, ltelaya karp konıyacak ma.. 

... 1er de uyıflamqtır. Ctlmhml
yet httkimteti, Halkevlerl, Kmlay, 
veaair t.Pilit)a•1a buna iJayaya ça 
bp,.r. Fakat lnı itin hentla A aa
dayıs. Terakki merhalemizde ~ti-

mai yardıma daha bllyiik bir atlnt 
vermek samanı ıelmiftlr. Meau 
sibi, zabit gibi, her vatandapn kea 
dine cemiyet içinde bir içtimai al • 
ıorta bulmaaı prttır. 

B ulgaristanda büyük arazi 
yoktur. Ve tarlalann çotu 

Jrilçüktür. Arazi sahiplerinin yan
sından fazlası vasati 13 donüın sa
hibidirler. Toprağı olup onu işle -
miyen bir kimse yok gibidir. Fa -
kat ektiği toprakla ailelerini ge -
çindiremiyenler pek çoktur. Mem -
leketin veraset kanunlan, araziyi 
ailenin bütün çocuklanna dağıtmak 
ta ve bu yüzden arazi daima bölün 
mektedir. Arazinin bu şekilde da- Köylerde tesis olunan sıhht 

merkezler hastalan tedavi
den başka hastalıktan korunma ça 
relerini de öğretmektedir. Fakat bu 
hususta birçok güçlükler de göze 

Bunun &zerine Bitler harekete 
~ye karar verdi. Vaziyet te böyle 
l.Q. darbeye fevkallde mtlaaitti. Fran 
.... kabine buhram vardı. İngiliz 
'-tvekili Almanyaya dört ıöriinüyor 
«11. Buya muhakemelerle meguldü. 
ll~Uni, İspanyaya yardım temini 
lsba, Bitlerin teklifini kabul etmiıti. 

M uhalefete Petorka adı veril
mektedir. Bu muhalefet bir 

buçuk yıl önce beş partinin iştira
kile vücuda getirilmiş ve ayni nam 
zede rey vermekle umumi seçim
de kendini göstermiştir. Muhale -
f et, çiftçilerden, işçilerden, radikal 
lerden, sosyal demokratlardan, ve 
milliyetçi liberallerden müteşek -
kildir. Hepsi de sulh ve demok-

Susmasını llilmenin Kıymeti 

çarpıyor. Cenubi Bulgaristanda 7 

bin nüfuslu ve 1085 evli bir köyde 
ancak 115 aptesane vardı ve mekte 

be devam eden 205 çocuktan 145 l

nin klfi gıda alamadığı görülmiif
tür. ç. Uıkü süt, yumurta ve tere
yağı başka kasabalarda satılıyor, 

köy çocuklarına yedirilmlyor ve sa 

tılan bu eşya mukabilinde kibrit, 

tuz ve saire tedarik ediliyor. 

Cemiyetin ferde temin edeeell 
en btlytik menfaat, haklarmm 't'O 
hayatının mfltterek bir emniyet al 
tında olm8914br. Atef, dfiftBlll Jerl 
yakar, bu çok ferdiyetçi, çok baftrat 
çı bir cemiyetin 't'e lnMnlılm te • 
lüldaldir. Toplu hir inaanlık ~ 
de, ateş dfltt618 yeri delil, bltb 
o eeml1ete ve lnnnbia mUZIDI' 
fertleri u Teya çok mtlteelalr •er, 
etmelidir. İnunblm en ıenit tari
fi, ltlltfbı lteferl Dtıraplara bqa 
mtlfterek bir aa duyabilmek ft 

yardıma kopbilmektir. 

rasi nAmına vaziyet almaktadır -
lar. Bunlann ~ildikten sonra par
llmentoda ne yapacakları henüz an 
la§llmamıştır. Bunlann namzet -
leri içinde tevkif olunanlar yahut 
diskalifiye edilenler de bulunmuş 
ve o zaman muhalefet taraftarlan 
da, tanımad.ıklan kimselere rey 
vermek mecburiyetinde kalmıflar
dır. Muhakkak ki, yeni parllmen
tonun 160 Azası memleketin siya
si düşüncelerini, sınıflanm, yahut 
mesleklerini temsil etmekten uzak 
tır. 

Bu defa Bulgar kadınları ilk de-

Bitlerin hareketini tehir için İnci· 
Ilı BatyeJdll nevmidane son bir te
lebhfla yaptı. Vakit ka:ıanmü için 
11.rieiye Nuınna derhal Almanya 
ile ıntbakereye bqlamasım emretti. 
4h.aan Hariciye Nazın da o sırada 
~ada bulunuyordu. Fakat tam 
,.... llrada A vmturya Bqveldlinden 
'-4at telpafa pldl. Nevlll Clwn'-lain Berline dönme~ üzere tayya
..... 1 hazırlatan Fon Bibentropa ha· 
teqtini 48 saat tehir etmesini rica 
-. İngills Başvekili artık Alman· 
~ durdunnanın milmldln olmadı
... kanaat ıetirmiıtl. Fakat hiç ol- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il 

..... Çekoslovakyaya taarrm et- mewuJdil. Avusturyanın işpll onun 
llıaek Diyetinde olmadılı haklanda Al için bir sflrpriz oldu, Fransız hflk6-
..._yadan teminat almak istiyordu. meti derhal İnglltereye bqvurarak 
... tenıinatı abaca IDtlerin A vuatur- bu iyale mini olmak için mflştere
hta girmesine milsaade etti. ken tedbir ahnmuım istedi. B• mak 

.\lınanya A vuaturyayı ı.,aI ettik- satla Londradald tefirine talimat ve
t._ IOIU'8 t.wnten malen bir protea- rildi. Fransız sefiri Hariciye NUll'IDI 
.. llndenfi. Fakat Hariciye Nazın ıörmiye glttiii zaman Lord Hallfu 
~lterenin Orta Avrupa ile alüa- Fon Bibbentrop'la mewaidil. J'ran. 
._ obnadıjuu ihsu etti. Hattı bu ıız sefiri bir mflddet bekletildi. Ka
~ memurlarına açıkça bildirdi. bul edildiii zaman da kendialne, tn. 

• Alnıanyanm telefonla vaki olan giltereye nuihat vermeden evvel 
...._aaüne teskin edici bir cevap kuvvetli bir hiik4met teflrillne p)ıf-
~ malan tavsiye edildi. Bu tavsiye te-* ıirini yapmaktan hali kalmadı. Leon 

y azlyeff Blmn derhal bir kabine tefklHne •• 
vaffak oldu. 

~ bu ,t1rt11t81er patırth1ar o- Fakat artlk it tltea ~ JDdeli 

A talanmız, silk-Ot altındır, de· 
mitler. Bunun ne büyük 

bir hakikat ifade ettiiini anlamak 
aflç detildir. 

Konutmak demek mutlaka söz 
lliylemek demek delildir. iman 
silkat ile de birçok teYler ifade e
debilir. Hattı boan öyle kuvvetli 
sflk6tlar vardır ki, nutuktan daha 
mtleulrdlr. 

Silk-Otu psikolotlar bet kuma 
ayırırlar: 

Tedafüi silk6t 
Tahrik eden ıilk6t 
İhzari ıilk6t 
Susturan silk-Ot 
Söyleten •ilkti 
Tedafüi silk6t, ailk6tu kalkan 

gibi bir müdafaa vasıtan olank 
kullanmaktır. Bir mecliste ıizi is
temeditiniz bir münakapya çek -
mek istedikleri uman silk6t etme 
sini bilmek, sflk6tun tedaffll kuv
vetinden istifade etmektir. 
Tedaffllıtikttbuı huamlarda 

cehil ve dfuuu da örtmlye yarar. 
Bilmeditiniz bir mevzu kon111ul • 
duta, veya hentlz hakkında karar 
vermeditiniz bir mesele meVZ1111 
hahsolduiu zaman ıilk6t lbi hicap 
tan ve fena vasiyete dllpnektea 
kurtarır. 

Tahrik edici allk6t mahatabmı
ma iç)1btln8 meydana ~ 
hizmet eder. Sis 1111takca o lliair • 
JeDir. Sbdrlea&çe ........ il . 
mnp1m aoktalan u lfp .-... 
1a7ede als oau Jr.lndeklnt Qna • ............ 

için insana zaman kazandıran ıü· 
k6ttur. Satı solu dinler, dimate• 
hazırlanırsınız. Burada silk6t ıize 
bu hazırhk imkanım verditl için 
faydabdır. Yeni bir mesele karp
ııncla kaldıtuıız, mutlaka fikrini· 
zi söylemek mecburiyetinde bulun 
dutunu zamanlarda derhal orta
ya atılarak size baılamayınız. Su
sunuz ve dinleyiniz, bu ailk4t ka
rar vermek için üze fanat verir. 
Bu suretle en son lliyllyeeelinfz 
söz hepsininkinden daha kuvvetli 
olm. 

Susturan silk4t, muhatabının 

ıusmıya mecbur eden ıllkAttar. 

Meseli birisi müballplı bir hiU 
ye anlatır. Sonra etrafına bakma • 
nk tasvip ve takdir arar. Bu sil -
kttla karplapnca pprır ve ımar. 

Stikdtlaruı en faydaluı siyleten 

aflk6ttar. Da sflk6t b8fblarmı siy 
lemiye tefvlk eder. Hele bazılan 
ık söylemekten hotlanırlar. Bun -
lana brpsına geçip dikkatle din· 
ler göriinmek, ve ausup llid onla
ra bırakmak ona kaunmak de • 
meldir. 

İnlanlar nrdır ld, •• 't'e ke -
tlerlerini paylatmak isterler. Sizi 
bir kenara çekip dert yanarlar. Siz 
ailk6t içinde ona dinleyince rahat 
ederler. Çtlnkl onun aratbtı nam
hat detlldir. O aadeee ruhundaki 
J1ki hopltmü lhti)'Mllldadır. 81-
sla ılkttann w bu lmlrhı yer. 

mittir· 
itte dk6taa .ıtm •Yala,... 

.. lllrl .. 

Köylüler kendi yaptıklan ek -
meği yerler, en bellibaşlı katıkJ. 

rlREDE: 

Gökçende Kanh • 

Kavga Oldu 
n fasulye, !Ahana ve patatestir. Tire, (TAN) _ Gökçen N~ 

Köylüler arasında en çok tahrl- de Mustafanın kahvehanesinde~ 

bat yapan hastalıklar verem ve 1ı bir vaka olmuştur. Bir zeytin• 
malaryadır. Bunlann çoğıma beda cını kesmek meselesinden çıkan mil
va bakıhyor. Sıhhat merkezleri hil nalrap sonunda Oflu Mehmet Ali, 
k6met tarafından tesis olunmakla Huan oğlu Muatafaya bet el •tef et 
beraber aıhhl ve lçttmal muavenet miftir. Bir tuquıı Muı:tafanın 801 me 
lflerinin çotunu kadın tefldlitı bes mesi altınclan girip ete kemllbü n
lemektedir. Bu teşkilAt birçok ço- yırarak arbnndan çıkmıf ve ala" 
cuk bürolan, bakımevleri, öksüz surette yaralanmaınııa sebep olm~ 

yurtları ve umumi qı evleri vü- tur. 
Mehmet Ali yakalanmıfbr. 

cuda getirmlftir. 

S ofyad.a yüksek aeviyell mil
nevver bir kütle vardır. Ve 

bu kütle sanat ve edebiyat bakımın 
dan garbl Avrupa ile Yarıt edecek 
vaziyettedir. Fakat küçük sanayi 
felilrlerindekl yeni 181'1Dayedarla -
nn çoğu, çiftçi sınıfından türemif 

BARTINDA: 

Yeni Hapisane 
Bartllıı (TAN) - Birkaç haftaya 

kadar burada asrl hapisane lnpmna 
bqlanılacaktır. İnpat 33354 lira,a 
müteahhide ihale olunmUftur. 

ve en iptidat kültür ve medeniyet ------------
telAlrkilerinden mahrum kalmıfbr. 

Bulgarlar birlept ve yurtsever 
bir millettirler. Musiki ve raksı 18 

verlet. Çiftçiler, banf dostudurlar. 
Kanuna itaat ve kooperatif faali -
yetlere yardım ederler. Çabfken • 
dırlar ve mallannı, mülklerlnl ko
l'\l!Uk isterler 811... .. 
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Fransada Buhran Tür 
Şayiaları 

• • 
ıye ın 

Veren 
haFera 

""' . 
(Başı 1 incide) 

yonu toplanmış, hariciye nazırı Bon
kur Akdeniz, bilhassa lspanyadakı 

son vaziyet hakkında beyanatta bu
lunmuştur. Bonkur, • Fransanın bu 
bölgedeki menfaatlerini ehemmiyet
le tebarüz ettirerek demiştir ki: 

Bulgar milli takımı, Çek milli takımıyla Salyada 1 - 1 berabere kaldığı maçta 

"Evvelki hükumetler tarafından 

tesbit edilmiş olan politikanın şimdi
kı hükumet tnrnfından da takip olun
ması, hiçbir zaman ve hiç bir şekil
de Fransa vaziyetinin zayıflaması 
manasına değildir. Veyahut Ispanyol 

olmıyan kuvvetlerin Fransız toprak
lan yakınında veyahut münakale 
hatlarımız üzerinde birleşmesine im
kiın vermesi mevzuubahis olamaz.,, 

Nazır, hava bombardımanlarını 

şiddetle tenkit ederek Fransız hükfı
metinin bu hususta teşebbüste bu
lunduğunu ve Ingiltercnin ve P apa
nın da buna iştirak ettiklerini hatır
latmış ve netice olarak, komisyonun; 
efkarı umumiyeyi, her türlü parti 
mülllhazaları dışında, ancak memle
ket ve barış menfaatlerini düşünme
ğe ve Fransanın orta Avrupada ve 
Akdenizde karşılamak zaruretinde 
olduğu vaziyeti takdir etmeğe ik
na etmesini istemiştir. 

gar F tbo n··n 
tibarı Artıyo Harbiye Takımı 

Bugün Ge iyor Yugoslavları Yenen, Çeklerle Be
rabere Kalan Bulgar Takımı Pariste 

Milli Küme fiksturü mucibince 
yarın, Galatasaray ve pazar güniı 

Fenerbahçe ile karşılaşması ıcabeden 
Harbiye .t'Tıtbolcuları dun akşam An
karadan şehrimize hareket etmişler
dir. 

Bulgar milli takımı beynelmilel 
f utbol sahasındaki itibarını epey ar
tırdı. Di.ın Pariste Fransız Milli tnkı
m ının karşısına çıkan Bulgarlar, A
vusturyalıların yerlerin aldılar. 

Okuyucularımıza, evvelki günkü 
nüshamızda bildirdiğimiz gibi Fran
sız fut bol federasyonu bir sene evvel 
Avusturya federasyonu ile dün oyna 
nan maç için mutabık kalmıştı. 

Avusturya meselesi Almanlar ta
rafından halledilince, Avusturya mil 
li takımının Parise gitmesi ihtimali 
kalmadı. Fransızlar Bulgarlara mü
racaat ettiler. Dünya kupası grup 
tasfiyesi içın 3 Nisanda Prağda Çek 
milli takımile intikam maçını yapa
cak olan Bulgar milli takımı, Fran
sızların bu davetini kabul etti. 

Fransız federasyonu hariciyenin 
tavsiyesini dinliyerek Avusturya mil 
1ı takımı yerme Pariste oynıyacak 
bir milli takım aradı. 

Bulgarlar geçen sone Yugo:ılDYlu 
rı muhim bir farkla mağlup etmişti
ler. Tesadüfe hamledilen o galibiyet-

' ten sonra, Çek milli takımile dünya 
kupası grup müsabakaları için karşı
laştılar ve hiç kimsenin ummadığı 
bir beraberlik elde ettilerdi. Çekler
le 1-1 berabere kalan Bulgarlar, ni
sanın üçunde Revanş maçlarını Prağ
da yapncaklardır. Eğer Prağ maçını 
kurtarabilirlerse gruplarının galibi 
olarak dünya kupası müsabakaları

na Paristc gireceklerdir. 
Bulgar milli takımının son za

manlarda aldığı dereceleri değerli 
goren Fransızlar, Avusturya takımı
nın yerini onlara bıraktılar. 

Bulgar milli takımı kuvvetli 
Bu satırları yazarken Pariste oy

nanan Fransa - Bulgaristan maçının 
n eticesini henüz alamadık. Gece ha
bı>rleri arasında gelmesi muhtemel 
olnn neticeyi ayrı bir sütunda ver
meğe çalışacağız. 

Burada Fransa - Bulgaristan ma
çını vesile addederek komşumuzun 

futbolda beş sene evvelki kuvvetinin 
hayli artırmış olduğunu hatırlatmak 
istedim. 
Eğer dünkü maçta Bulgarlar Fran 

sız milli takımı önünde güzel bir o
yun çıkarmağa muvaffak oldularsa, 
beynelmilel sahaya iyi yaydıkları 
§Öhretlerini bir kat daha artıpnı~ 
olurlar. 

Fransız - Bulg:;ır maçı hakkında 
tahminler yapan Fransız münekkit
lerinden G. Hanot komşumuzun fut
bol derecesi hakkında şunları yazı

yor: 

bolcuların hepsi Sofya klüplerinden
dir. Bu seferki seçmede, bilhassa .. 
biribirinı tanıyan, yanyana oyrıamış 
oyunculardan bir takım yaprnağı 

muvafık bulduk. Bıt prensiple seçti
ğimiz milli takımlarımız Yugoslav
lara ve Çeklere karşı güzel neticeler 
aldılar. 

Bulgar futbolünün seri ve atleteik 
bir futbol olmasını temin için çalış
makta idim. lşime başlamadan evvel 
Bulgar idarecilerile yaptıgımız fennı 
n~iizakereler netıcesinde, genç futbol 
culara siiratli futbolu aşılamış ve o 
şeJ....-ilde oynatmak iızere mutabık kal
mıştık. Ben o hedefe varmak için ça
lıştım. Ve idman tarzlannı hep sur
at esasına istinat ettirdim. 

Bulgar seciyesınc miisait gelen se
ri futboldan hayli istifade edildiği 

sahalarda alınan neticelerle go
züktii. 

Bulgar futbolcularının başltca 

Bu sabah gelmeleri beklenen Har
hıyeliler, son Uçok galebesinden son
ra şehrimizde de iyi dere<'cler almak 
icin en kuvvetli bir şekilde ve tam 
kndrolarile seyahate çıkmış bulunu
yorlar. 

Futbol federasyonu tarafından, bu 
karşılasmaları idare etmek üzere 
Galatasaray - Harbiye maçına Ad
nan, Fenerbahçe - Harbiye maçına 

Ahmet Adem hakem olarak seçilmiş· 
!erdir Müsabakalar Taksim !-;tadında 
vopılac-nktır. 

Fener açı Hala ~üpheli 
Harbiyeliler bu haftakı maçları 

nın ikisini de Taksim stadında ya
pacaklardır. Fakat, Fenc-rin vaziyeti 
hfilıi vuzuhsuzluğunu muhafaza et
mektedir. 

Mıntaka mahafili maçın hakemi-
a.~-la , Çelıolcı h; ::;r•P"""'-""--wl......-- w.ı.:. .... .,..:. ''' tn:1"'1ı .,,"'L ;ı_u:n--·- .?-r--

Prağ maçında iyi bir oyun aynıya- cağını tesbit etmistir . 
rak dünya kupa.çına seçilmektir... Fenc>rbahce klübü ise bu maçın 

Bizim vaziyetimize gelince kendi sahnlarında yapılması lazım 
Fransız munekkidinin yazısını, gelen ikinci mnç olduP,unu ve evvel

antrenörün sözlerini okuduktan ve ki kararları mucibince Taksimde 
Bulgar takımının Yugoslav ve Çek 1 yapıldığı takdirde gitmiycceklerini 
milli takımlarına karşı elde ettiği söylemektedir. . . 
neticeleri hatırladıktan sonra şöyle !kisi arası hal yolu bulmak ıstı-
düşündüm: yen federasyon reisi lzmirdeki maç-

Biz futbola Balkanlı komşuları- larda bulunmak üzere oraya gittiği
mızın hepsinden evvel başladık. ne göre, va7.iv0tin bugünden yarınn 
Gençlerimizin istidadı yüksektir. Se- aydınlanacaqını beklemek ho~ur Mt' 
ciyemize uygun bir mesai programı- ğer ki bird<'n~ire iki taraftan biri~de 
nı değiştirmeden tatbik edebilsek, umulmadık bır hareket olsun da ıh
pek kısa zamanda neler olmaz ve. tilfıf izale edilsin 
nerelere kadar çıkamazdık! 

Hüsnuniyetle ve programlı, mak- 26-3-1938 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILA
satlı bir çalışma ile varabileceğimiz CAK MAÇLAR:: 

Beşiktaş Stadı: 
o mevkilere çıkmağı herkes istiyor Anadoluhı ar - Kasımpn!;a B takımlan 
amma, çarelerini makul ve bilgili bir saat 14 Beşiktaş - Suleymoniye B takımla
şekilde tesbit etmek meselesini dai-
ma yan tarafa bırakıyoruz. Ne ya
zık! ..... 

Bisiklet: 

Bursada i Y rışların 

eticeleri 

n. 
Taksim Stadı: 
Harbiye - Gal:ıUısarny (Mllli ktımc ma

çı) snnt 16 hakem Nuri Bo. ut 
27-3-1938 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK 
MAÇLAR: 

eFncrbahçe Stadı: 
HılAl - Davutpnı::a A Uıkımlan saat 13,3rı 

B~ikUış SUıdı: 

Davutpaşn - Galta gençler B takıml:ın 
saat 9 Güneş - Topkapı B takımları s;ınt 

10,45 Beykoz - t tnnbulspor B takıml:ln S'l 

at 12,30 Beylerbeyi - Fener Yılmaz A ta
kımlnn saat 14,15 Anadoluhlsar - Gal.ıtn 
Gençler A takımları saat 1G 

Tnkfiim Stadı: 
Harbiye - Fenl'rbahçe (Milli kü'lle maçı) 

saat 15,30 hakem Ahmet Adem. 

Voleybol: 

Yeni Bir Turnua 

Patronlar federasyonu reisi Ginya 
bugün neşrettiği bir beyannamede 
hükumetin son mali tedbirlerini pro
testo etmekte ve para enflasyonuna 
doğru gidildiğini söylemektedir. 

Grevler başladı 

Fransanın bazı fabrikalarında a
mele grevleri baş göstermektedir. 
Sitrocn fabrikalarında iş saat 10,30 
da inkıtaa uğramış ve henüz tekrar 
başlamamıştır. 

* Paris, 24 (A.A.) - Bahriye neza-
retinin bir tebliğinde, yeni ve son 
derece mühim olan Korsika'daki As
pretto üssü bahrisinin ikmal edilmiş 
olduğu bildirilmektedir . 

Çekoslovakya
daki A lmanlar 

ıvu~ı- .< .,...,.u~, 

mamiyle uygundur. Çekoslovakya 
Almanya ile olan gergignliği izale e
debilir. Yeter ki, Almanya bunu is
tesin. 

Diğer tnraftan Çekoslovakyanın 
coğrafi \•aziyeti itibarile Fransız ve 
Ingiliz hükumetleri Çekoslovak~.a 
ile Almanya arasında yapılacak mu
zakerc-lcre alakas1zlık gösteremezler . 

Macar Hariciye Nazırı 
izahat verdi 

Budapeşte, 24 ıA.A.) -B. dö Kan
ya, hariciye encümeninde şu beya-

natta bulunmuştur: 
Macaristan ile Almanya arasında 

esaslı meselelerde ihtilaf yoktur ve 
l).lmanya. Macar - Alman hududuna 
hürmet etmek hususundaki niyeti 
hakkında bir guna şüpheye mahal 
bırakmamıstır. Nasıl ki Almanya. 
Italyan. Yugoslav ve lsviçre hudut
larına da hiirmet edecektir. ltalya -
Avusturya Macaristan bloku mevcu
diyeti ortadan kolkmıstır. Fakat ı.t~l 
van _ Macar münasebatı. Roma ıtı

laflarının zihniveti dahilinde, değiş
memis bir haldedir. 

B dö Kanyn. netice olarak. Maca
ristanın küçük itiliıf ile olan müna· 
sC>bPtlerini normal bir sekle sokmak 
hususundaki mesaisine devam etmek 
tasavvurunda olduğunu beyan etmiş-

tir.,, 

G. Franconun 
Yeni Ankara 
Mümessili 

negı 

lngiliz Gazetesi, Türkiyenin Nefsine 
Güveni Tam, Milli Müdafaası 

Kudretlidir, Diyor 
lngilterede (Grcat Britain and The tutmayı düşünebilecekler ve buna 

East) adıyla çık'an ve hep Şark işle- muvaffak olacaklar mı? Karşılann
rinden bahsedilen bir risale var. Bu- daki askeri gayeleri görecekler mi? 
nun son gelen 17 mart tarihli sayı- Balkanlar ham malzeme kaynağıdır. 
sında: "Avrupanın cenubi şark kö- Yugoslavyanın madenleri ve Roman-
şesinden gözlerimizi ayırmıyalım.,. yanın petrolü vardır. Ortadaki mese
başlıklı bir yazı gördük. Bu yazıda le maliımdur. Fakat hal yolu hakkın
şöyle deniliyor: da kehanette bulunmak mumkün de-

"Avrupanın cenubi şark tarafla- ğildir. 

rında malzeme kaynaklanna sahip Muzaffer bir Almanyaya karşı Bal 
olan her memleket için Avusturya- kan memleketlerinin tutacağı yolu 
nın akıbetinden alınacak dersler var- tahmin etmek imkanı vardır. Garp 
dır. Avusturyalılar, Almanların ih- demokrasileri haysiyet ve itibarlan
tiyaç gördükleri kaynaklan ~önül nı iade için tesirli tedbirler almaz
boşluğu ile teslim etmelidir. larsa A vrupanın cenubi şark köşesi 
Almanynı istediklerini ilk fırsatta ister istemez Alman nüfuzu altına 
zorla aldı. düşecektir. Almanyanın şimdiden 

A vrupanın cenubi şark tarafların- orada iktısadi hakimiyeti, prbpagan
daki diğer memleketlerin de malze- dacıları, davasının taraftarları var
me kaynakları vardır. Bunlar da Ber dır. Iki Balkan memleketinde bu ka
linin gözünden uzak kalmıyor. Bu dar kuvvetli bir cereyana mukave-

ciheUe Yugoslavya ve Romanya gi- met edecek kadar büyük ve cüretli 
bi ba?.ı memleketlerin harici siyase- bir adam yoktur. Bunun için şunu 
ti, bütün dünya Uırafından eskisin- derinden derine ümit ederiz ki garbi 
den çok canlı bir alaka ile takip edi- Avrupa, istikliillnin henüz elden kaç-

lecektir. matlığı hakkında Balkan memleket-
Şimdilik telasa lüzum yoktur. Fa- lerine emniyet verecek hareketlerde 

kat kendi kendimizi aldatıp tehlike- bulunacaktır. 
ye göz yummak ta hatadır. Avus- Avrupanın cenubi şark köşesin
tul\j'anın Almanyaya ilhakı, Tuna deki kararsızlığa mukabil, Türkiye
havzasının ve Balkanların kapılan- nin siyaset ve vaziyeti ruha ferah 
nı Almanyaya açmıştır. verecek bir yoldadır. Türkiye istikla 

Berlinin buralarda zaten muvaffa- linin üzerinde daima titriyecek, hiç
kıyetli bir iktısadi siyaseti vardı ki bir hakkından mücadelesiz vazgeç • 
alakadarları bir taraftan korkutu- miyecek bir memlekettir. Türkiye
yor, bir taraftan memnun ediyordu. nin nefsine bu husustaki güveni tam 
Almanya Balkanlardan olan ithalfit ve mükemmeldir. Türkiyeyi diz üs
ve ihracatını birdüziye artırmıştır. tü mevkie düşürecek hiçbir kuvvet 
Bu memleketlerde kendi ideolojisine yoktur. Türkiyenin ruhi ve manevi 
ait cereyanlar açmaya da uğraşmış- kuvveti yüksektir ve Türk milli mü
tır. Balkanlar, ister istemez Alman dafaası kudretlidir. Türkiye dünkü 
emellerine az, çok uymuşlardır. ve bugünkü Almanyayı iyice tanır. 

~ımJfcffC'&FJM? JMl'ı~H.u oı;y"'- Jffiı:d''l'Üilutfllr1JtVır.~mnJ.-'lhUinde Jülıa 
si meseleleri iktısadi işlerden ayrı tur ... 

Ankara Halkevinde 

P of. i tar 
KJnfe an 

Uç··ncü 
nı e di 

Ankara, 24 (A.A.) Profesör Pittard bu- insan iskeleti zuhur etmiştir. 
f Bunlar zenciye benzerler, işte bu iki ts-giln saat 16 do Halkevlnde ilçfincü kon eran 

smı \•ermiştir. Konferansta Ktıltilr Bakanı keletle grlmaldi adı verilen ırk meyd:ına çı 
Saffet Arıkan, Tilrk T\)rih ve Dil Kunım- karıldı. 
ları Basknn ve üyeleriyle Kfiltilr Bakanlığı Acaba nasıl oluyordu da bu Afrikalılar 
crkftnı, yüksek okullar profesörleriyle tn- burada bulunuyorlardı? Bunların halen Af. 
lebelerl ve se<;kin bir dinleyici kütlesi hazır rlkad:ı bulunan tiplerden hangi zümreye 

nispet ve ynkınlıklan vardı? Bunların ha-
bulunmustur. klkt zenciler olmadıkları gBrüldilğü lc\n Fethi tsfendlyaroğlu tarafından Türkçeye 
Çevrilen bugllnkü konfcrnnsın mevzuu da boşimanlarla rabıtaları meselesi mevzu\& 

bahistir. Bu mesele henilz halledilmiş de • 
~~ ~~ "Arkeoloji terimlerinde arlnyasiyen, so- ğlldir. Fakat bulunan bu iskeletler, 
lutreen ve magdaleni.ycn devirleri üst pale ııer tarihi için, ortnya cok ehemmiyetli da• 

valar çıkarmıştır. Bunlar ayni zamanda olltlk periyodunu temsil ederler. Uzun za-
manlar orinyaslyen devri iyice tarif edll- prclstorlk coğrafya meseleleridir. Zira b11 
memlştl. Bu periyot ndını küçilk bir knya Ncgroitlerln hangi yoldan geçtiklerinl kes-

fetmck lcnbeder: sığınağından almıştır. - .... 
Yontulmuş taş çağındon olan bu pertyot SolUtrcen perlyoda alt beşer meskenlenı. 

bugün, bilhassa meydaruı çıkarılmış olnn pek nl'ıdirdlr. Bu periyot cakmaktaşınl 
devre nlt birçok insan iskclcUl'ri dolayıstyle yontmak tekniğinin en yüksek mertebeye 
pek büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. Ve vardıf,'I bir devirdir. Ancak Mısırlılnr ve 
bu iskeletler sayesinde de bu epokta yaşa- Danimarkalılnrdır ki, neolitik periyotta so
mış olan insanların fizik tipi tayin cdllmis- lütrccn periyodundnkllcr kadar güzel pi • 

yesler vtıcuda gl'tlrmlşlerdir. 
tir~eşeriyet hiçbir zaman ve mekfında bu Bu pcrlyoda ismini veren Makon dva • 
kadar uzun boylu bir ırka sahip olmamış- rındakJ soliltrc Fransız istasyonudur. B• 
tır. Bu ırka "kro-manyon,. adı verilmiştir. mahalde at k~lklcrlndcn muazzam küme
Bu ad Dordonyadnkl bir knyn sığınağından lcr bulunm:ıktadır. Burada 100 bine yakın 
gelmektedir. Biz bu ırktan yarın bahsede- at iskeletleri bnklyesi bulunduğu tahmin o-

lunmaktadır. 
ceğlz. Magdnlcnlyen devri pnleollUk medenlye-

Bulgar takımının kolay bir lok
ma olacağını 1ıesaplamak yanlış
tır zannındayim. Bulgarlar bilhas
sa siirate ehemmiyet veren bir 
futbol oynuyorlar. Kanaatimce 
Çekleri şcqırtan hassaları bu sii.r
atleri olmuştur. 

Bulgar oyunculan, muntazam 
bir programla ve pek ciddi idman
larla hazırlanan ve gözleri daima 
ilerde olan gençlerdir. Oyunlannı 
seyrettikten son;~ kend~ . sahalan 
haricindeki kabılıyetlennı daha 

Bursa, (TAN) - Federasyonun 
8 seri üzerine tertip ettiği bisiklet 
yarışlarından ikincisi Bursa ile Gem
lik yolu üzerinde ve 25 kilometre a
rasında yapılmıştır. Bütün klüpler
den 12 sporcu iştirak etmiştir. Birin
ci yanşa nazaran çok iyi bir netice 
elde edilen bu yarışta Kemal (A
car idman yurdundan) birinci, Bekir 
ikinci, Faruk üçüncü, Hüsamettin 
dördüncü, Kadri (Akınspordan) be
şinci geldiler . Yarış çok heyecanlı ve 
neşeli oldu. 25 kilometrelik yol ( 44) 
dakikada alındı. 

Konyadaki Yar.şiar 
Konya, (TAN) - Klüpler arasın

da yapılan bisiklet yarışında Gençler 
birliği birinci ve ikinci, idman yur
du ise üçüncü gelmiştir. 

Galatasaray klübü fcderı.; ve gayri 
federe bütün klüplere açık olmak ü
zere bir Voleybol turnunsı tertıp 

etmiştir. 

Turnuaya iştirak etmek istiyen 
klüplerden Cumartesi günü saat 18 
de Beyoğlunda Galatasaray klübü lo
kaline bir murahhas göndermeleri 
isteniyor. 

Aydında Yapıl n 

(Başı 1 in cide l 
zakerelerde bulunmak üzere, evvela 
Bükreşe, sonra da Belgrada gidece
ğim. General Franko ht'ıkumetinin 

Ankara mümesssilliğine ihtilalden 
evvel İspanyanın İstanbul konsolo
su bulunan Palensiya tayin edilmiş
tir. Türk hükumeti de bu tayine mu
vafakat etmiş bulunuyor.,, 

Orlnyaslyen devrinin maddi kültfirü bun tinin en nsuı ve bu uzun tarih dc\Tlnfn eD 
dan evvelki medeniyetlerden daha başka yük Ak mC'rhalcsJ gibi görllnür bu perlyoda 
manzara arzeder. Çakmaktaşından yapıl - ismini veren Madlcrı Dordony'da Eyze clva 
mış nletlerc gelince, büyUk al1ikalarln mut- nnd:ı Vl'Zcr de'l'lilerı bir ırmağın kenarında
tnsıf mfisteriyen aletlerini, ekseri.ya uzun ki bilyilk bir kaya sığınağıdır. 
ve dar ve çok ince işlenmiş olan lam tek- Bu devirde çakmııktaşından vapılmış o-
niğl Uıklp eder. lnn aletler bizi orlnyaslyen deVl'lndl'kilerlD 

Lam uçlarında vUcuda getirilen kazıcılar den daha az nlAkalandırır. Fakat. kem* 
ve bilhassa "omurgalı,, adını alan husu 1 Ren geyfgi ve Fildlşlnden yapılan işler P• 
bir tip kazıcılar meydana getirildiği gBril- bllyilk bir lnklsaf göstermiştir. B'.1 ftletı• 
lür ki, bu Uptekller bu devrin en knrnkte- türlll tUrlildilr. CUnkil bunlar daha gilç bit 
rlstlk olanlarıdır. hayatı tazammun etmektedir. 

Orinynslycn devri insanları kemik ve Ost paleolltlk devrinin biltfin irntldadın-
Ren geyiği boynuzlarını kullandılıır ve bun ca oldu ru gibi bu devirde de iklim soğu»' 
!ardan çok aletler yapblar. Bir kargı ucu tur. 
imal ettiler. Bu alet o kadıır hususi bir tip Magdalcnlyen s:ınatı bir kC'llme ile htl• 
arzeder ki, bunun bulunduğu yerde orln.va- sa edenk çok r,llzC'ldl. Bu devrin ın~anlafl 
slycn istasyonunu tnnımamak kabil del'iil- yer y(izUnUn ilk hnyvnn ressnmlan old 

iyı ölçebileceğiz. 

Antrenörün sözleri 
Bulgar milli takımını ve Sofya 

kluplcrindeki seçme oyuncular~. mu-

bı·r stil'e alıştırmak uzere 
ayycn ~ f 
calısnn antrcnor de çalıştı:dıgı ut-
bokulara dair şunları söyluyor: 

" Fransaya gönderdiğimiz fut-

ATLETiZM: 

Bu Haftaki Müsabakalar 
Istanbul atletizm ajanlığı tarafın

dan seri h:'linde tertip edilen ve bü
tün mevsim devam edecek olan atle
tizm müsabakalarının birincisi bu 
pazar guniı Kadıkoy stadında yapı
lacaktır. Müsabakalarda, atletizm 
programı tatbik edilecektir. 

Lig açları 
Aydın, (TAN) - Mıntaka lig maç

larına bu hafta büyük bir kalabalık 
önünde devam edilmiştir. Yapılan 

karşılaşmalarda Nazilli, Menderes. 
Söke idman yurdunu 1--5, Sümer
spor, Aydın takımını 0- 1 mağlup 
etmişlerdir. 

Marki dö Prad, bir münasebetle, 
Balkan Antantına dah il devletlerle 
General Franko hükumeti arasında 

siyasi münasebet tesisinin şimdilik 

mevzuu bahsolmadığını ve bunu da 
zamanın halledeceğini söylemiştir. 

Frankonun mümessili, son olarak t a , 
bu iki taraflı iktısadi anlaşma saye
sinde, eskiden olduğu gibi, İspanya
nın Türk yumurtalarına iyi bir m ah
reç olabileceğini söylemiştir. 

dlr. lar. Asnmmn ,..n bllyQk ı;:ıruıtk5rlıırı bfll 
Bu devrin fns!lnlan heykeltraşlık ve grn ! tisna Mngdalenlyen c::erlcrln bazılard 

vür sanntlm'ını da fent etti. Fakat bu s:ınat h:ıyrnn olmnktı-dırl,nr 

lar bundan sonra r,elcn Mnğdalcniyen dev Orlnynslycnler hcykeltroşlıkla gra\'itif. 
rindekllerle kıyas kabul etmez derecede ge- icat etmişlerdi Mn~dnlenlyenlC'r dl' bu 1 
rldlr. Orlnyasiycn devri bizi pek şayanı dik lara resim ve modolllj samıtlarını llllv<' 
kat bir vakıa knrşısındn bulundurdu. "Bn- UIC'r. Bunlar mnC~rnlnnn içini baştan b 
oussc - Roussc,, ve yohut grimaldl adı ve- mlskmlşlC'rdir . 
rilen meşhur istasyonda bir rnezarıı t!'S:ı- GC'lecek konfl'ran!lıınn blrtnde beşer 
düf cdllmlstlr ki, bu mezarın içinde A vru rlhlntn bu parlak rfcvrtnl kr deck 
nalılara alt olmrısı ihtimali bulunmıvan iki tafsil tıvle nnlatacai!ız. 
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Bugünkü Hindistan: 

Garip bir ilfQQf: 

Mussolini'nin 
Oğlu Hava 
Duellosunda 

7 

Gandinin 
Hüviyeti 

Hakiki 
Nedir? 

Mussolininin oğlu Bruno en genç 
tayyare yüzbaşılanndandır. İspan
ya harbine hükumetçiler namına iş
tirak eden bir Amerikan tayyareci
si bu sefer memleketine döndüğü va
kit mühim bir sır üşa etmiştir. 

Bizim bildiğimiz düelloyu eskiden 
Avrupalı silahşorlar şeref ve haysi-
yet davalarında yape.rlardı. Düello
nun iddialı, adeta bir spor bahsi gi-

H lndistanın bizlere karışık ve 
karanlık gelen vaziyeti ara

ıında Mahatma Gandi'nin lsmi1919 
dan itibaren yavaş yavaş yüksel
ltıeğe başladı. Garbin orijinal mev-
2\1 avhyan mütefekkir ve san'at
karlan, hemen üstüne atıldılar. 
l(itni onu eski bir Hindistan pey
gamberi, adeta ikinci bir Buda gi
bi göstermiye çalıştı, kimi dün
)aya büyük bir ihtilalci diye an
lattı. Günlük gazetelere gelince, 
Onlar adamın kendisinden ziyade 
keçisinden, çıkrık ve bez tezga
hından, kıyafetinden, yahut kıya
fetsizliğinden bahsettiler. Bunla -
tın hiçbiri Mahatma Gandi'nin 
hakiki simasini bize göstereme
di ... 

TA büyük harbin son senel~ 
tine doğru onun faaliyetinden 
bahsedilirken birtakım yeni ta 
birler kullanılmağa başlanmıştı: 

Biri "Non - Cooperativ,,. Bu 
··ıştirak etmemek,, manasına gelir 
ki, bir nevi "grev,, olabilirdi. İ
kincisi "Non - Violense,, dır. Bu 
da "Şiddetsizlik,, demektir. Gcr
ci, kuvvetli milletlerin iptidasın
da şiddet göstermeden, sırf iktısa
di yollarla bir memleketi istila et
tikleri gorülmemiş bir hadise de
ğildir. Fakat, istiklalini istiyen 
hangi millet onu kan dökmeden, 
S•-.. ....... ~ cV•H 11111:.u .... 11 AC1.C.CU1ClU1UlU~ 

ti. Yahut kazanabilirdi? Bütün 
bunlar insana Hindistan hakkın
da vazih bir fikir vermiyordu. 

1935 senesinde Delhi Müslü
man universitesinde (1 ) konferans 
Vermeyi kabul ettiğim zaman Hin
distan hakkındaki duşuncelerim 
hoyle karmakarışık bir halde idi. 
Çok okumuş, çok düşünmüş, Hin
distanı muhtelif cephelerden gö
ren pek çok Hintli dinlemiştim. 
Fakat, bu ayrı ayrı parçaları bir 
hirlu biraraya toplıyamıyordum. 
İ3inlerce seda, fakat ahenk yok .... 
liindistan, bana hala sazlarını a~ 
kort etmekle me~ul muazzam bir 
tırkestra heyeti hissini veriyordu. 

Lı indistanın kapıeşiği Hint 
Q denızleridir ve vapur Aden
den hareket eder etmez o sulara 
iirersiniz. 

Ilk akşam salonda verilen si
llemadan kaçtım, yalnız başıma 
tuvertede oturdum. Sandalyem, 
l>armaklığa yakındı. Başımı da
~~dım hışıldıyan denize baktım. 

1Yah bir ipek ortü, altından esen 
l"uzgarla ağır ağır kalkıp iniyor. 
~okyüzü yıldız içinde, fakat, ma
\oısi çok soluk. Akdenizin rengin su 
la.rından ve parlak göklerinden 
'<>nra burası ne kadar sevimsiz gelr 
di. liem de öyle rütubetli bir sı
tak var ki, eller yapış yapış, in
~n mütemadiyen terliyor. Ufuk-

ra bakın: Bu hasta renkli gök, 
~eklerini siyah sulara salmış. E-

k uçlarında acayip şekilli, çep
teVre bulutlar. Ters dikilmiş a
!açlara benziyor. Kökleri havada, 
halları suda. Bu renkler, bu hava, 
h~ sessizlik içinde hareket eden 
~r yılan alayı hışıltısını hatırla-

n suların sesi! Bunlar bana çok 
'ene evvel gördüğüm dünyada inr 
~n olmadığı devri tesbit eden fen
~ı bir filmi hatırlattı. Onda da gö
l"·l.ı.n yüzü uçuk bir mavi, havası 
tUbet içinde, mualla~ta başaşa-
kı dikilmiş gibi duran garip şe-
011Ii ağaçlar ve salkım salkım ne
h atat dumandan bulutlar gibi müp 
it ~rn... Hilkatin, ölçülmesi müm
t un olmıyan bir yavaşlıkla haya
~eki1 verdiği bir zaman. Hindis-

ın kapıeşiğinde zaman denilen 
~n korkunç hakikatini çok de

ilden duydum.Geçmiş, hal, gele
~k bunlar bizim ölçülerimiz ... 
~ııu de kuruntularımız. Zanne-

bi tayyareler arasında da yapılabile
ceği kimsenin hatırından geçemezdi. 

Amerikalı tayyareci Dickinson A

merikaya dönüşünde kendisi ile Mus

solininin oğlu arasında geçen iddialı 
bir hava düellosunun hikayesini ü

şa etmiştir. Amerikalı hikayesini şöy 
le anlatıyor: 

"- Biz hükumetçiler tarafında 

çalışıyorduk. Mussolininin oğlu Bru
no bir gün Balear adaları civarına 
gelmişti. Yere indikten sonra telsiz 
vasıtasile Valance istasyonunu bul
du ve bizlere şöyle bir meydan oku
du: 

"İçinizde bulunan en mahir tayya
reci ile şu Cİ\'8rda iddialı bir hava dö

vüşü yapmak istiyorum. Kabul ede

nin ismini bildiriniz. Şahit olarak üç 
tayyareci de civarımızda uçacaklar-

Bu yavru Barselon sokaklarında geziyordu. Gilneşl görilnce soyunmuştu. Fakat ço
cuk ve kndın tanımıyan düşman bomb:ılan, birdenbire havada uğultularla dolaşmıya 
ba~lndı ve atılan bir bomba bu ya\TUnun da kolunu aldı. Sokakta bulunan bir doktor 
onu kucağına alıp hastaneye götürdü. 

İspanyadaki Bombardımanlar 

Bombalar Altında 
Oynanan Opera 

dır.,, Açık Ispanyol şehirlerinin bom-
Mussolininin oğlunun davetini ben balanması hakkında Ingiliz. Fransız 

kabul ettim. Mülakat yerinde karşı- hükumetlerinin şubatta yaptıkları 
laştık. Etrafımızda üç tayyareden son müşterek teşebbüsten sonra 
müthiş dövüşümüzün şahidi olarak vaziyeti emin gören Fransız artlstle
bizi seyrediyorlardı. Yarım saat bü- ri Barselon şehrinde birkaç temsil 
tün kudretimizle cambazlıklar yapa- vermek istemişlerdi. 
rak dövüştük. Yarım saat sonra Mit-

Fransız grupu temsillerine başla
ralyözlerimizde kurşun ve depomuz-

dığı sıralarda Barselon müthiş bir 
da benzin tükenmişti. Cephanemizin 

hava bombardımanına maruz kaldı. 
ve benzinimizin bittiğini işaret ola-

Hint milliyctperveri GANDI 
0 bombardımandan mucize kabilinrak Mussolininin oğlu eldivenini ha den kurtulan artist Bervuadette Del

vaya attı. Ayrıldık. Dövüşümüzün 
son safhaları m rkezd n 1000 metre part geçirdiği feci dakikaları ve Is-
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nasını o akşam biraz anlar gibi ol
dum. 

Ikincikanun sabahı saat yedi· 
de Bombaya vardık. Doktor 

Ensari'nin birkaç dostu beni va
purdan almağa geldiler. O gece 
Dclhiye gidecektim. Yani, Bom
bayda ancak bir gün kalacaktım. 
O gün için evsahibim bir Müslü
man kimyagerdi. Bu sevimli karı 
koca yanında bir de Hindu kadın 
vardı. Alnındaki kırmızı işareti 

ile bu bambaşka güzel yüzün sa
hibi Kameladevi Chaltopodhyaya 
idi. Kendisi, genç Hindistanın :;ol 
kuvvetlerini temsil eden bir ka
dındır. Fakat, beni siyasi akidele
rinden ziyade kendisi aiakadar et
ti. Hindu güzelliğinin çok bariz nü
munesiydi. Ve kadınlarda bilhas
sa bu örneğin ne kadar başka ol
duğunu anlamak için Hindistanı 
görmek lazımdır. Bu başkalık çe
ne ve bilhassa dudakların inceli
ğinde, neş'eden fazla hüzün veren 
tebessümlerinde görülüyor. Kame-

lanın açık kahverengi parlak göz

lerinin üstündeki gür siyah kaş

ları, vapurdaki manasız yoluk kaş
lardan sonra insana çok latü geli
yordu. 

Bombaydaki o ilk günün her 
dakikası doluydu. Fırtınalı ve u
zun deniz seyahatinin tesirile mü
temadiyen başım dönüyordu. Bu
nun için o gün gördüğüm şeyler 

biraz silik ve süratle geçen rüya 
sahnelerine benzer. 

E vvela matbuat.. Madraslı 
Hindu Reportör bana Nev

york gazetecilerini hatırlattı, Müs
lüman reportörler biraz mahçup 
ve sakindiler. "Anglo - Indieu,, 
yani Ingiliz matbuat1nı temsil e
den yerli ve tatlı su lngilizi çok 
çalımlıydı: 

"- Doğumu tahdit (Birth 
Control) hakkında ne düşünüyor
sunuz?,, diye sordu. 

Derhal (2) Margaret Sangers
in Hindistanda olduğunu hisset
tim. 

"- Karışık tahsil için ne dü
şünüyorsunuz?,, 

Çok şükür cins meseleleri 
hakkındaki sualler bu kadarla kal
dı. Birincisini münakaşa etmiye
ceğimi söyledim. lkincisi için ip-

u11.ıı "c: J llh:ıd. t..ulı::olluc, hu., ..a

kek mutlak beraber olmalarına ta
raftar olduğumu anlattım. Orta 
tahsilde Amerikadaki "High Se
bool,, lar hakkında bildiğim bazı 

misalleri anlattım. Adamcağızın 

bana fena numara verdiğini his
settim. Fakat, umumiyet itibarile 
Hindistan matbuatı bana iyi te
sir yaptı ve bu tesir zamanla kuv
vetlendi. Bir defa Avrupa mat-

. buatından daha idealist görünü
yor. Teknik itibarile Avrupa de

recesinde olmasa bile, memleket 

ve halkını daha iyi temsil ediyor. 

Hint gazeteleri, memleketlerinde

ki cereyanlar hakkında insana re

alist bir fikir verebiliyorlar. Ta

bii olarak hepsinin en çok alaka
dar olduğu mevzu evvela siyasi
yattır. Fakat, siyasiyatın arkasın
da hemen her zaman din vardır. 

Dini, dünya işinden mutlak ayır

mak lfızım geldiğini söylemem, 

gazetelerin ekseriyetini derhal ha.

rekete getirdi. Terbiyeli bir lisan
la fakat çok şiddetle beni tenkit 
ettiler. 

( 1) Cam lal milliye! islAmlye. 

yüksekte pek şiddetli hücumlarla panyadakl hayatını şöyle anlatmıt-
tır: 

geçmişti. Ben yere indiğim vakit tay 
- Son Barselon bombardımanmyaremin kanatlarını ve gövdesini 300 

mitralyöz kurşununun delmiş olduğu dan nasıl olup ta sağ ve salim kur
nu gördüm. Mucize kabilinden mu- tulduğuma sizin gibi ben de hayret
hakkak bir ölümden kurtulmuştum. teyim. Gökten tonlarca bomba dil· 

Sonradan rakibimin bacağından şerken, korkunç tarrakalar arasında 
yaralanmış olduğunu söylediler. Fa- operada oynamak garibinize gidebi
kat bilmiyorum 0 haber hakikat mi lir. Fakat, İspanyayı görenler için bu 
idi. İşte tayyarecilik tarihinin ilk garabet mevzuubahsolamaz. Bizlerin 
kaydettiği iddialı düello böyle oldu.. facia ve felaket dediğimiz şeyler, Is
============== panyollar için artık tabü olmuştur. 

Viyana Sokaklarında 
Felaketin her gün tekerrürü bu alış-
kanlığı yaptığını evvela hayretle gör 
müştüm. Birkaç gün geçince ben de 
alıştım. 

Barselondald lspanyollar, evveli 
hep mağaralarda, mahzenlerde yaşar 
!armış, gündüzleri yalnız biraz nefes 
almak üzere dışan çıkarlarmış. Son-
raları diri diri toprağa gömülmeğe 

razı olamıyorlar. Sinemaları, tiyatro
ları açıyorlar. Herkes te sulhta imi§ 
gibi eğlence yerlerine doluyorlar. 

Şimdi tramvaylar bütün nakil va
sıtaları muntazaman işliyorlar. Tay
yare filolarının yaklaştığını haber 
veren çanlar duyulunca şehirde ha
reketler birden duruyor. Bir kısım 
halk sığınaklara giriyorlar. Bir kıs
mı da aldırış etmeden bomba tayya
relerini se~Tediyorlar. 

, 

F ranll:z operannın bafartidl J 

Beruadette Depart 
(2) Bu kndın d!lnyada sulhün ve saadetin 

insanların azalmasile, yani doğumun tahdl
dlle kabil olduğuna inanan bir propaganda 
cıdır. Ruakldesinl dunyanın her tarafında 

telkine çalışır. Kendisi Amerikalıdır. 

Ayın sekizinde iğne atılsa boşa 

düşmiyecek kadar dolu olan opera 1 
binasında Manon'u oynıyorduk. Uçün KONY ADA : 

1 GOMOŞHACIKöYONDE : 

Doktor ve 
Eczaneye 
ihtiyaç Var 
Gümüşhacıköy, (TAN) - Bura-

da yıllardanberi eczane yoktur, bu 

büyük eksikliğe bir aydanberi dok

torsuzluk ta inzimam etmiştir. Halle 

bu yüzden sıkıntı ve enğ.i§C içinde

dir. Buradan 18 kilometre uzaktaki 
Merzifona doktor ve ecza için her-

Eskiden neşcsi1e meşhur olan Yi
yana, Alman işgalindenbcri neşesini 
kaybetti. Sokaklardaki köşklere ası

lan Hitlerin resimleri altındaki sıra
lara oturan Viyanalılar şimdi böyle 
düşünceli ve somurkan oldular. 

kesin ve her zaman gitmesi tabü r' "~ 23 Nisan"',.~ 
mümkün değildir. Bu derde seri bir ., 
çare bulunması bekleniyor. t ~ * Gümüşhacıköy, (TAN) - Tay-! Çocuk Haftasının ~ 
;%Rre piyankosunun son keşidesinde baclangıcıdır • ~ 
üç bin liralık ikramiye, kazamız t. s ~ 

lediye heyetinden on kişi namına a- --..--..r-.,_,,_~.,..~~u-.~~L"'..,....,.' 
lınan bilete isabet etmiftjr. 

cü perdede fevkalade alkışlanmış

tık. Tam dördüncü perde başladığı 

vakit birden çanlar duyuldu ve elek
trikler kesildi. Biz sahnedekiler ve 

Ereğlide Yeni 

Eserler Y apdacak 
seyirciler dini bir sükCı.t içinde yak- Konya Ereğlisi, (TAN) _ Beledi
laşan felaketi beklemeğe başladık. ye Reisi Rasim, Ankaradan donmüş
Dışarıda, evvela uzaklarda, sonra tür. Belediyeler bankasından 50 bin 
pek yakınlara düşen bombaların cam lira borç alınmasını temin etmiştir. 

ları sarsan tarrakaları devRm ediyor Bu para ile fenni bir mezbaha, sebze 
hali ve çocuk bahçesi yapılacaktır. du. Yaralananların derin iniltilerini 

ölü sukutu içinde dinliyorduk. 

Tayyarelerin uzaklaşmağa başla
dıklarını attıkları bombaların sesile 

farkeden mızıkacılar Katalon marşı

nı çalmağa başladı. Halk hep bir a
ğızdan o marşı söylüyordu. Müthiş 

bir heyecan ve coşkunluk arasında 

Marseillaise'i de seyirciletle beraber 
söyledik. Sonra dördüncü perdeye 
devam ettik. 

lki gün sonra, Radyoya giderken 

bombardımana tutuldum. On saat 
geçir-

Ilgın Belediye Reisi 
Beraet Etti 

Konya, (TAN) - Beledi işlerden 

dolayı hakkında takibat yapılan Ilgın 
belediye reisi Şükrü Afacan beraat 
etmiş ve tahliye olunmuştur. Akşeh
rin eski belediye reisi Agah hakkın
da henüz bir karar verilmemiştir. 

bombardımanlar bende Ispanyol alış
kanlığı.nı yapmıştı. 

Evvela tahammül edemiyeceğim 
zannettiğim felaketleri tabü gorur 
oldum. O zaman anladım ki. felaket 
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SENFONİLER: SENFONİLER: 

17 Berlln kısa dalgası: Senfonik konser 
(Haydn, R. Strauss), 23.50 Peşte: Senfonik 
konser(Cherublnl, Bizet, kodaly, Lehar, 
Moskooski, Salnt - Saens, Dohnanyi). 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa dalgası: Ham Pazar kon
seri (8.15: Devamı). 11.45 Berlin kısa dal
gası· Askeri bandosu, 13 Bcrlln kısa dalga
sı: Hafif konser 14.15: Devamı). 13.10 Bük
rck· Tandin orkestrası (14.25: Devamı). 

H.30 Varşovn: Öğleden sonra musikisi. 16 
Peşte kısa dalgası: Kanşık musikili ve söz
lü program. lG.45 Pcşte: Koro konseri. 17.15 
Berlin kısa dalgası: Kilçilk konser. 18 Bilk
reş: Askeri konser. 10.35 Peşte: Radyo or
kestrası (Strauss, Chopin, Auber, Blon 
vesaire). 20.10 Prag· Bando muzika. 21 
Prag: Eğlenceli ilkbahar programı. 21.20 
Bilkreş: Plôk konseri. 22.45 Bükreş: Orkes
tra ve şarkı. 22.55 Petşe: Çfgıın orkestrası. 
ODA MSİKİŞİ: 

18 Varşova: StOdyo kentet takımı 
RESİTALLER: 

şık program. (8.15: Devamı). 12 Berlin kısa 
dalgası: Hafif musikisi. 13: Hafif konser 
(14.15 Devamı). 13.10 Bükreş: Kristea or
kestrası (14.30: Devamı). 16.15 Prag: Şar
kılı neşeli musikisi. 17.15 Varşova: Orkes
tra. 17.45 Berlln kısa dalgası: Halk konse
ri. 18 Peşte PlAk konseri. 18.50 Bertin kısn 
dalgası: Halk konseri. 19.20 Prag: Yukarı 
Bohemya musikisi. 19.30 Peşte: Kanşık, eğ
lenceli program. 20.15 Brilno: Bnltıltıyka or
kestrası (Mnrş ve danslar). 20.15 BratlslA
va Orkestra. 20,30 Vnrşova: Erkek korosu 
(Leh eserleri). 21.30 Berlln kısa dalgası: 

Orkestra konseri. 21.30 Brüno: BaUiUıyka or 
kestrasının konseri devamı. 21,55 Brilno 
Radyo orkestrası. 22 Berlin kısa dalgası: 

Mizah ve musiki. 22 45 Bllkrcs: Lokanta
dan konser nakli. 23.15 Prag: Dol Dauber 
orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER: 
20 Berlin, kısa dalgası: İtalyan operala

rından. 20.30 Brilno: "Teehhül,, isimli rad
yo opereti. 21.45 Varşo: Rlchard Wagner'ln 
"Rhclngold,, operası. 

9.15 Berlln kısa d:ılgnsr Şıırkılar (10.30: RES1TALLER: 
Haendelin eserlerinden piyano. 17.05 Var- 9.30 Berlln kısa dalgası: Piyano konseri. 
şova: Kl!ıslk şarkılar. 18 Peşte: Çigan musl- 15.15 Berlin kısa dalgası: Şarkı resitali 
kisi refakaUyle Macar şarkılan. 20.10 Bük- Pfitzner). (16.45: Pltıkln Haydn'in eserle
reş: Asker şarkılan. 20.35 Varşova: PUlkla rinden) 18 Peşte: Piyano - Viyolonsel kon
meşhur artistlerin virtüoz parçalan. 22.10 seri. 18.15 Varşova: Keman resitali. 18.20 
Bilkrcş:: PHiklnrla şarkılar. 23 Varşova: Bükreş: Haydn'ln eserlerinden (Pl!ıkla). 
Beethoven'in eserlerinden piyano resitali. 18.30 Prag: Şarkı konseri. 18 30 Orkestra: 
DANS l\lUSİKiSi: Kiasik keman musikisi. 19.15 Bükreş: Pl

~.15 Berlln kısa dalgası: Eski danslar. yano ile opus ve adncyolar. 21 Peşte: (Piya-
19.15: Btikreş (PlAkla). no) Almanya - Macar artistik program 
f .1'..1'6\I _,..,, '"" ,..., .,.,.,._, mübadelesi. 22 Petşe: Macar - Leh kon

' ser mübadelesi (orkestra). 
t Pazartesi, 28. 3. 1938 ~ DANS MUSİKİSİ: 
~"'°"""' l'VIT'.,,....,._,....,."°"' - 21: Varşova. 

SENFONiLER: 
22 Varşo\•a: Senfonik konser, Sopran. 

HAFiF KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dalgası: Neşeli musiki 

(8.15: Devamı). 12 Berlin kısa dalgası: Or
kestra konseri. 13 Berlin kısa dalgası: Ha
fıf muc:iki. (14.15. Devamı). 13.10 Bükreş: 
Plfık konseri (14 30: Devamı). 15.15 Berlln 
kısa d::ılgnsı· Bando muzlka. 16.15 Bratls
lııva Hıılk konseri, 17.15 Varşo: Kanşık or
ke.,tra konseri. 17.45 Berlin kısa dalgası: 

~,....,............,....,,....,....._,,....,,...._,....,~ 

~ Çarşamba, 30. 3.1938 j 
~, 1-..lvll' ~'"" """"" 

HAFİ!<' KONSERLER: 
7.10 Berlln Kısa dalgası: Neşeli sadalar. 

(8.15: Devamı). 9.30 Berlin kı!;a dalgası: 

Eğlenceli musiki 12 Berlin kısa dalgası: 

Karışık musiki 13: Hafif musiki (14.15: De
vamı). 13.10 BUkreş: Pltıkla konser (14.30: 
Devamı). 15.15 Berlln kısa dalgıısı: Konser 
saati. 17.45 Berlln kısa dnlgosı: Hıılk kon
seri. 18.50: Devamı). 18 BUkreş: VnsilC' Fu
lea orkestrası. 18 Peşte: Çigan musikisi. 
18.40 BrOno: Çocuk musikisi. 19.05 Prag: 
Cenup Alman musikisi. 19.15 Berlin kısa 

Halk konseri (18.50'. Devamı). 18.20 Bük
reş: Plrık kon!_crl (19.15: Devamı). 18.30 
Peşte: Amele korosu. 19.45 Peşte: Çigan or
kestrası. 19.45 Bratlslava: PUlk. 20 Berlin 
kısa dalgası: Pazar konseri. 20.15 Bilkreş: 
Radyo orkestrası. 21.10 Peşte: Orkestra dalgnsı: Cocuk musıklst (20: Musikili karı 
konseri Bnıcknrr. Raranovie vc..) 22 15 Rrü ı.ık ,P.,mgrnml 20 1 O 1.3Q.kı:cs: Rn?-VQ .ru:kc~
no: Orkestra konseri. 22.45 Bükreş: "Mo- trası. (Beethoven). 20.15 Prag. Jlkbahar 

plakları. 20 25 Ostr<ıva: Askeri musiki. 21 
Varşova: Karışık konser 22.45 Bukreş: Lo
kantadan konser nakll. 23 Varşova: Halk 

dem,, lokantasından konser nakli. 
OPERALAR, OPERETLER: 

10.45 Berlin kısa dalgası: Opera 
yatı. 20.30 Pra,q: O )(?ret neşriyaU. 
ODA MSİKf St: 

neşri- orkestrnsı. 23.35 Prag: Keman, viyolonsel, 
flllt, Haubolt, soprıın. 
OPERAI.AR, OPERETLER: 

f~::~~J 
\""'~~ 

SENFON1LER: 
21.15 Bilkreş: Romen filhnrmonik ban

dosu (İonel Perlea'nın idaresinde). 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Hnfif musiki 
(8.15: Devamı). (9.30 Yanm sanlllk kon
ser). 11.15: Küçük konser. 13 Berlin kısa 

dalgası: Hafif musikisi (14.15: Devamı). 

14.10 BUkreş: Pll'ık konseri. 14.30 Bükreş: 

BalAlAykn konseri. 17.10 Brilno: PopOler 
konser. 17.15 Varşova: Hafif orkestra kon
seri. 17.45 Berlln kısa dalgası: Halk musi
kisi konseri. 18.50 Berlln kısn dalgası: Ha
fif halk orkestrası. 21.30 Berlin kısa dal
gası: Orkestra konseri. 21.40 Ostrava: Ban
-do muzikn, şarkı. 22.45 Berlln kısa dalga
sı: Kllçilk musiki konseri. 23.05 Peşte: Pldk 
konseri. 
OPERALAR, OPERETLER: 

20,55 Brilno: Stildyo opereti. 
ODA MSiKiSi: 

21.50 Peşte: Senfonik konser (Şarkılı ve 
operet havalarından mllrekkep parçalar). 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dıılgası: Hafif sabah kon 
seri (8.15: Devamı). 13 Berlln kısa dalgası: 
Hafif konser (14.15: Devamı) 13.10 Bük
reş: Pldkla gündüz konseri. ( 14.25: De
vamı). 16.30 Ostrava· Eğlenceli hafif prog
ram. 18 Bilkreş: Asker! bando. (19.15: De
vamı). 19.10 Varşova: Hcıfif plfık musikisi. 
20.30 Peşte: Çigan orkcstrnsı. 20.50 Bratis
ll'lva: PopOler orkestra. 21 Varşova: Karı
liık konser. 21.15 BUkreş: Akşam orkestra
sı. 21.50 Prııg: Bilyilk orkestra konseri. 
22,45 Bilkreş: Lokantadan akşam musikisi. 
nakli. 23 Varşova: Herman orkestrası. 23.15 
Prag: PUlk konseri. 23.25 Pe~te: Marlmba 
orkestrası. 

ODA MSiKİSİ: 

18.30 Peşte: Çift piyano refnknt!le Ma
car şarkıları. 
RESiTAI ... LER: 

17.15 Varşovn: Hafif solist konseri. 18.50 
Ostrava: İlkbahar havaları. 19.15 Varşova: 

17.25 Pnıg: Kentet ve yaylı kuarteti kon- PIAkla şarkılar. 20.10 Bilkreş: Mozart'ın 
seri (Brahms'. 19.15 Peşte: Kuartet (Bocche eserlerinden (Pltıkla). 
rlnl, Cnmblnl), 20.10 BUkreş: Çift piyano DANS MUSİKİSİ: 
konseri. 23 Varşova: Oda musikisi konse-
ri (Varşova kuarteti). (Mozart, Dvorak). 18.40 BI'ilno: N~ell kabare nesrtyatı. 
RESİTALLER: 23.30: Prag. 

16.30 Berlin kısa dalgnsı: Keman kon- ı 
seri. 18.15 Vnrşova: Piyano resitali. 18.15 Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hakim-
Berlin kısa dalgası: Şarkılar (Hugo Wolf). liğinden: 
18.35 Peşte: Harpa solo. 20 Berlln kısa dal-
gası: Asker şarkıları. 20.15 Peşte: Çigan or- (Satılık yarım hisse hane) 
kcstrnsı rclnkatile Macar şarkıları. 20.15 
Peşte: Beethoven'den piynno sonatları. 

22.40 Ostrava: Schubert'in "Die schtlne 
MUllerinden. 
DANS MUSİKİSİ: 

10: Berlin kısa dalgası: (Viyana vals ha
vaları). 18: Bilkrcş. 19.15: Bllkrcş. 24: Peş
te. 

i
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Cuma, 1. 4. 1938 ~ 
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HAFİF KONSERLER: 

Aksarayda Gureba Hüseyin ağa 
mahallesinde eski Gümüşhane çık

mazı yeni Kakmacı sokağında ölü 

kömürcü Süleyman karısı Emine 

Dilbere ait 8 numaralı yarım hane 

hissesi ölünün Süleyman terekesine 

olan borcundan dolayı satılıktır. Ha

ne iki katlıdır. Alt katta bir oda bir 

sofa ile bodrumunda ocağı havi mut-

bak ve bir miktar bahçeyi ve üst ka-
7.10 Berlin kısa dalgası: Neşeli tempo tında dahi iki oda bir sofa ve bir ha

(8.15: Devamı). 13 Berlin kısa dalgası: Ha-
fif musikisi (14.15: Devamı). 13.10 BUkreş: ltıdan ibaret olup ahşaptır. 83 metro 
Pltık konseri. 14.30 nlikreş: Matche orkes- murabbaadır. Tamamı 685 liradan ya 
trası. 16.15 Brntislav: Hafif musiki. 17.45 rım hissenin muhammen kıymeti 342 
Bcrlin kısa dalgası: Halk konseri (18.50: De lira elli kuruştur. Müseccel ayni hak
·vumrr. ro Otlıcrt.'ş; ıVJtnZUJ 'Ol~1".:JH•<U• < •••••• ıar yoKtUr. X arım nanenın muııc 01• 

Devamı). 19,10 Varşova: Hafif musiki ması hasebile vakıf icaresi ve taviz 
pllıkları. 19.10 Pc te: Çigan orkestrası. 

bedeli yoktur. Mezkur hane hakkın-
20.15 Prag: Eğlenceli Neşriyat. 20.20 Peşte: 
Plfıklarla konser (20.50: Knrışık musikili da gayri müseccel hak iddiasında 
l)rogram). 21 Varşova: Akşam musikisi bulunanlar tarihi ilandan itibaren 
.ıtonserf. (Bach, Boccherlnl, Gerhardt, Ca- müracaat etmedikleri ve haklarını 

21 Varşova: Sesli kuartet, tenor, piyano 
cazı vesaire. 21.35 Bllkreş: Teodoresko ku
arteti. 

20.30 Peşte: Moznrl'ın "Don Juan,, ope- sella, B:ırtok). 22.45 Peşte: Radyo orkestra tesbit ettirmedikleri takdirde pay
rası. 

RESİTALLER: 
18.15 Varşova: Piyano resitali. 19.10 PlAk 

la şarkılar. 19.40 Bllkreş hkbahar havala
rı, 21,45 Berlin kısa dalgası: Hans Pfitz 
ner'ln şarkılarından. 
DANS l\1USlKist: 

22 B<'rlin kısa dalgası (kllislk danslar). 

i
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Salı, 29. 3. 1938 ~ 
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SENFONİLER: 
20.50 Bilkreş· Senfonik radyo orkestrası 

(Liszt). 21.35: Devamı. 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli karı-

ODA MSİKİSi: 
18.15 Varşova: Oda orkestrası (Baeh). 

21,30 Bükreş: Oda musikisi triyosu, 22,25 
Prag: Beethoven'den yaylı kuartet musiki
si. 
RESİTALLER: 

17.15 Berlln kısa dalgası: Solist konseri. 
(Piyano). 18.30 Berlln kısa dalgası: Keman 
resitnU. 20.20 Vnrşova: U ulmuş şarkı
lardan 22 Varşova. Chopln'in eserlerinden 
konser. 
DANS l\lUSiKİSİ: 

18.20 Brntislava (Pltıkla İngiliz cazı). 
19.10 Varşovn: Caz sllOetlerl. 10.20 Peşte 

(Plfıkla). 21.45 Bilkreş: Plfıkla kabare neş
riyatı. 21.45 Berlin kısa dalgası (Viyana 
valsleri). 

sı. (Çaykovski, Strauss, Drigo, Vicniavski !aşmadan hariç bırakılacaklardır. 

v.s.). Tellaliye resmi ile ihale pulu müş
OPERAI...AR, OPERETLER: 

verilecek piyesi teriye ait olup ihale gününe kadar 20.35 Bilkrcş: Operada 
nakil . işlemiş vergi ve sair resimler mah
ODA l\1SİKiSI: 

20,05 Bllkreş: Oda musikisi trlyosu) 
(Beethoven). 23 Var~ova: Oda musikisi 
kuarteti. 
RESİTALLER: 

kemece verilecektir. Talip olanların 

yüzde 10 pey akçasile beraber ihale 
günü olan 29/4/938 tarihine müsa-
dü cuma günü saat 11 de Fatih Sulh 

18.15 Var&ova: Sopran ve keman. 18.30 3 üncü Hukuk mahkemesine müra
Ostrava: Unutulmuş kompozitörlerin eser
lerinden &arkılar. 18.30 Peşte: Viyolonsel 
konseri 20,30 Varşova Mandolin resitali. 
(Beethoven, Moszkovskl, Vienlavskl, Bur
mester). 22.15 Prag: Şarkılı konser ve 
bando. 22.55 Varşova: Filmlerden şarkılar. 

caatları lüzumu bütün alakadarana 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 

ilan olunur. (Dosya: 36/2) 
(6204) 

25 - 3 - 938 

Uyuşturucu l\laddeler İnhisan bedellerini beş sene zarfında ödemek iize

re aldığı 1934 ve daha evvelki seneler mahsulii konsinyc nfyonlnrın b 

kiye üç senelik taksiltlerini dcfntcn iideyccektir. 

Uyuşturucu Maddeler 
İnhisarından : 

Senelik Satışlarımızın % 30 una iştirak ettirilmek suretile bedelleri 
ödenmekte olan 1934 ve daha evvelki seneler mnhsulü konsinye afyonla• 
rın iki seneden beri verilen taksitler le takriben nısıf bedelleri tediye o• 
lunmuştur. · 

Mezkur Afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri knları 
üç senelik taksitin 1 Nisan 938 tarihinden itibaren def'aten ôdenmesine 
karar verilmiştir. 

Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. larına na· 
zaran aşağıda gösterilen tarihlerde Istanbulda Idaremize müracaatlarJ 
lüzumu ilô.n olunur. 

Istanbul haricinde müesses oldukları için bizzat müracaat edemi ye-
ceklere ait olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi Banka vası· 
tasiyle kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin müracaatları 
tediyatın sonuna bırakılacaktır. 

No. Tarihi Gün 

1000-1015 1/Nisan/938 Cuma 
1016-1030 4 .. " Pazartesi 
1031-1045 5 

" .. Salı 

1046-1060 6 .. " Çarşamba 

1061-1075 7 
" .. Perşembe 

1076-1090 8 
" " 

Cuma 
1091-1105 11 

" " Pazartesi 
1106-1120 12 

" " 
Salı 

1121-1135 13 
" " 

Çarşamba 

1136-1150 14 
" " 

Perşembe 

1151-1165 15 
" " 

Cuma 

1166-1180 18 
" " 

Pazartesi 

1181-1195 19 
" " 

Salı 

1196-1210 20 
" .. Çarşamba 

1211-1225 21 
" " 

Perşembe 

1226-1240 22 .. .. Cuma 

1241-1255 25 
" " 

Pazartesi 

1258-1270 26 
" 

,, Salı 

1271-1285 27 
" .. Çarşamba 

1286-1300 28 ,, .. Perşembe 

1301-1315 29 
" " 

Cuma 

501-520 2/Mayıs/938 Pazartesi 

521-540 3 " " 
Salı 

541-560 4 .. .. Çarşamba 

561-580 5 
" " 

Perşembe 

581-600 6 .. " Cuma 
601-620 7 " " 

Cumartesi 

Kapah Zarf Usulü ile Eksiltme ilanı 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden ~ 

(1570) 

ı - Eksiltmiye konulan iş: Demirköy kazasının Ayastafanos 
kiinde bir adet gümrük binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli {6626) lira 15 kuruştur. 
2 - Eksiltme 7 nisan 938 cuma günü saat on beşte Kırklareli Nafı 

müdürlüğü binasında toplanan komisyonda kapalı zarf usulile yapı 

caktır. 
3 - İstekliler şartnameyi ve buna müteferri diğer evrakı her 

Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin {507) Ura muvakkat t 

minat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden alınmış 938 senesine ait yapı I1l 
teahhitliği vesikasını ve Ticaret odası sicil kağıdını hamil bulunmalı 

5 - Teklif mektuplan ikinci maddede gösterilen saatten bir saat e 
veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektuplann eksiltme saatine kadar g 
miş olması ve zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması IA 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1488) 

açılmasam büsbütün deli olacağım. Biitün bu bedbin· 
liklerden beni o kurtarıyor; bana hayatı tahammül 
edilir bir hale getiriyor ... 

* • * 
Hasan fena halde şişmanladı; küçük boyu, tepesi 

Hasan, o büyük fırtınasından sonra, akıllı, uslu 
bir adam oldu; tabiati ilk günlerdeki gibi.. o kadar 
iyi, nazik ... Yanımdan ayrılmıyor; Beni kırmaktan 
son derece korkuyor. O, artık eski Hasan değil; şim
di gayet kibar, mağrur.. Kimselere aldırış ettiği 
yok. Buna acaba, arasıra aramıza esatir devirleri
nin bir kahramanı gibi bambaşka bir varlıkla gi
ren; beni bir büyük kardeş gibi candan seven, anlı
yan; güzel, yüksek Fahir ağabeyin de tesiri oldu 
mu? YAZAN: S'eJKUFE N'l+tA L . 

açılan yuvarlak başı, öne doğru yürüyen karniyle i11' 
zamanlardaki vücut inceliğini de kaybetti. Çok ka· 
zanmış, çok rahat ermiş, tıkabasa yiyip içmekteJI 
zehirlenen· kanını tasfiye için ile.ide bir Karlsbad'a, 

' Vişi'ye gidip (daha yiyebilmek!) için topladığını hat'" 
camıya çalışan zenginlere benzemişti ... 

Gerçekten, geçen yılların bütün sıkıntılarına rağ
men hala etraftaki bütün erkeklerden daha güzel, 
hala çelik gibi, hala coşkun, kafası; ruhu dolgun 
Fahir ağabeyin yanında Hasan öyle cılız; öyle renk
siz ve öyle oyuncak kalıyor ki. .. 
ince, anlıyan bir kadın karşısında, bir an Fahir ağa
benzemek, onu taklit edebilmek için neleri feda et
mez; ama, ona ulaşmak, mümkün mü? Değil Hasan, 
ince, anlıyan bir kadın karşısında, bir an Fahir ağağ
bey olabilmek için dünyanın bütün erkekleri can ve
rebilirlerdi! .. 

Hasan şimdi Fahir Ağabeyin kadınlara karşı nazile. 
Jakin hiç eğilmiyen, mağrur duruşunu takınıyor gi
bi... Hasanı boyle alışmadıkları bir yüzle gören bazı 
kadınlar, hayret içinde ... Kocalarından, iışıklanndan 
göremedikleri bu bedava ve bol iltüatları tekrar bu-
labilmek, Hasanı yeniden kendine getirebilmek için 
onlar da kimbilir neler feda etmezlerdi!.. 

Hasanla aramızda geçen günlere dair hiçbir söz 
geçmedi; Zaten hastalıktan sonra sık sık memlekete 
gidiyor, bazı defa da uzunca kalıyordu. 8'2rı kendi 
kendime programlar çizip duruyordum; her zamanki 
gibi.. Bana bu kadar acı hatıralar bırakan bir evde 
oturmak için bir sebep var mı? Yaşama gayemi kay
betmiş, yolumdan uzaklaşmış gibiyim ... 

Lakni, düştinüyorum, Hasanla Yaşadığımız hayata 
dair hiç birşey bilmiyen, yurdun., bize yeni dönen 

-sı-

kurduğu hayatı bu kadar çürük göstermek ağır, güç 
geliyor ... Ondan, Fahir Ağabeyden utanıyorum. 

Hasan her hareketiyle geçenleri benim gözlerim
den silmek istiyor gibi.. Amma, bu, kabil mi? İçim
de, asi bir kan var ... Kaynayıp duruyor .• 

Hasanla beraber yaşadığımız dünyada büyük bir 
sarsıntı geçti; büyük tufanlar, kasırgalar oldu; şimdi 
herşey sükun bulmuş, susmuş gibi, amma, ikimizde 
bir yığıntının altında ezilmiş gibiyiz ... İkimizde de 
silinen, kaybolan şeyler var; birer yanımız, birer 
parçamız eksik sanki ... Seller, kasırgalar varlığımız
dan birer parça kopardı ... Biz artık biri birini ilk ta
nıyan fnsanlar değiliz ... İkincisi de değil... Hüviyeti
mizi kaybettik ... 

Hasan bana dönse bu dönüşüyle beni yerim
de bulabilecek mi? Ben bile artık kendimi yerimde 
bulamıyorum; kalbim boş, ruhum boş ... Bu boşluk 
beni üzüyor; can sıkıntısı, ruh sıkıntısı beni bunal
tıyor .. Başbaşa vererek anlaşacak bir dosta öyle ihti
yacım var ki... 

Mesela, diyorum; bu dost bir şair olsa, ben söyle
sem, o yazsa ... 

Mesela, diyorum; bu dost bir musilc.işinas olsa; ben 
söylesem, o ağlasa ... 

Mesela, diyorum; bu dost bir ressam olsa, ben 

sabahlan baş ucumda ince bir su gibi süzülüp akan 
birkaç mısra duysam ... Bir flüt sesinin verdiği ürpe-
rişle gözlerimi açsam ... Boyalar, alçılarla dolu bir a-
tölyede, beyaz önlüklü bir sanatkarın karşısında sa
natın büyüsüne kapılmış, saatlerle, günlerle oturup 
ta bıkmasam .•. 

Yahut yurdun görünmez köşelerinde yardım bek
liyen insanların karşısında kalbi benimle beraber 
çarpan bir arkadaşla gece gündüz durmadan çalış
sam... Ben kendimi bu yurtta bir parazit olarak gö
rüyorum; Ben bu hayat için yetişmedimdi; diye dü
şünürken bazı da kendimde hatalar arıyorum; nasıl 
yanlışlıklarla yolumu kaybettiğimi arayıp bulmak 
istiyorum ... 

Cemiyetin içinde yabancıyım; herkes te bana ya
bancı ... Ben sevmek için yaratılmıştım; kalbimde in
sanlara karşı sonsuz şefkat vardı; yine öyle amma, 
aramız bu insanlarla açık ... Onlar beni acayip bir 
mahlUk gibi, kendilerinden ayrı görüyorlar; doğru, 
hakları var ... İğrenç bir burjuvazi havası içinde iç
yüzleri paslanan, küflenen insanlardan kaçıyorum. 

Bu cemiyette bütün münasebetler yapma, fantezi... 
Ne dostluğa inanan var, ne aşka! .. Biribirleriyle dost 
görünenler, gelmiş yahut gelecek bir kazanç peşin
de ... Zaman zaman beni görmiye gelen Fahir Ağa-

Sofraya oturunca yiyor, yiyor; porsiyon porsiyorıı 
etler, börekler, tatlılar ... Bir türlü doyamıyor... Ka• 
fasında, kalbinde üzüntü, ideal diye birşeyler yol<; 
işleri büyümüş; birçok yerlerde ticarethaneler aç-' 
mıştı ... 

o yemek yerken karşısında kendi kendine sinirle" 
11erek mırıldanıyorum: 

"Kocaman bir karın, küçük bir baş; 
Az düşün, çok ye ...... ,, 
Hasana, biraz yürü, biraz spor yap diyordum, artı .. 

ma, o son derece tembel bir adam olmuştu; işleriJle 
bile şimdi oldukça açık gözlü olan Aliyi koşturuyor, 
kendisi mümkün olduğu kadar az çalışıyordu.. Efl 
çok sevdiği şey, dedikodu idi; ist.anbulun yüksek ~· 
bakasına mensup ailelerin, bütün kibar metresıerıtı 
dedikodusunu Hasan biliyordu. Lakin, ne de olsB 
hastalığımdan sonra pek çok değişmişti; ben d~ oıot 
olmaz insanlara artık evimin kapısını kapan ~itı.JJ1• 
Bir zaman da böyle geçti... - t j 

Hasanın şimdi işleri münasebetiyle tanıştığı bil"' 
takım yeni dostlar vardı; bir akşam Hasan böyle bit 
aile çağırdı; akşam yemeği yenecek, dansedilecel'• 
eğlenilecekti. 

Bunlar da bir başka tip, gürültülü, patırtılı insBıı .. 
}ardı. Hepsi birden konuşuyor; kimin söylediği, 1'i'" 
min dinlediği belli olmuyordu. Konuşurken elle · 
ko biribirlerine uzatarak seslerine yardım 
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GÜNLÜK . Kayserı Bez 
- No: PiYASA 

Çeçenler Muntazam Bir 
• 

SANAYİ:· 

Boyanmamış 
Beyaz Çoraplar 
Ne Olacak? 
İpekli çorapların standard nizam

namesi mucibince damgalanma müd 
deti yarın akşam sona ermiş olacak:

Anadolu malı 38 bin kilo çalı fasul
yası piyasaya getirilmiıtir. Bunlardan 
bir miktarı kilosu on kurustan satıl -
rnıstır • 

* 

Fabrikasında 
inkişaflar 
Beş yıllık endüstri programımı

zın en ehemmiyetli başarılarından 

birini teşkil eden Kayseri Bez f ab
rikası, çalışmaya başladığı 1935 yı
lındanberi kuvvetli bır tekamül ve 
inkişaf seyri içinde faaliyet ve ran
dımanını artırmakta devam ediyor. 

Malhköy tiftiklerinden 20 baly• ki-
tır. Çorap fabrikatörleri, ellerindeki ıosu 121 kuruştan, Kastamonu malla -
mallara dair Ticaret Odasına beyan- nndan 10 balya kilosu 133 kuruştan, 

namelerini vermişlerdir. İmal edil- Zafranbolu mallanndan H balya 114 
Ordu ile Karşılaştılar 

Petronun gayesi, İranın Şimalin 
:rni.ınbit ve mahsuldar araziyi 

leçirmek .. Ve Türklerin Hazar 
erine yaklaşmasının önüne 
etli bir set çekmekti. 

<l!jderhan) da 2ı bin piyade, 9 
Dragon ve 70 bin Kazak, Kal
ve Tatardan mürekkep büyük 

ordu toplandı. Çar Petro, bu 
'llılun kumandanlığını bizzat al 
Cenuba doğru yürümiye başla
llazer denizini, ince filo ile geç
'l'a:rn 1722 senesi temmuzunun 
bıcı günü, (Sulak nehri) nin de 
doküldüğü yere geldi. 

llUhte§em bir sandal ile karaya 
tı. Fakat sahilin sulan o 

sığ idi ki; sandal yanaşama-
0 zaman dört kürekçi, Çar .. .,.. ___ _ 

omuzladı. Koca Rusya im 
toru, ancak böyle gülünç bir 
ette - fakat herkesten evvel -

Ya çıkanldı. 
~ Petronun karaya ayak bas

Kafkas tarihinde yepyeni bir 
açtı. İşte, bu tarihten itiba
ki; (Rus) tarla (Çeçen) ler 

rmn ... ..:L ilk teınas ve ilk Ç&rplflD8 

. Tam (130 sene) devam 
kanlı, korkunç, tüyler ürper-

ltir haile tarihi yaratmı§tı. 

Ç ar Petro; ordusunun bir kıs
mını ayırarak:, (Aldaf) üze
(Anderi) kariyealnl iyal• 

ltaıır.man Çeçenler; Kazaklar
kaımoklardan ve Tatarlar • 
llıürekkep olan bir süvari ~ 

fena halde sıkıftım\tflardı. 
ete müsait olmıyan bir tq1ık 

Otıtıan arasına sokulmak gafle
bulunan bu süvari livasının 

miralay (V enzani) o 
l1kı bir &tef karşıaında kal· 
ki; kumandasındaki efradı 
ip yerlere yerleştirerek mii-
Vaziyeti almıya bile muvaf

olamamıştı. Her taraftan yal 
libi yağan kesme kuqunlar 

• bir anda - kuvvetinin mü
btr kısmını kaybettikten IOn• 

'ı "- yapacağını f8fll'ID1fb. 
• artık, bu kanlı ölüm sahasını 

ı.. .. '-- ~çmak için yol aranu
-taamlfU· Kendisini korkunç 

~tten kurtarabilecek an -
bir yol vardı. O da, yine orma

~dald dar bolazdı. Hal 
bu boğazı da Çeçen muharip
lutınUflardl. 

\\ı. Petronun bu gilzlde lilvarlle 

'-.~ gellfi tüzel her tarafa 
... ·~;artık kayalar aramı-

'Grnne sürüne boğazı geçmlye 

rlar .. Boraıanlar mütemadi 

~~d ... 
~ çalıyorlardı: 

IÜphesiz ki, burada, Çeçen 
altmda eriyip mah-

~ tesadüf, lmdatlanna yetif 
Ornıanın üst tarafındaki düz 

Co leçen, ve (Enderi) kuabası-
lru ilerllyen (Miralay Na
~ald piyade fır

'O llıütbif siWı le81erlni ve im 
ifltmll. . .Bojum ar 

Ç~nler, ormanın Jaha nlı 
yerlerine ~ıyorlar 

nn süvarilerinin imdadına yetiş -
mi§ti. 

Ç eçenler, bu kalabalık as -
ker kütlesini görür görmez 

fazla zayiat vermemek için orma-
nın daha sık yerlerine çekilmiıler, 
daha kuvvetli bir müdafaa battı 
tesis etmişlerdi. 

Miralay N aimofun keşif kollan, 
bu müdafaa hattının tehlikesini gö 
rür görmez, fırka kumandanım. 
ikaz etmifler .. Bundan dolayı Rua 
piyadeleri orman içine girip te Çe-
çenleri takip edememiılerdi. Ve, 
.:iiuori Hu11 1rnm11nti.11n1n11' f,..,.t Alr:L 

betine - uğramamak için çekilip 
gitmlflerdl. 

Çar Petro; Çeçenlerin bu ilk ve 
büyük muvaffakıyetlni haber alın 
ca, çok derin bir hayret hissetmif 
ti. O güne kadar ehemmiyet ver -
mediği Çeçenlerin, kolayca mal -
11lp edilemiyecek bir unsur oldukı 
1annı anlıyarak - (Hayva) da oldu
ğu gibi - burada da mefWD bir lki
bete uğramaktan korkmU§; {Ande
ri) üzerine yapılan taarruzun der-

hal durdurulması için emir ver -
mişti. 

Bu emir; Adeta, mağltlbiyett ka
bul etmek demekti. Tabiidir ki, or-
du, muhit ve hattA bütün impara
torluk üzerinde fena bir tesir hu
sule getirecekti 

Kurnaz Petro, bu tesirin CSnüne 
geçmek için, yalnız {Kalmok) lar
dan mürekkep seyyar bir kuvve -
tin Çeçenlstan hudutlannda dola
fBl'Bk, g(lya (tedip) vazifesi ifan
m irade etmi§; kendisi de göz bo
yamak için parlak bir nümaylf yap 
mıya karar vermiftl. 

OrdUSUD'Un en kuvvetli aksamı

m toplamıftı. Bunlardan bir IDmm 
m yola çıkararak Çeçen1stanın ida 
re merkezi olan {Tarkü) kasaba -

sına doiru ilerlemlye bafl•mıftı. 

Tarkü kasabası, Hazar denizi sa
hiline pek yakın bir yerde, her 

türlü müdafaadan mahrum dilz bir 
arazide bulunuyordu. Çeçenlsta -
nın (Şemhal - yanl, hükümdar) ı 

da, burada oturuyordu. 

Şemhal, Rualann ilerledilini ha
ber aıJ almaz, yanındaki küçük 
süvari kuvvetini alarak içeri çekil 
mişti. Ve meydanı serbest bulan 
Çarın bir kısım süvarileri de ko
layca kasabayı lyal eylemlflerdi. 

Çar Petro, eeasen müdafaa mev
kll olmıyan bu küçük kasabayı lf
gal etmeyi bir zafer telAkkl etmif.. 
Bu zaferi, tumturaklı bir emirna-
me ile bütün orduya bildirmişti. Ve 
sonra, Çariçeyi de davet ederek 
muhtetem bir zafer alayı tertip et 
tlrmlf.. Hassa süvarilerinin yalın 
Julıçlarile muhat olduğu halde bü
yük bir gurur ile kasabaya gir • 
mişti. 

(Deli) ilnvamm tapmnına ral· 
men, çok akılh bir adam olan (Çar 

bilmiyor değildi. Fakat o tarihte ko 
layca aldanılabilecek derecede fi.k 
ren geri olan tebaasına karşı, böy
le bir nümaylf yaparak; ordusu -
nun, kahraman Çeçenlere mağlup 
olduğunu böyle sahte bir zaferle 
örtmek istemişti. 

miş 10-12 bin düzine kadar beyaz kuruştan aatılml§tır. 
henüz boyanmamış çorap vardır. Fab * 
rikatörler, Ticaret Odasına müracaat Çanakkale yapaklanndan 8235 kilo, 
la bu beyaz çorapların boyanması, kilosu 69,50 kuruştan, Ceyhanın boz 
renk seçimi itibarile bir moda mese- yapaklanndan 1918 kilo, 56 kuruttan, 

Samsun mallanndan 3320 kilo, 52 ku-
lesi olduğunu ve beyaz çoraplar üze- ruştan verilmiştir. Trakyanın yıkan -
rine vurulacak damgaların çoraplar mıı yapaklarından 251 kilo 71 den 
boyandığı zaman kaybolabileceğini kirli güz yünil 822 kilo 58 kuru§tan aa 

f akat Çeçenler, birkaç gün söyliyerek buna bir çare bulunması- tılmılf:ır. 
zarfında Çarın kuvvetleri- m istenii§lerdir. Ticaret Odası, işi * 

32.500 iğle yalnız Türkıyenin de
ğil, yakın şarkın da en buyük pamuk 
lu ünitesi olan Kayseri Bez fabri
kası 1936 da 3. 766 325 kilo pamuk sa 
tın almışken ham pamuk mübayaa
sını geçen sene 4.246.830 kiloya çı
karmıştır. Bu pamuklar fa"brikaya g'! 
çen sene içinde vasati 45 kuruştan 
mal olmuştur. 

ne o kadar dehşet vermişlerdi ki; tetkik ederek Vekalete müracaat et- 1"1nikede tesllm ıı bin kilo çuvallı 
etrafı, muhtelif hassa süvari alay- miştir. Oda, meselenin halli için bir susam kilosu 18,30 kuruıtan, Urfa ma 171.000 iğden ib8ry!t olan Türkiye 
larile muhat olmasına rağmen (Çar formül bulmuştur. Bu formül fU- lı 14 bin kilo çuvallı susam kilosu pamuklu endustrisinin gece günduz 
Petro), üç günden fazla (Tarkü) de dur: 14

.25 
kuru§tan satılmıştır. çalışmak suretile senelik pamuk sar 

• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f" tı ak 17 il 
ikamet edememişti. Ceçenler tara- Mevcut beyaz çorapların fabrika- ıya anc m yon kiloya balil 
fından ani bir baskına uğramak lardaki miktarını tespit ettikten son- İHRACAT: olduğu göz öni.ınde tutulursa, tek ba 

korkusile, orada rahat edemiyen ra bunlar boyandıkça damgalanma- şma Kayseri fabrikasının, milli fabt 
Petro, kasabayı terkederek biraz sına başlamak ve her fabrikamn he- p• d rikalar pamuk istihlikinin dörtte bi· 
şimalde, ve Hazer denizi sahilinde- sabından indirmek. Vekiletten bu işe ıyasamJZ a rini teşkil ettiği farkedilir. 
ki büyük orduglha çekilmişti. dair henüz bir emir gelmemiştir. ş. Fındık, Ceviz 1936 yılında yalnız 1.910.850 met-

Petro, burada da mahirane bir yet cumartesi akşamına kadar emir re sipariş almıı olan Kayseri Bez 
oyun oynamak istemişti. Bütün or- gelmezse pazartesi gunünden itiba. St k A it fabrikası 1937 senesi içinde devlet-
du erkinını (Preo brazenski) ala- ren beyaz çorapların da daıngalan- o u r 1 ten ve piyasadan miıştereken 32 

yının karargihuıd .. i seyyar kilise- masına başlanarak nizamname hü- Son hafta içinde ceviz ve fındık it- milyon metre bez siparişi ı almıştır. 
ye davet etmif .. Orada büyük bir kümleri yerine getirilecektir. halit, ihracat ve satışlarına göre, Gi Aradaki nisbet farkı tebarüz ettiril-
ruhani ayin icra ettirmişti. Ve bu resun, Akçakoca malı 48 bin kilo i meye hacet bırakmıyacak kadar açık 
ayin bittikten 90nra da, yere eğile- ODADA: tombul fındık 33--34 lO k............. ç tır. İşçilerin teknik kabiliyetlerlnin 

, YA "6'j',,_.. ve artm .1 
rek birçok küçük taşlar toplamıf.. I I 20 bin kilo sivri fındık l4-l4,20 ku- .. ası~ fabrikanın randımam da 
tsun1an üstüste koyarak:: zmir Fuarı çln. ruştan ve yirmi bin tno çürük ıç fın yükseımış ve bu say~e iplik imalA-

- lşte; istikbalde, burada kuru- T I dık kilosu 13 kuruştan satılmıştır tı l936 da 2.716.390 kilodan 1937 de 
Jacak olan bir §ehrin temelini ku- emas ar y apllıyor Trabzondan piyasamıza 23040 kilo: ?'118 artarak 3.215.997 kiloya ve bez 
ruyorum. Ş hrimizd bul ifan t ir be . Göreleden 4 bin Giresundan 4320 ki ımalitı % 10 artarak 18.353.576 met 

e e u zm ledıye ' red 20 224 947 t •• m.-lm Demişti. reisi Behçet Uz önümüzdeki eylulde lo iç ve Göreleden 20 bin kilo kabuk- . en . . . me reye , wa..... it-
Çarın bütün maiyeti, ve ordu er- açılacak: İzmir f~n için şehrimizdeki lu fındık gelmiştir. Gidonyaya dört tır .. Buttin iğlerile geceli gündüzlil 

.klnı, bu garip temelkurma mera- sanayi ve ticaret mahfilleri ile tema- bin kilo iç fındık ihraç olunmuştur. =ette bul~na~ Kayseri fab~
simfne iftlrlk etmifler.. Onlar da sa ba§lamıJtır. Behçet Uz,dün, ticaret Bu hafta ceviz satıp olmaınıftır. Un um';1111 ımalatı bu suretle bır 
yerlerden tq1ar tophyarak: üstii8- odası umumi kitibl Cevat Nizamiyt yeden 400, s.m.unc1an 1320 kilo iç :::a ~mde 5.195 850 kilodan 
te yığmıflar .. Orada Adeta bir kü· ziyaret etmiş ve umumi kltibln ya- ceviz Ptirllmft ve Breslava 3510 kilo · kiloya çıkmıftır • 
ÇUk ehram vucuda getırmışıeraı. nıud.a ülğer altakadarların da ıştıraki iç ihraç olunmuştur. Piyasamızda 1() . ~937 senesinde vasati olarak 2452 

Patronun bu hayali, onun utıı- ile bir toplantı yapılmıftır. bin kilo kabuklu ve 15. bin kilo iç ce ışçı 765.000 saatlik iş çık&rllllflal'-
lmda bir hakikat tekli almamıfb. Haber aldıtımıza gore, İstanbulda vlzle ıs bin ktlo kabuklu'" '7S bin dır. Fa~rika mamdllerinin atlşlan 
Bu tq yığını, metrtlk bir Abide gi- her sene açılan yerli mallar sergisi kilo iç fındık stoku bulunmaktadır. da aynı yükseliş seyrini takip ede• 
bi, tam bir asır burada kalmıt; bu- ile İzmir fuarının açılış tarihlerinin Bu miktar, gittikçe de artacağa ben- rek 1937 de bir sene öncesine naza. 
na hiçbir ehemmiyet veren olma- biribirln• yakın olmaması fuarın ziyor. ran % 35 artmıştır. 
mıştı. sergi kapandıktan en az bir ay soıın: Nebati Yağ Sa+.ıı Fabrika imalatının standard tip. 

(De1'cımı mf') açılması temin edilecektir. Bu hafta i ind b t• ğlard l~re inhisar ettirilmesi ve bu ttple-
i asamıza çl e ne a 1 ya . an nn alıcılar tarafından tecrübe ile ka 

ln•n vUoudunun madd•lnl bUyUt. 
mek, bUyDdQkte11ı Mllıra da akalklerlnl 
tamamlamak l9ln albDmlnll gıdalar ne 
kadar llzımu, vDoudun yapmaaı l9ln 
da yallı ve pkarll gıdalar okadar il· 
zımdır. Vakıa yalnıs albQmln de -yal 

va tokor gibi kalori hleıl ederek- in• 
•na llzım ola11 enerjiyi temin eder. 
Pakat ln•nın ullık hallndo yatamUI 
191- yalnız kimya bakımında11- al• 
b0111ılnle birlikte yal ve .. k_. yomlyo 
de lhtlyaoı vardır. 

Zaten vUoudumusun madd-' do.°" zl• 
yada albOmlndon t•kkOI 9tmekle b•· 
raber, udooo ondan ibaret dollldlr. VD· 
oudumuzun .. kllno yallı noolt ta llzım 
olduktan bqka- vOout gOselllOJnd°' 

yDs ıDnlllllnde blle yalnıs adalolerln 
intizamı yetlflfta. yal tabaka11nın da 
gDnlllkte bOyDk teolrl vardıl"- albD· 
mlnden nMl9larln bazılarında .. kar do 
vardır, 

Bundan dolayı, gıdalarımızın, madde 
yapan albDmln ve enerji Vareft yalla 
.. kar diye, iki grupa ayrılmaaı katf bir• 
.. , dollldlr. Gıdaları bu ouretlo ayırt 
9tmok onların en ziyade hangi tarafta-
yani madde ve eıterJI taraftarııtda- ı .. 
yaradıklarına ıeredlr. Yolcu h., 11f 
tOrlDeD do hani madde yaııtarlar, hem e
nerji vorlrlar. 

a.tlık hallnda Y•m•k itin yOIMk• 
lorlmlzln -yuvarlak h-pla- altıda 
biri alblmln, altıda biri yaf, altıda 

dlrdD de .. kar olmalıdır. Daha lneo h•· 
•P ıotar..nı .. va.udun her kllOMI bafl• 
na bir gram alltDmln, bir INm yaO, dlrt 
bu9uk graM ü pkor dlyeblllNlnlz. 

takar dlylno0t tablt, yalnız bayatı ... 
kari dDtDnmemelldlr. Kanımıu .,ıran 

.. kor .. kll 9IUk01 .. kerldlr. Yemek ltalt 
elndo .. kor demek, vDoutta .. k... ola• 
oak maddeler demektir. •bılm yadlllmls 
bayafı tele ... do kanımı• tlrlnolye ka• 
ör ııOkoa olur. Onu. tllll ltufdayMld 
V• U•IU yaMotderl• lt ..... ftftkl ...... 
................ 0. ............ ..... 

mlnlere pratld denlldlll gibi, yallara 
da llpld demek en do§ruıudur-. 

lnunın usun yıllarca -yalnıı ola· 
rak- bir makineye bensetllmnlne n· 
bap bu yallı ve .. kerli gıdalardır. On· 
lar vOoutt• yanarak an eonunda aılt 
karbonik ile ıu kaldılı l9ln, lnunın vD· 
oudu da bayatlı bir buhar maklnMI gl· 
bl ltladlll unılmı,tır. Halbuki ln•n 
vOcudu ltl•m•k için eadece, kemDre 
ben:ılyan, yalla va tekerle it bitmez. 
Tuz llzım, tDrlU tOrlO madınler llzım, 

vitaminler llzım. Ondan eonra da in· 
un vOoudu buhar maklneal gibi dalma 
ayni halde kalma:ı, vUout yapdıkga her 
gOn, her dakika Mklr. Onu dalma yeni· 
lemek llzım. 

Yalı bls hem hayvanlardan gelen ya· 
meklard., ham nebatlardan galan Y•· 
meklerde buluru:ı. Hayvan atları, par· 
9a11na gere yO:ıda ondan yirmiye kadar 
nlıbetta yal verlrler. Balıkların ya011s 
olanları da yQsde yarımdan ikiye, yal· 
lılarnıda yU:ıde betten ona kadardır. 

Bunlar tablt olanlar, lnunın kendi yap· 

tılı tareyalında yOsda 71, peynlrlerde 
yOzde 26 ten 40 a kadar yal vardır. Na· 
batlardan en 9ok yal verenler yallı Y•· 
mitlerdir, fakat tertibinden 91kanlan 
yal yOzda dokun llpld'tlr. 

tekeri, yahut .. ker olacak maddeleri, 
en ziyade nebatlardan galan yemekler· 
de buluruL Pakat etlerde de 11ker ola· 
oak madde hl9 yoktur denllamu. it 
lokmU1, hazım clhazımısın lglflde dL 
nOp dolaftıkga bir mlkter glDkoz da ve• 
rlr. Zaten, yine hayvandan gelen bir 
gıda demek olan inek ıUtUnde de yOz• 
de dlrtten ziyade pker v•rdır. 

Taze Mbzolerd., vautt, yOsda ı nle• 
betinde .. kor bulunur. Taze yomlıterdo 
yDzdo ondan on itap kadar. Kuru •bu· 
lorln yGzdo olllıl, pirincin yDsdo 71 el, 
•kmoll11 yDado il al .. kar olaoak mad· 
dedir. 

Fakat en kwvetll .. kw tnacldoll 
-elMtta tllpho otm ... nla- tatlılart• 

•• katbt••m .. kordlr Oltu ~ 

p Y ge en malların bırçoğu lite ve kıymtlerinin benze · mallar 
satılmıştır. Tasfiye edilmiş ayçiçeği dan yük" sek ld .ıh. anin 
alt kil 45 k 0 u6 ... nun aşılmış ol 
~ O: uruştan, haşhaş yağı ması Kayseri mamullerine karşı ral 

. ' pam yağı 33• susam yağı 47• beti 90k artırmıştır. Fabrika malla-
p~ bezir yağları 54 kuruştan ve- rının fiyattan ecnebi bezlerinin it • 
:miştir. Ekstra zeyt.~ y~ğlan kil~ hal fiyatlarına göre hesap edilmiş ol 

topPın 45-46, bınncı yemeklik duğundan bu sene fazla miktarda ya
;~ · 42-44, sabunluk yağlar ise pılan ithalat Kayseri fabrikasının ma 

kuruftan satılmıştır. mulleri üzerinde makUs bir tesir ya
pamamıştır. 1937 senesinde G. 1. R. 

B O R S A 
4\ rejiminin tatbikine ve himayeyi 81"

tıncı mahiyette bir delifi.klik olma
masına rağmen satışların bu. kadar 
ehemmiyetli nisbette artmı§ olması, 14-1-1111 

PARALA& 

Frank 
Dolar 
!ret 
Belçika Fr. 
Drahmi 
İaviçre Fr, 
Leva 
Florin 
Kron Çek 

Silin A vusturyı 
Pezeta 
Mark 
Zloti 

Penı• 
Le7 
Dinar 
Kron [neo 

Sterlin 

'74,-
124,-
95,-
80,-
18,-

175.-
20.-
6S.-
71.-
21,-

22,-
20,-
21,-
12,-
48,-
so.-

825.-

ÇEKLER 
Acı111 

Parla 25,725 
New-Yor) 0,7901 
Mlltno 15,0175 
Brilbel 4,8H2 
Atina 8'7,0222 
Cenevre 3,HIO 
Sof7a 83,8142 
Amlterdam 1,4288 
Prac 22,81H 
Vlyana 4,22 
Madrld 12,7388 
Berlln 1.9709 
Varwova t,1883 
Budapefte 1.9810 
BfUaet 108,21 
BeJırad 34,833'1 
Yokobama 2,'7351 
Sto>rbolm 3,0910 
LGndra .,_ 
llcllkcm ...., 

80,-
127,-
104,-
80,-
22,-

180.-
23,-
70-
12.-
23,-

25,-
22,-
25,-
14,-
52-
32.-

830,-

Kapaıuw 

25,795 
0,7890 

15,0220 
4,8980 

8'7,0570 
3,44'75 

83,'72 
1,4290 

22.82 
4,2214 

12,7440 
1,9711 
4,1880 
3,9825 

108,2525 
14,8475 

2,'1381 
10918 

12771 ..... 

fabrika mamiilitının miıstehlllder a
rasında ne kadar büyük bir itibar ve 
itimada mazhar olduğuna en açık d• 
lildir. 

BORSALARDA : 

Buğday Satıılan 

iyi Gi•yor 
Zahire borsasında Ziraat Bankası.: 

nın Anadolu malı buğdaylanndaa 

5-6 ve 6-7 çavdarlı olarak kilosu 
5,28 kuruştan 319 bin kilo ve sert
lerden kilosu 5,20 kuruştan 15 bin ld 
lo satılmıştır. 1-2 çavdarlı Polath 
buğdayları 6,20 kuruştan verilmiştir. 

Bandırmanın 30 bin kilo sert buida
yı 5,20 kuruştan alınmıştır. Dün 30 

bin kilo arpa kilosu 4.04 den 45 bin 

kilo çavdar Ak:fehir ve Yerkoy mah 
olarak 4,30 ve 4,32,5 kuruştan satıl

mıştır. Nohut 7, kendir tohumu 1~ 
iç fındık 43 kuruşa verilmiştir. 

Frangın Son Yazlyeff 
Fransız frangı biraz düzelmiştir. 

Dünkü kapanış fiyatı bir sterlin kU"

şılıiı olarak: 161,81 franktı. Bir ster
lin 4,9618 dolardır. Parlste Unitürk 

359 franktı. Borsamızda Merks Ban 

kan hisseleri 98, Ergani 99 5, Sıva -

Erzurum tahvilleri 9510 Aslan çi -
mentom 12 IO 'Oa.itiiik 1 
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giltereHarp istem· yor 
Çekoslovakya Taarruza Uğrarse 

ngiltere Yardım Etmiyecek 
(Başı 1 incide) şılıklı emniyet dairesinde vukubulan 

konuşmaların tam anlaşmaya varma 

Faciadan Sonra 
(Başı 1 incide) 

İstanbul Basın Kurumundan: 
Evvelki gün bir otomobil faciası

nın kurbanı olan Arkadaşımız Tahir 
Şükrünün cenazesi bugün saat 11 de 
Gülhane Parkı Alayköşkü karşısın

da morg müeessesesinden kaldırıla
caktır. Cenaze, Ebussuut caddesi, miyeti paktı dairesinde yardım ede

ceğini anlatmış ve şu sözleri ilave et
miştir: 

Babıali yokuşu ve Cağaloğlu tarikile 
sı mümkündür.,, ·· ·· ··ı k Nuruosmaniye camiine goturu ece , Başvekil daha sonra, hükumetin si 

cenaze namazı Nuruosmaniye cami"- Harp ile sulh meselelerinde lfıhlanma programını çabuklaştır -
inde kılındıktan sonra, otomobilleryalnız hukuki miıkellefiyetler mev-1 mak ve genişletmeyi znruri gördü - le Edirnekapı şehitliğine nakledile-

zuubahs degildir. Harp koparsa onun ğünü, bilhassa hava silahlarını ve ha 
rek ihzar edilen metfcni mahsusuna 

nerede başlıyacağı, nerede biteceği, va mı.idafaasını takviye lüzumunu his tevdi olunacaktır. Asli ve müzahir a-
hangi sahaları kaplıyacağı tahmin o- settiğini söylemiş ve şöyle demiştir: b .. . 

1 
.. 

• . . zamızla mat uat muntesıp erının ve lunamaz. Fakat, mesela Fransaya aıt "- Fakat yalnız silahlanma sul - . . 
1 

. .. . d 
. . Tahırı seven erın cenaze torenın e bır harp mesclesı olursa o zaman bu hu korumaga kafi değildir. Bu yol - . b 

1 1 
. d . 

··ı·h l · d ğ"ld" İk" . . . . ı hazır u unma arını rıca e erız.,, mu a aza ar varıt e ı ır. ı mem- da ileri süriılen diıştincelerden ay - y l l . .
1 

. 
leket arasındaki uzun dostluk ile ide- rılmıyorum. Teslihatı yapmakla be- ·~ ara 1 ar ıyı eş~yor . 
al birliği, ikisinin demokrasiye bağ- rabcr sulh davası için de ayrıca ça- ~ Dıger yandan, otomobıl facıasında 
lanışları, ve ikisinin biribirine karşı lışmak lazımdır. Fakat kuvvet isti- agır surette yaralanarak hastaney: 
taahhütleri bunu temine kafidir.,, ı mali, ilk çare değildir, en son çare- k~ldırılan -~r~adaşla_rımızı_~ sıhhatı, 

Mister Chamberlain daha sonra, İn dir. Hükumetin elde ettiği malıimata dun ç~.k şukur, sal~h~ yuz tutmuş
giliz siyasetinin gayelerinden bahset ve taşıdığı mesulıyet hissine daya - tur .. Dun Ha.ydarı Şışlı 7~cuk has~ta
miş ve bu siyasetin sulbü idame üze- narak söylemek isterim ki, en son nesınde, . Nıha.t ve Şefı~ı Beyo~lu 
rinde temerküz ettiği, çünkü İngilte kanaatim, tuttuğum yolun, bizi he- h.a~t~n~sınde zıyaret ettik. K~ndıle
renin harpte bir kazanç bulunduğu - defe gotürecek en iyi ve biricik yol rın~ ı!ı bulduk, konuştuk. Facıa per-
na inanmadığını, fakat lngilterenin olduğudur.,. desının artık k~p~nmasını ve bu ar-
muahedelere bagh olduğunu, ingilte Chamberlain'e hücumlar kadaşlarımızın acılen sıhhate kavuş-
renin toprakları. için döğüşeceğini. malarını diliyoruz. 
muvasalaları ve hürriyetlcriiçin harp Başvekilin nutkunu söylemesinden Müddeiumumilik te, dün yaralıla-
~ çekinmiyeceğini söylemiş ve daha sonra, muhalefet lideri Mister Atlee rın vaziyeti ile meşgul olmuş. tabi
sonra sözlerine şu şekilde devam et- söz aldı, ve Mister Chamberlain ta- biadil Salih Haşimi Beyoğlu hastane
miştir: rafından söylenen nutkun bir sulh sine göndererek Şefik ve Nihadi mu-

"- Fakat en mühim, sulhü bugü- siyaseti ifade etmediğini, hükumetin ayene ettirmiştir. Her ikisinin de 
nün daima değişen şartları içinde ko- zafını göstermekle kaldığını ve yan tehlikeli devreyi atlattıkları tespit e
rumaktır. Sulbü korumıya çalışması çizme siyasetini takip ettiğini anlat- dilmiştir. Şefiğin başından bir tek 
icap eden Milletler Cemiyeti var. Fa- mış, daha sonra Başvekilin İtalya ve yarası vardır. Nihat, başından ve diz 
kat benim Milletler Cemiyeti hakkın Almanya ile yapılan konuşmalara !erinden yaralıdır. 
daki eski kanaatim sarsılmıştır. Çün gösterdiği itimadı yerinde bulmadı - Adliyenin tahkikatı 

kü Milletler Cemiyeti müessir bir değil, fakat menfi bir hattı hareket Müddeiumumilik, feci otomobil ka 
sulh kurumu olmaktan çıkmıştır. takip ettiğini, çünkü vakit kazana - zasının tahkikatı ile meşgul olmakta-

Ancak, cemiyeti tesirli bir hale ge rak silahlanma programını tatbik et- dır. Tahkikatı idare eden müddeiu -
tirmek mümkündür. Bu yardım yapıl mek istediğini, halbuki ayni sırada murni muavini Übeyt, hadise yerinde 

BAŞMA.KALEDEN~lABAT 

Çalışma 
Beraberliği 

(Başı 1 incide) 

tan, sivrisinekleri öldürmiye çalış -
maktan ve kinin tevzi etmekten ileri 
gidemiyor. Karlar eriyince dağlardan 
inen sularla husule gelen öyle mev -
simlik bataklıklar var ki, bunlara kar 
şı malarya mücadele heyeti acizdir. 

Su işlerile uğraşan daireler. böyle 
bir sahadaki vaziyete müşterek bir 
memleket zaviyesinden bakacak olur-
larsa belki de şu kanaate varacaklar
dır: Bütçelerimizdcki imkanlar eğer 
bu sahadaki su işini nafıa ve sağlık 
bakımından halletmiye kafi değilse, 
daha senelerce bu işe sıra gelemiye -
cekse mıttaryaya mahkum sahanın 

ahalisi hakkında radikal kararlar ve
rilmelidir. Bu nüfus malaryasız bir 
sahaya geçirilmelidir. Geçirilmez.se 
zaten malarya muayyen bir müddet 
içinde nüfusun sağlık ve enerjisini ke 
mirecek, yok edecektir. Küçücük mü
cadele tedbirleri emek israfından 

başka bir şey değildir. 

Gaye şuraya varıyor: Memleke
tin kalkınmasına ait emekleri 

mizi nasıl zirai ıslahat bakımından 
planlaştırmak yolunu tutmuşsak bü
tün vekaletlerin düşünüşünü anlıya
rak plfınlara milli ve daimi bir şekil 
vermişsek memleketin su, yol, elek
trik, sağlık gibi ihtiyaçları için açıla
cak mücadeleleri de milli bir plan 
mahiyetinde hazırlamalı ve bir kül 
halinde yürür bir hale koymalıyız. 

Zirai ıslahat kanun projesini hazır 
lamakta e)de edilen tecrübe, buna sı 
kı sıkıya komşu olan diğer milli fa
aliyet sahalarının planlaştırılması im 
kanlan hakkında kuvvetli ümitler u-

dığı taktirde cemiyet sağlamlanır ve orta Avrupayı ve stratejik kıymeti seyrüsefer makine mühendislerinden yandıracak güzel bir örnektir. 
sulhün en emin mesnedi olur. Cemi- haiz mevkileri feda ettiğini izah et- Fethi ve İbharime keşif yaptırmıştır. Ahmet Emin YALMAN 
yette kalan uzanın tecavüze karşı bir miş ve sözlerine şu şekilde devam et- Keşü raporu henüz müddeiumumili 
}eşmeleri fikri büyük harpten önceki miştir: ğe gelmemiştir. ~för Kemalin, hadi 
ittifaklar siyasetine dönmekten fark- "-Kuvvetten başka bir şeye inan- se zamanında 80-90 kilometre sü -
sız olduğu için bu fikri kabul etmiyo- mıyanlarla yapılan müzakerelerin ratle gittiği ve Elektrik Şirketi mü -
ruz.,, bir netice vermiyeceği muhakkaktır. dürlerinden Osman Kemalin otomobi 
Otomatik taahhütler•'? Bu siyaset, belki de harbi bir müd line çarptıktan sonra hafif fren yap-

ispanyadaki 
Boğuşma 

(Başı 1 incide) 

~5 - $ - 938 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Gireson vilayeti merkezinde yeniden ya 

lacak 1 o dershaneli mektep imalatının kargir beton ve betonarme losını: 
ndır. Muhammen bedel 41321 lira 82 kuruştur. 

2 - Eksiltme vahidi fiyat esası üzerinden yapılacaktır. Yapılan ten; 
lattan yüzde nispeti her ahvalde vahidi fiyatların hepsinden olduğu 
yekun üzerinden dahi icra edilmiş sayılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme fenni hususi ve bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
B - Keşif hülasası mukavelename projesi plan. . . . 
İstiyenler bu evrak ve şartnameleri 200 kuruş bedel mukabılinde Gı; 

son Nafıa Müdi.ırlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 12 Nisan 938 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 15 
Hususi muhasebe binası içinde toplanacak olan vilayet encümenin 

yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3099 lira 14 kuruşluk 

vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdald vesikaları haiz ol 
göstermesi lazımdır. . 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış en aşağı 15000 liralık yapı işleri mu 
ahhitlik vesikası. 

B - Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika. 
7 - İşin betonarme kısmını idare etmek için mütc~hidin di~l~?" 

bir fen memuru istihdam etmesi mecburidir. Teklü mektuplan uçu~ 
maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar vilayet encümeni reisli: 
ne verilmiş bulunacaktır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (159· 

I;;;nbul 5 inci Icra Memu;n- ı Istanbul Beşinci Icra Memuf. 
dan: ğundan : 

Hacı Sarandinin Bekir ve Meh- N. E. P. Dabey ş~ket~ne bo·ıı 
metten borç aldığı paraya mukabil Metooğlu Hasan Nurı zımmetı 
ipotek göstermiş olduğu Eminönü ka- alacağı olan mebaliğden dolay~ m

1 zasının Rüstem paşa mahallesinde cuz ve satışı muka:re~. Dcm~r 
Balkapan hanı derununda üst katta motörünün üçte ikisı mutemellik s 
kayaen eski 56 yeni 56 eski 57 yeni caklı Mehmed Kasım tarafından 
57 eski 58 yeni 59 mahallen 56, 57, tışı talep edilmiş ve olsure:ıe s 
58, 59 No. odalardan 56 No. ya 300 geçen hissenin aç~k .artırm~. ı~e sı 
ve 57 No. ya 2000 ve 58 No. ya 700 şına karar verilmıştır. Motorun 
,.e 59 No. ya da 500 lira ehlivukuf mamına ehlivuk~f tar_afU:d~n· ~
tarafıııdan kıymet takdir edilmiştir. lira kıyı:nct takdı~. ~~ı:_mıştır. Şoj 
Bunlardan 58 ve 59 No. lu oda ve k:ı- ki; Demır Taş motorunun 126 ton 
maranın 3/5 hissesi 56 ve 57 No. lu olup geminin içinde Bul~.der; 
odalarında tamamı açık arttırmaya kalı çift silindirli bir motor. v _J 

k 1 şt Bu motör 120 beygir kuvvetındev onu mu ur. . 
Ga i menkullerin evsafı aşağıda Güverte kısmınd~ ye?ı parça ze1" 

yr ilci alaturka demır bır adet ye 
yazılıdır: b" 1 ttur . . . . pervane ır pusu a mevcu . 

57 No. lu kapıdan gırilınce zemı- kid"r Hiç bir rahnesi yokt . .. . d 56 N ne es ı . 
nt malta bır antre uzerın e o. Halen çalışmaktadır. Geminin iki 
yu teşkil bir oda mevcuttur ve bu !ikası ve alatları tamamen mevc 
antreden çift kanatlı demir kapıdan 1 b t·· .. ·· t ikisi açık . . . . . . d tur. ş u mo orun uç e 
57 No. nun ıçcrısını ıhtıva e en ve d"l •şt· 

. h.l b" k ... tırmaya vazc ı mı ır. 
derununda fırını havı aben ıs .. uvı Artırma peşindir. Artırmaya 
imalfıthanesi olan oda ve unun uze- t" k d k mu··şterilcrin kı . 1 k 1 .k. d ıra e ece 

Mister Chamberlain, daha sonra, det geciktirir. Fakat, taahhütlere tığı anlaşılmıştır. Bu kadar süratle 
Ingiliz silahlanması meselesine temas hürmet esasını sağlamlıyamadığı giderken tam fren yaptığı takdirde, 

rine ahşap merdıven e çı ı ır .ı .ı o a muhammenenin %7,5 nisbetinde 
mühim miktarda malze- olup elektrik ve terko.su hav~dır. akçesi veya milli bir bankanın t~ 

58 o., .1u oda harıçten fıfte ka- ,.._.,. __ w. .. ı... . ...... ı..--:1 ... 1m 0 1.,. .. • r 
nallı ve rihşap Knpıann gı~ı~~ vı;: K.~- eder. Miıterakim vergi, tanzifat, t 

manyanın, 

me, tayyare ve asker göndermiş olma 
-.:ııucı, i-.:ıptuıyH JIUKUIUt:~ııuıı ÇUK eıu:ı.ıı etmiş ve lngilteronin miirlnfan uo L.ıi.- hl---.-. -·•r _.._~u.. ...... ,.,.. _..__ ... -'-1:.ı..-":-

tecavüze mukabele için silahlanma- Liberallerin liderlerinden Arçe - maruz kalacağı neticesi çıkanlmıştır. 
sı lazım geldiğini anlattıktan sonra bald Sinkler de Mister Atlee gibi hü- Eğer, şoför Kemal mutedil bir sü -
Çekoslovakya meselesine geçmiş ve kumete itiraz etmiş ve İngiliterenin ratle gitmiş olsaydı, Osman Kemalin 
şu sözleri söylemiştir: Çekoslovakyayı müdafaa hususunda otomibiline çarptıktan sonra, 56 met 

"-Avusturya hadiseleri, beynel Fransa ile braber olması icap ettiğini re gitmeden, fren yapabileceği fen-
milel emniyeti sarsmış bulunuyor. söylemiştir. nen kabul edilmiştir. 
Yapılacak ilk iş bu emniyeti iade ol- Birçok hatipler de hükumet lehin- Müddeiumumilik, şoför Kemalin 
malıdır. Çekoslovakyadaki ekalliyet- de söz söylemişlerdir. Mister Chur- sarhoş olup olmadığını da tetkik et
lerin tatmini, herhalde istikrarı kuv- chill, İngiltere ile Frnasanın orta Av miştir. Hadisenin akabinde oraya ge 
vetlendirir. Onun için bütün diplo- rupayı korumak için birlikte hare- len jandarma ile keşfi yapan mühen 
masi kuvvetlerinin sulh yolunda ça- ketleri icap ettiğini anlatarak "Al - disler şoförün sarhoş olduğunu söy
lışması icap ettiği bir devirdeyiz. manyada iş başında bulunanlar İn- !emişlerdir. Fakat, şoförün ilk müda
Fakat, Ingilterenin otomatik askeri giltere ile Fransanın beraber olduk- vatını yapan hastane, sarhoş olmadı
taahhütlere girişmesine imkan yok- larını anlarlarsa bi rtaarruza geçme- ğı hakkında rapor vermiştir. 

miyet verdiğini kaydetmiştir. 

Fransayı tehdit m i? 
Romadan bildirildiğine göre, Te

vere gazetesi, Fransanın Katalonya 
lehinde bir müdahalede bulunması ih 
timalini nazarı itibare alarak Fransa 
ya ciddi ihtarlarda bulunmaktadır. 

Gazete diyor ki: 

"Fransanın İspanyaya müdahalesi 
halinde müthiş bir facianın patlak 
vereceğini açıkça söylemeliyiz. Bu 
takdirde bir ölüm tehlikesine maruz 
kalacağını Fransaya ihtar etmek isti 
yoruz!" 

ridordan demir kapı ile gırilır zemı- viriye ve vakıf borçları borçluya 
ni tahta döşeli bir oda. tir. Artırma şartnamesi 25/3/938 

59 No. lu kapıdan girilen ve ah- rihine müsadif Cuma günü da· 
sap merdivenle çıkılan bir oda, arı.. mahalli mahsusuna talik edilece}( 
~ ·~ tırmaya vazedilmiştir. Arttırma pe- Birinci artırması 25/4/938 tarıır 
şindir. Arttırmayq iştirak edecek müsadif pazartesi günü daireın 
müşterilerin kıymeti muhamminenin saat 14 den 16 ya kadar icra edl 
% 75 nispetinde pey akçesi veya mil- cek. Birinci artırmada bedel, kı 

tur. Otomatik taahhütler ancak haya de nevvel bir hayli düşünürler. Baş- Şoför Kemalin başında ve çenesi-
} Akdeniz .kontrolü ti meseleler için istenebilir. İngil- vekilin Çekoslovakya hakkında hiç- nin a tında iki yara vardır. Yaralar 

11 bir bankanın teminat mektubunu ti muhammenenin %75 ini buld 
hamil olmaları icabeder. Müterakim takdirde üstüne bırakılır. Aksi 
vergi tanzifat ve tenviriye ve vakıf dirde son artıranın teahhüdü 
borçları borçluya aittir. Arttırma kalmak üzere artırma on beş gü? 
şartnamesi 25/3/938 tarihine müsa- ha temdh edilerek 10/5/938 taril1 
dü cuma günü dairede mahalli malı- müsadif Salı günü saat 14 den 16 
susuna talik edilecektir. Birinci art- kadar dairede yapılacak ildnci 
tırması 25/4/938 tarihine müsadif ma neticesinde en çok arttıranın 
pazartesi günü dairemizde saat 14 tüne bırakılacaktır. 2004 No. lu 
den 16 ya kadar icra edilecek ve bi- ve mas kanununun 126 ıncı ma 
rinci arttırmada bedel kıymeti mu- sine tevfikan hakları tapu sicillC 
hamminenin % 75 şini bulduğu tnk- sabit olmıyan ipotekli alacaklar18 

dirde üste bırakılır, aksi takdirde son ğer alakadaranın ve irtifak hl 
arttıranın taahhüdü baki kalmak ü- sahiplerinin bu haklarını ve h~ 

tere Çekoslovakya işinde ancak Mil- bir taahhütte bulunmaması doğru de- dikildikten sonra hastaneden çıkanı -
}etler Cemiyeti paktı dairesinde ha- ğildir. mıştır. Müddeiumumilik, hastaneden 
rekete muheyyadır. Fakat Ingilterc, Daha cesurane hareket ve Fransa çıktıktan sonra, şoförü polis nezareti 
Çekoslovakyaya otomatik bir suret- nın Çekoslovakyaya verdiği temina- altına almıştı. Şoför Kemal, dün müd 
te faaliyete geçecek bir taahhüdü ve- tı takviye gerektir. Alman ordusu, deiumumiliğe getirilmiş, tahkikatı bi 
remez.,, gittikçe kuvvetleniyor. İkinci darbe - tirildikten sonra, dördüncü sorgu ha-

Mister Chamberlain'den sonra, nin kimi istihdaf ettiğini biliyoruz.,, kimliğine verilmiştir. Sorgu hfıldmi 
Sovyet Birliğinin teklifi dairesinde demiştir. Kaşif, Kemalin isticvabını yapmış ve 
bir konferansın toplanması mesele- B. Çuçilin sözleri tevkif müzekkeresi kesmiştir ve tas-
sine geçti ve bu teklifi iki sebepten dik mercii sıfatile de asliye dördün-
dolayı doğru bulmadığını söyledi. B. Churchill !'Öylediği nutuk· cü ceza mahkemesi reisliğinden tas-
Bunların birincisi: Böyle bir konfe- ta İngiltere ile Fransa arasındaki dikini almıştır. 
ransın birtakım devletleri barışsever bağlılığın, tedafüi bir ittifak hali-
diğer birtakımını da barış düşmanı ne getirilmesini bu tedafüi ittifa-
olarak göstermesi yüzünden vaziyeti kın tecavüze karşı gelecei,rini söy-
vahimleştirmesi, ikincisi: Böyle bir lemiş, Çekoslovakya ile Almanya 
konferansın muvaffakiyet kazanması arasında bir harp vukuu muhte-
ihtimainin konferansa iştirak edecek mel olmadığından onun istiklfı-
devletlerin askeri kuvvetlerine bağlı lini müdafaa taahhüdünün hiçbir 
bulunmasıdır. tehlike davet etmediğini anlat-

Mister Chamberlain bunları da 
anlattıktan sonra, Almanyanın Çe
koslovakyaya verdiği teminatı ileri 
sürdü ve Ingilterenin iki taraf ara
sında ihtilafları hal için hiçbir yar
dımdan çekinmiyeceğini izah etti: 

"Kuvvetten bahsetmek, fayda 
·vermez, bilakis zarar getirir.,, 

ispanyada Ademi Müdahale 

İngiltere Başvekili daha sonra İs
panya meselesinden bahsetti, İngil
terenin İspanya harbine karışmamak 
siyaseti üzerinde ısrar ettiğini an
lattı ve İtalyanın İspanyadan gönül
lülerini İngiliz planı dairesinde çek
mek için teminat verdiğini, bundan 
başka İspanyadan arazi almak, ve
ya bu memlekette siyasi bir emel 

e inde koşmak Balear adalarını e
ie şgeçirmek gibi hiç;b~ ~a~snt güt-

digine oz verdi mı c;oylıyerek şu 
me t" 
şekilde beyanatına devam et ı: 

" f ngıltere hukumeti bu söze ve 

mış ve İngiltere ile Fransa ara
sında yapılacak tedafüi ittifaka 
Yugoslavya ile diğer Balkan dev-
leti ırinin ve Tiirkiycnin girece 
ğini ve çok mühim bir amil ola
cnklnrmı anlatmıştır. 

Churchill kanun ve hürriyet kuv
vetlerinin müştereken harekete ge
tirilmesi lüzumunu kaydetmiştir: 
"- Evvela ve başlıca Yugoslavya 

var. Bu kuvvetli devletin nüfusunun 
dörtte üçü inkar götürmoz bir tarzda 
Fransanın ve İngilterenin dostudur. 
Bu halk katiyen müstakil kalmak az 
mindedir. Fransa ve İngiltere Tuna 
havzası meselesine yakın bir alaka 
gösterdikleri takdirde Yugoslavya -
nın ne yapabileceğini araştırmaya 
imkb'n yok mudur? Yugoslavya pek 
ala kazanılabilir. Bu takdirde de Bul 
garistan da ayni suretle elde edil _ 
miş olur. 

Romanyaya gelince, bu devlet Al
manların Şarka doğru yapacakları 

didi altındadır. Bu üç devlet dikta
törlere karşı bir şey yapılmadığını 

görecek olurlarsa birer birer Nazi 
grupunun kucağına düşeceklerdir. 

Bu taktirde Yunanistanın ve Türld 
yenin vaziyeti ne olacaktır? 

Mümkün değil midir ki, Fransa ve 
Büyük Britanya kati bir harekete gi
rişsinler ve gerek bu beş devleti ge
rek Çekoslovakyayı etraflarında top 
lasınlar? Bi.ıtün bu devletlerin kuv -
vetli orduları vardır ve nüfusları 75 
milyonu bulmaktadır. Ellerinde daha 
şimdiden milyonlarca yetişmiş muha 
rip bulunuyor. Ve muazzam kaynak 
lara sahiplerdir. Bu devletlerin her 
altısı da sulh içinde yaşamak arzusu 
nu besliyor. 

Eğer biz bu kuvvetli imkan hiçbir 
müşterek gayret sarfetmeksizin elden 
kaçarsak olursak tehlikeden kurtul
muş olmayız. Bilakis maruz bulundu
ğumuz tehlikeleri artırmış oluruz. Bu 
gün diktatörlere karşı koymazsak an
cak ileride çok daha kötü şartlar al
tında bunlarla karşılaşmak zamanı ge 
ciktirmiş olmaktan başka bir şey yap 
mış olmıyacağız.,, 

Avam Kamarası Chamberlainin İn 
gilterenin harici siyaset hakkındaki 
beyanatını reye müracaat edilmeksi-

Paris, 24 (A.A.) - En son sistem 
üç torpito muhribi ile altı torpito Ak 
deniz kontrolüne iştirak etmek üzere 
Brest'ten hareket etmiştir. Atlantik 
filosu kumandanlığına amiral Jansul 
tayin edilmiştir. 

a zere arttırma 15 gün daha temdit edi- le faiz ve masarife dair olan id 
lerek 10/5/938 tarihine miisadü salı larını ilan tarihinden itibaren 20 
günü saat 14 den 16 ya kadar daire- zarfında evrakı müsbitelerile birl 
de yapılacak ikinci arttırma netice- dairemize bildirmeleri lazımdır. j. 
sinde en çok arttıranın üstünde bı- takdirde hakları tapu sicillerile 
rakılacaktır. 2004 No. lu icra ve if- bit olmıyanlar satış bedelinin 
His kanununun 126 ıncı maddesine laşmasından hariç kalırlar. fe 
tevfikan hakları tapu sicillerile sabit kazanç, liman harcı, dellfiliye rı> 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer yed,eden tenzil olunur. Daha f 
aliikadaranın ve irtifak hakkı sahip· maiumat almak istiyenlerin 934/ 
terinin bu haklarını ve hususile faiz No. lu dosyada mevcut evrak ı:c 
ve mesarife dair olan iddialarını ilan hallen haciz ve takdiri kıymet ti 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında runu görüp anhyacakları nan 
evrakı müspitelerile birlikte daire- nur. (6214) 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaş-

••••••••••••••• masından hariç kalırlar, müterakim 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare 
eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze
tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şir
keti. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba
ret olan belediye rüsumu müzayede
den tenzil olunur. 20 senelik taviz 
bedeli müşteriye aittir. Daha fazla 
mallımat almak istiyenlerln 938/541 
No. lu dosyada mevcut evrak ve ma

Istanbul Asliye 3 cü Hukuk Mah- hallen haciz ve takdiri kıymet ra
kemesinden: 

Beyoğlunda Posta sokağında 20 
No. lu Sent Mari apartımanında mu
kim Cülya vekili avukat Yusuf Ke
nan Antel tarafından Beyoğlunda 

Asmalı Mesçitte 18 No. lu Yadigar a
partırnanının birinci katında oturan 
Hanri G. Spart aleyhine mahkeme
mizin 37 /564 No. lu dosyasile açılan 
boşanma davasından dolayı müddei
aleyhe gönderilen dava arzuhal su · 
reti, mübaşir tarafından müddein-

porunu görüp anlayacakları ilan olu-
nur. (6218) 

Tasfiye halinde bulunan 
' Türkiye Tütünler• 

Müşterekülmenfaa 

Reii Şirketi 
l L A N 

~it Tasfiye halinde bulunan .ı. ... 

tütünleri Müşterckülmenfaa RCl1 

keti hissedarlarına bildiriyor ı;ı 
Türkiye Cümhuriyeti Büyıilt 

let Meclisi tarafından 12 ~1.15 1933 de tasdik edilmiş olan 2.,0 

' maralı kanuna göre, 25 Temınu;1 
tarihinden itibaren 0.15.0 ln!P 
ralık yapılan ikinci mevcudat te 
atı, ancak 24 Temmuz 1938 ~ 
tarihine kadar hisse senedi s:ı 

rine tediye edilebilecektir. 
( 

Bu tarihin mürurundarl 
meblağı mezkur kanun ınııci 
L--s-----~ .. ~,, 



25- 3- 938 

Ziraat Vekaleti 
Sa+.nalma Komisyonundan : 

1 - Kapalı zarf usullyle 40 ton göztqı satın alınacaktır 
2 - Muhammen bedel 8000 lira, ilk teminat 600 liradır. 
.a - Eksiltme 11.4.1938 de saat 15 de ziraat veklleti binasında yapıla-

eaktır. 
4 - Şartnameler Ankarada Ziraat VekAleti Satınalma Komisyonun -

dan, htanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
1 - İsteklllerln teklif mektuplanm teminatlariyle birlikte muayyen 

liinde 3490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen vesi
kalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komisyona ver
JnelerL (731) (1804) 

!>;.1/et Derniryolları ve limanları isletme U. idaresi ilanları 

TAN 

~ Emniyet Sandığı ilanlan 

Taksitli Emlak Satııı 
Semti 

Büyflkadada Cami mahalleainde 
Güzeller sokalmda yeni 27, 27 /1 
No. lı. 

Fındıkhda Mollaçelebi mahallesin
de Mollabaym aokalmda eski 18 
yeni 28, 28 No. h. 

Cinli Muhammen 
kıymeti 

Lira 

IJd daireli OD odalı klrlir 
bir evin tamamı. 4200 

iti buçuk katta lJd dai
reli dokuz odalı maa
bahçe ahfaD bir evin 
tamamı. 

Muhammen bedeli (5000) Ura olan 5000 m• okzijen açık eksiltme usully- Yenlbahçede Softa Sinen meh•ll• bd katlı lkt odah ktr-
Je 10-4-1938 Peqembe gunü saat 15,30 da Sirkecide 9 ncu lfletme blnuuı sinde Dedepqa Ula sokalmda es- gir bir evin tamamı 

• 
825 

da mubayaa komisyonu tarafından satın alınaCaktir. ki 17 mük. 14 yeni 33 No. h. 

kanuni vesikalariyle beraber komisyona müracaatları lizımdır. Şartname - 28-3-938 tarihine düşen pazarte.ı ,onn saat 15 te yapıla-Bu işe girmek istiyenlerln 375 liralık muvakkat teminat makbuzlan ve 1 Arttırma 

ler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (
1809

) cak ve gayrlmenkuller en çok bedel verenlerin o.tünde kalacaktır. * 2 - Arttırmaya prmek için muhammen kıymetin '1 10 nu nilbetinde 

Sıvasta cer atelyelerine ait muhtelif bina, kanalizasyon veeatr tnpat pey akçesi yatırması llzımdır. 
i§leri kapalı zarf usullle eksiltmiye konmuştur. 3 - Arttırma bedeJtntn dörtte biri petln ve geri kalanı l8ldz senede se-

l - Bu 1.f1erin keşif bedeli 691.050 liradır. kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler '1 5 fai7.e tabidir. 

2 - ı.tekliler bu •- ait _..._ .. _e vesatr evrakı devlet d-•-oUa- 4 - Taklltler Mentnciye kadar pyrlmenkul Sandıla birlnci derece-.,... ,.__._... ç.~., de ipotekli kalır. (1115) 

l'Dmı Ankara, Haydarpqa ve Sirkeci veznelerinden 3".80 lira mukabi· ------------------------
lhıde alabilirler. 

3 - Eksiltme 1•. 4. 938 tarllılnde pertembe günü saat 15 te Anka
rada devlet demiryollan yol reisliğinde merkez birinci komisyonca ya
pılacaktır. 

.. 4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile btr

Utte: 
A - 2290 sayılı kanun abklmına uygun 31.392 lirahk muvakkat 

Mmtnat, 

B - Kanunun tayin ett1li ve prtnamede yazılı vesika1an ayni gOn 
laat 14 de kadar komisyona vemılf olmalan llzundır. 

1 - Bu hUIUlta taf8lllt ve izahat almak istiyenler D. D. Yollan yol 
clalreslne müracaat edebilirier. (751) (1552) 

lstanbul Janclanna Satınalma 

Komisyonundan : 
Miktarı kilo Cinli Tahmin bedeli 

Lira Ku. 
tık Teminatı 

Lira Ku. 

880o-9ooo Yün Fanila ipllli 23400 00 1 'ISIS.00 
l - Vekiller Hqetl brariyle 938 __,ne ur1 mukavele ~ ...mt.y

le cinli, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yukanda yazılı 
~ 9000 kilo yUn fanila ipllli Gedikpapda Jandarma S.tınalma Komi& 
~ 1.u ı..a .LJ. Hl<>aıı ı)00 raL.dl Lt:::St guııu :SüaL lO U t:: Kapall zan eıtsıltmeSlyıt: 
llll'tııhlınacaktır'. 

2 - Şartıwne her gOn aatm•hna Xomtqonunda ,arGJebWr. 
3 - İsteklilerin eksiltme günu saat 14 de kadar kanun ve prtname9bıe 

dre hazırlıyacaklan teklif mektuplannı komisyona vermeleri lhımdır. 
(1510) 

lıtanbul Nafta Müdürlüğünden : 
11 4. 938 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(Usl,&5) lira kefil bedelli Topkapısarayı müzesi Eski VekUbarç dairesi 
tanuntı açık eksiltmeye konulmuştur. • 

Mukavele, Ekliltme, Bayındırlık İfleri Genel, hUIUI! ve fenni prtna
t~ proje keflf huJAeaıUe buna miiteferri eliler evrak dalnalnde gö
~--ttr. 

Muvakkat t.mtmt (M) Unıdır. 
latekınerin m u (800) liralık bu ifa benzer it yaPtııma dair ldarele

almıt oldutu ....,..,Jera istinadm İstanbul Nafia M:OdtlrJülün
ekat'ltme tarthlnclm bir Mfta evvel ahnmıı ehliyet ve 938 aeneetne 

Ticaret Odaa ftdWarlJe aeırnelerl. <180'1) 

Tlrk Hav• l•ra•• lllllk l•IMıl11clen: 
Şt\bemtrde m.vcuı (2800) kilo aeytbıyalı 18 Mart 1138 den ltlMren ylr 
lfin mOddetle açık arttırmaya kanmU§tur. 8 Nisan 1938 çarpmba ıfintl 

11 ele imik Belediye Salommda arttırması. yapılacaktır ve bedel hacl
Jayik ıörülilne iba1e olunacUtır. İsteldlierin fUbeY• müracaatları. 

(1584) 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Em1lk ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece ve sı

rada ipotekli olup tamamına ehli vukuf marifetile 2041 - Ud bin kırk 
bir - Ura kıymet takdir edllmlı olan Boğaziçlncle Ortaköyde Akasya 
Dişbudak sokağında eski 15 yeni 17 Mo. lu sağı Kayıkçı sokağı solu Be
f08D1D hanesi, arkan bayan Rejina Horda'nın bahçesi. cephesi yol ile 
mahdut Dişbudak ve Kayıkçı sokaklanna cephesi olan ve umumu 49 met 
re murabbaı bulunan evin evsafı: 

Zemini kareslmen bir avlu üzerine iç içe iki oda ve bir merdiven al
tı ile yine H">inl karesimen adi ocaklı bir mutfak mevcuttur. Birinci 
katta camekAn kapılı bir sofa üzerinde zemini kareaimen ahpp ayna 
korkuluklu bir balkon, biri yüklü dolaplı üç oda var. İJdncl kat: Ta
ras katı olup basık tavanlı ve merdivenden cameklnla bölünmiif içinde 
kileri ve aynca Mmtnl karelllmen maltız ocaklı bir mutfak ve zemin
leri çinko ahpp korkuluklu bir taru ile bir de üstü kapalı balkonu var
dır. Bina JıcAıir, dÖfelDe, tavan ve merdivenler ahpp, dolrama &kat· 
mı yallı boya, birlnci ve iJdnci kata çıkan merdivenlerin ortasında bi
rer helin olan gayri menkulün tamamı açık artırmaya konmut olup ilin 
tarihinden itibaren prtnameai herkee tarafından görülebilecek ve dört 
mayıa 938 tarihine rastlıyan çarpmba liinil saat on dörtten on altıya 
kadar clalremUde açık artırma IUl'etile satılacaktır. Satıf Emlak ve Ey 
tam S.nbmnın 8" No. lı kanunu hilkümlerlDe tabi olduiundan mez. 
lrllr bllunun 11 tnci maddesine tevmwı OdDcl bir artırma JaPlmak· 
llZ1Jl pyrlmenkul, yukanda ,.~ - fu1a artıramn 1Derlnde 
bırakılacaktır. Artırmaya iştirak için muhammen kıymetin y\lzde ye
di buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
~ tevdi edilmek taamcl•r. BbikeD bina veqllerUe oBP ft ,_.. ze. 

·simleri ve delWtye ve vakıf 1caresi satıf bedelinden ödenir. 20 senelik 
evkaf taviz bedeli müfteriye aittir. Satıf bedeli P8fln ödemek lhım
dır. İcra ve lf1b kanununun 128 ncı maddesine tevfikan ipotek sahi-

bi alacakhlarla diler aJAkadarlann gayrimenkul üzerindeki hatlan
m ve huauaile faiz ve masraf1anDa dair olan lddla1annı: • evrakı müsbi
teıerile birlikte 20 gün jpıde dairemize bildirmeleri ]lamdır. Akai hal
de hakları tapu ıicillerile aabit olmadıkça aatıf bedelinin paylapnaımı
dan hariç kalırlar. AJAkadarlann ifbu kanun madclestne uyıun surette 
hareket etmeleri ve deha fazla malfunat almak istiyenlerin 937/3914 
dolya No. aile dairemize milracatlan ilin olunur. (1808) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
•ı•• ıayrl•-•ll safi• ala• .. r ara ederlerse, 

lta••a Nkcllr eclllec.. kaymetl• % 50 ıl kaclar
kenclllerl• •rantta w..-uır. 

Havayollan u..n MllclUrlii~: 
HAYA SEFERLERi 

ANKARA • ISTA.NBUL .,... .. 1Nllaa1138 den ttl•aıea ~
m. ('133) (llOI) 

-ihtira itam 
"Siper veya pi,.. refakat to

denllen hafif toplarda talA
lllt.. hıkJnnda 8/5/1938 gOn

ve 2102 191ıh, .'Devvar mu. 
için mD>antld teehhOrlil 

ISTANIUL AYllMOIADIU KOMiSYONUNDAN ı 

haldtmda 23 S/1932 gün-
.,. 1814 sayılı, "Uma mendi 
kanatlı mermi,, baklnnda 

il 1138 gilnlü ve 2103 aayılı, 
~ isWıat,, hakkında 

:/1/1138 sOnlü ve 2105 aayıb, 
~tper havanı ftfekl..t ve buna 

zs,OmastJ mermilerde iaWıat, 
llUlımıda 11/1/1938 gOn1il ft 

08 sayılı ve •-ropçu m•J,.,.,.. 
tekemmOJAt,, baklanda 

1'1 8 1830 ajinlü ve 948 ~ 
beratları bu defa mevldi 

lronmalr 6we ahere dev
~ veya icar edllecelinden 
~ olanJarm a.ıata'da, !ktl

Rnmda, 'Bo1.ıt ...... .,. 
ldracutlan l1b ohmar. 

D.No: Sendi w JlaMDed 

Mil Bdlrmlaıpl ıtaıveı 
atik Alipqa 

5135 Bakırköy CnllD 
5258 
8802 BeJollu Kı••batwı 

'1300 Mercan Dayahatun 

'1423 'Bolaatçl Yeni 
mahalle 

7808 Kumkapı ç.dın:ı 
Ahmet çelebi 

'1731 
" " 

7793 Plfablh98 
lncirtö7 

8888 Bdirnekapı 
Çaklnla 

Camtl fll'lt 

ı.tanbW Cad. 

l'..ılpnve ............ 
~,. .. 
llMtep 

Çifti ... 
lln1er aıd. 

B. 21 
Y: U.-2'1 

:s.a 

S: 11Y:17 

•:ve Y: '1 

•: t Y: 8 

...... 

•: 111 
Y: 1• .. ... 

M6,,,_: ., ft' 
S:wY:7 

B ...... f&'e 
.-.......ıc. 

Armlm 3/18 hll. IOO~ 
Artırma 

ltActr dGkbn 8QO .. 
Ana 420 " 
BO,ytlk Yeatban 400 " a b1at1 tat '1 Mb. 111 
kAlfr od•nın 2/1 Bil. 
Ala ao .. 
Bahçeli kAllr fmn 1000.kapa-
.. aisamn 19/1IO tam bzad 
ve bir pul ve d&1 hu-
IDQI pul Mut"* 11 
lehlm teltibile 9 ""im'. 
u.,,.,1p 4/18 hll. aoo Acık 

Artırma 
Ahfaı» ...... 
dıvarla çmilmlf I080 Kapah 
....... aı•htl. ud 
Ana 180Aflk 

ArbnDa 

TÜRKiYE CUMHURiYET 
MERKEZ BANKASINDAN : 

11 

. 
Türkiye Cilmhuriyet Merkez Bankası İdare Mecliai hissedard 

mum! heyetini 28 Niaan 1938 Perşembe günü saat 15 de 
Banka İdare Merkezinde fevkalide içtlmaa ve onu müteakip a 
içtlmaa davet etmele karar vermiştir. 

Hilledsrlann Bankadan gönderilmekte olan davet varakalarll 
ilkte toplanma saatinden evvel Bankaya gelmeleri rica olunur. 

Fevkallde Umumi Heyetin Müzakere Busıwnesl: 

1. - Nizamname! esamntn 11 lnci maddemne fU fıkra tllve 
(Bu on aene zarfında eski banknotların mecburi tedavül müdd 

llye Veklletlle biliftirak Bankaca tayin olunur.) 
2. - Nlzamnamei esulnin 16 ncı maddesine fU fıkra illve ol 

tur: 
(Ealdmtı veya yıpranmış veya kısmen zayiata uğramıf baıU 

Banka tarafından 8 Haziran 1929 tarih ve 1514 numaralı kmıun 
mı dairelinde ve bu huausta Maliye Veklleti ile Merkez BaJııkU 
fmdan müftereken yapılacak talimatname mucibince dejlftirilir. 

llıf übadeleten alınan banlmotlarm itlbarf kıymetlerile esnayı 
delede teavtye olunan bedelleri arasındaki farklar ifbu madd 
ci fıkrasmc:la yuıh eau dairesinde Maliye Veklletl ile Banka 
taksim olunur.) 

3. - Niumnamei eaasinin 32 lncl maddealne miteferrl a, Ç 1, 
leri berveçlıiati tadil edllmiştir: 

a) Devletin prek dahilde gerek ecnebi memleketlerdeki tahıtll 
diyatını ve bilcümle hazine muamelitını ve memleket dahil ve 
de her nevi para nakli iflerini ifa ve temin ed•. 

Ç 1) Banka borsada mukayyet Devlet tahvilltını veya tediye 
sermayesi ekal11 dört milyon Türk lirası olan mil1l bankalann tah 
alıp satmak hwldnnı bat?.rHr. Ancak bu ife Merkez Bankasının 
edllmlt sermayesile ihtiyat akçeleri mecmuunun )'Ozde 50 sinci 
n tahsll edilemez. Ayni zamanda alım muamelealnin lcruı ~ 
Meclisi a:ıasmd•n aqarl befinln ittifakı prttır. 

h) Banka miktan, sermayeslle ihtiyat akçeleri mecmuunun 
ai ntsbetlncle olmak ve faizi ~e iki buçuju geçmemek 6aere 
ye bir avana hesabı açacaktır. 

4. - Nizamname! eaastntn 32 net maddesi (d) bendinin b 
smdan sonra p fıkra tllve olunmuftur: 

(Ancak Banka muteber addettlii iki imza ile de lstl•M!!ı 
bilir.) 

&. - Nlumnaınel -atntn 32 net maddeatne D 1 bafhllle fU 
olunmuştur: 

(Banka Devlet sermayeslle müteşekkil olup dcarl mullerle 
lunan amal, ticari ve zirai teşebbüsler ve demirJollan libi 
dl mahiyet arzeden hükmi phsiyeti haiz idare ve müea11~ 
ne kefaletini haiz bonolarını iskonto eder ve mukabilinde a 
bilir. Kezalik bu idare ve müeaeeelerin hulne kefaletbıl hala 
r1ni ve sermayesi dört milyon liradan af8lı olmıyan mil1l 
rafından ayni vufı haiz olarak ihraç edilen tahvilleri alıp aa 
mukabilinde avana verebilir. İtbu bendde zikri pçen bonolarla a 
kredilerin vadeleri apjıdald 8 numarah bendde 7Ulh mıüdcletlel 
meL 

Bu benclCle ı.ıı.t pçen m1M11Mtle mukabDI olarak Bnbca 
emisyonun limiti tediye edilmiş sermayeleri dört milyon ~ 
omn,m mUll ....,...,. m~ diilkbp bir 
flnden tayin ft tmblt olunur. 

8. - Nizamnamel euıünin 32 net maddesi (d) bendi ildnci 
(bundan başka hitamı vadesine ••••• ) ibareılile bqlıyan cünılelill 
baren nihayetine kadar olan kısmı berveçlıiati tadil olunmUftur: 

(Bundan bqka vadesinin hitaınına azami ilç ay kalmıı otan 
banka tarafından ibraz edilen Hazine bonolan da ticari sen 
münde iskontoya kabul edilir. Yalnız bu nevi 1enedatm 
kez Bankasının tediye edtımtı lel'may.0. ihtiyat akçeleri 
mıwiil miktarı tecavO.z edemez. Şu kadar Jd Maliye ~eaııetıJııı 
üzerine mecllai idare bu miktar ve vadeyi azami üç mtaıtne 
bilir.) 

'1. - Nlzamnamel eaaalnln 32 ncl ımıdd_, (JC) bandtne f1I h 
ilAve olunmuftur: 

Yukarıld (d) bendinde mevmu bahla Butne bonoları ile (d 1) 
• metma babla idare w ml111111ı.r ...ı.t a.ıme nıllllM 
ameleler için Banbct tatbJk edilecek faiz V9Ja llkoato ntabetl 
Veklletlle Banka ld.. 11 .. us1 anmnda tabrr1r .ttlrlltr. 

KMaHk ba muamelel• için nlnınnanwt ~ 38 1IDCll 

blk olımmas 
•• - N•umnaınel Ha±ln a lncil .,,,..,... berveçhtatt tlıdl1 

tir: 
ı.tlkrar kanunu mm,.te llrlncl,. bdar il - ........ 

c1iac1e mevzuu'bahia llrat " ticari ---. mltea1Uk nmMD1ılııl 
kabW olarak blnk•pın ihraç ....,.... babotJar Jll)dbıu 
mif lel'IDayelarl dart ~ T6rk llrMmdu .aı obm.JU 
mümeaillerinden mürekkep bir kom1tmtn mutabık k9l•ela 
tar ile tahdit edilecektir. Baka .... edlJm mml IDU~llll 
da blınalr tmn m~ llkonto .....,.1e'*1 J&pmüta 
serbesttir. 

............. Heyeti t 
ı - Banbnm 1181 ,.ıı idare MeeHll ,.,. .... Wlr9d 
2 - lıltlrabbe .....,._ rapora a.tm lııNnçmun 
~ tıeldif ft9ldJe tıltidllda ..... 

a ,... ıcıu. Yeclllhdn ibram, 

'1 - Müddetleri biten mtlnldplmlm: 
1) B ve C mmfı himeJaiDe ..b)p benlr•Jer De fbbt1w 
dan bir mflraldp intihabı, 

D) D lllUfı hlllelerlne Ahip bt•ıdarlar ...,..._ bir 
lnUhabı. (1811) 

•••: 
1 -Tallbl ~ D. Bmr U.at pa~ 111'71 Ol j 

....,,. - imi lllük ...... ,..,_ bpib ... k;.j 
2-........ ftNk ....,.,. 

A-DOıM f&rblllDlll 
B - Mukavele proj._ 
C - Buamd, Bqınclu'.ht w 1aJ11 lf1erl .... w fenni fll'tDm 
D - Bu lftlk Nafia dalıellnde a6rilJebillr. Ve lltenOeblUr 
a - Bu lfln lba1ell ı Nllln na Cumartlll aGnG wı ıı c1e 
~-.. ~ JIRP'-ldlr. '.,. l:lilll._,. __... ICln MU 1tabk .. , ....... 8890 Baladrö7 Artı IO • 

Yubnda ... --ta...2~~~!:..J!~~!!!!llıı!IWıtrlii .. dilMııtlit4i!~ll!lllilıll~wl1~~=-i~~lllJ~d!'Doanıt~!m.--M!~ Vı 
1 
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Güzel kadınların en ince. en ü el rzul rı 

HASAN RUJ ve......---,.....--,......-----------. HASA 
ALLIKLARI 
Kadınların güzelliğini ve ca-

zibelerini ziyadeleştirir, Paris 

rui ve alhkları ayarında oldu
ğunu b ··+ün güzeller tasdik 

ediyor. 

Mandarin, cırani, kler mo

vayen ve zengin çeşitleri 30, 

lüks 50 kuruştur. Alhklar man· 

darin, brün, blondinet nev·ıeri 

şaheserdir. 35 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

am---11m:r• AL L S ZE 
Karyola ve 

aryo ve 
Madeni Eşya Fabrikası 

eli Möble Meşheri 
Son sistem knryolıılar, muhtelif cinste çelik somyelcr ve çelik madeni 
möblclcrimiz teşhir edilmiştir. Perakendeler toptan fintına verilecektir. 

Salkımsöğüd Demirkapı caddesi 7 Tel." 21632 

mamulatından 

MIELE SOT MAKINALARI 
çek hassas ve çok dayanıklıdır 

M 1 E L E 
Süt makinaları 

nın bütün aksamı paslanmaz 

Miefe üt Makinal ı 
diğer makinalardan daha 
sağlam ve daha ucuzdur. 

Satış deposu: Tnhtakale, 51 No. lu Poker traş bıçnklan deposunda 

Dr. Operatör Süleyman Mehmet Tezer'in 
İdaresi altında açılan 

Si T Vi 
Bilumum Cerrahi, Dahili, Nisai ve Asabi hastalıkları kabul eder ve en 1 

biıyük kolaylığı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedik 

leri mütehassısa kendllerini tedavi ettirmekte serbesttir. 
Yatak ücreti 2 liradan başlar. •:ımım:a~ı:a::ı.:3 

s ç ksiri 
Saçlara elzem olan 

bir 91dadır. 
~l'Jıl~ Saçların köklerini kuvvetlen

dirir. Dökülmesini keser. Kepek
leri tamamen giderir ve bü 
yUme kabiliyetini artırarak saç · 
lara yeniden hayat verir. Koku 
su U1tif. kullanı§ı kolaY. bir saç 
eksiridir. 

I GILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL 

PUDRALARI 
Dünyanın en güzel pudraları 

.. 

nefaset ve mükemmeliyetin

dedir. Yüz defa havalandırll· 
mış halis pirinç özünden ve süt 
kreminden yapılmıştır. Hasan 

pudraları fevkinde bir pudra 
tasavvur edilemez: Beyaz, ra

şel, 1 • 2 penbe, 1- okr: okr ru

ie. naturel renkleri birer şa· 
heserdir: Nefasetine rağmen 
çok ucuzdur. Kutusu 25, iki 

misli 40 Kr. 

orun şayanı hayret keşfi 

solmuş ve uruşmuş bir cilde 

Gençli"i a e Ediyor 

dünyayı hayrette bırakacak fen
nin en son zaferini ilan ediyor: 

Hin h11lrn1' 
müessesesi tarafından fevkalade 
mali fedakarlıklarla temin edil
miştir. "Biocel,, tabir edilen bu 
canlı höceyreler hülasası, yalnız 
pembe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde bulunur, hastaha-
nelerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka
dınlar üzerinde bu hülasalarla 
yapılan tecrübeler neticesinde, 
altı hafta zarfında buruşuklukla-

Buruşukluklnrın yalnız se
bebi zuhurunu değil, onları iza
le etmek çaresini de bulmuşlar
dır. Bu sayede anneler, hatta bü
yük anneler bile gençliklerinin · ı 
taze ve açık tenlerine nail ola
bilirler. 50 ve 60 yaşlarındaki 

kadınlar, gençliklerinin buruşuk
suz ve yumuşak ciltlerine kavu
şabilirler. Buruşukluklar, ihti
yarladığımızda teşekkül eder. 

\ rın kaybolduğu görülmüştür. 
Her akşam, yatmazdan evvel, 

cilt unsuru olan pembe rengin
deki Tokalon kremini kullanı

nız. Siz uyurken, o cildinizi bes
ler ve gençleştirir. 

ihtiyarlıkta cilt, besleyici ve 
ihya edici bazı unsurları kaybe
der. Bu unsurları şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olmuş- ı 

, !ardır. Cilt, bunlarla beslenince 

Buruşukluklarınızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfında 
bir kaç yaş gençleşmiş olursu
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kul

idaresindc Viyana Universitesin- 1 }anınız. Siyah noktaları eritir, a-
de yapılan tetkikat ve taharri_.. çık mesamatı sıklaştırır ve en 
yatın şayanı hayret semereleri... l çirkin ve en esmer bir cildi yu
Profesörün keşfi hakkındaki bü- 9 muşatıp beyazlatır .. 

yeniden gençleşir ve tazeleşir. 

işte, Profesör Doktor Stejskal 

BAYANLARIN DiKKATiNE: 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının büyük 

bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade ettiğinizde 
beheri için 5 kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar 
mükafatları bulunan T okalon müsabakasına ittirak 
hakkım veren bir bilet takdim edecektir. 

11 I T U R 1 S T" 

Seri ve Muntazam Posta 

"SVANETIA" 

\

lüks vapuru, 27 Mart Pazar günü 
tam saat 12 de Galata Rıhtımından 
kalkarak Pire - Hayfa ve Port Said 
limanlarına gidecektir, 

b .. mı-----·-----------.. -----!ii Istanbul - Pire seyahati 22 saattir. 
Istnnbul - Hayfa " 63 ,, 

L Z 
1 

T E F A G 
1 

L A • Fazla tafsilat için Galatada Hova-' 

Radyolar Satış Merkezi gimyan hanında birinci katta lNTU-
Türkiye Mümessilliği RIST acenteliğine ve yine Hovagim-. 

tı:ı .. 1:mımı!Kı• Sirkeci Horasancıyan Han No. 7 _ 8 41 yan Hanında G. SCHEMBRI acenta-.. 
------------ sına. Telefon: 42653 ve Galatasara

yında NATTA, Galatada VAGON
LI seyahat acenteliklerine ve Rıh

tım caddesinde 25 numarada ANDO
N AROS'a müracaat. Telcffon 43777 

Nezle 
Biitün göğüs hastalıklarına 

yol açabilir: Fakat bir tek 

GRIPiN 

25 - 3 - 938 

icabında g ·· nde 3 kaşe ahnabilir. 

•' . :. ~ ı•ı • ~.-6..:..~ 
,J,,-.;.~·,·~.:"!!.., 

Antivirüsl e 

tedavi 

" Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşmblar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş 

yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark ispençiyari LCiboratuvarı lstanbul 

Istıraplı günlerimi bilenler J:>ugün beni tanıyamıyorlar 

ve 
IŞTEHA ŞURUBU 

FEl\IİL laboratuvarının tanıttığı 

F s L 
hakikaten pek az bir zamanda kanımı, kuvvetimi, iştihamı 
artırdı ve sağlığımızın bütün neşesini verdi. 

Vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık 
veren bu en birinci kuvvet ilacı her eczanede bulunur. 

Bestekar Sadettin Kaynak'ın bestelediği ve 

·B H IYET 'in oku uğu 

Yavuz Ali 
Yareliyem, yareli 

OLU 
PICiklarında çıkmıştır. 

E D U AR D O B 1 YA N K O 'n u n 

D. T. 102 DES 1 O an osunu 
COLUMBIA Pliıklannda arayınız. 

Venüs adı, 

kulaktan kulağa 

gizli bir sır 
gibi söyleniyor. 
- Sen ne kullanıyorsun? 

Venüs Kremi .• 
Ya, sen! 
Ben de öyle .•• 


