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Yenilenmesini istiyorlar ı 
Henlayn, HükiimeteBirl 

ihtarda Bulundu 1 

Südetlerin Lideri Diyor ki: 

, Bugünkü Çelı orclunından 
bir parsa 

imar.da 
Rehberlik 

--0-

~hmet Emin YALMAN 

Bir okuyucudan bir mektup 
aldım. Diyor Ki: 

"Memlekette imar faaliyetleri 
"'~ Ulnran ihtiyacı var. · Küçük 
lcuçiik belediyeler, hatti iyi ni
)et aalıibi köy muhtarlan bir tef
ler Yapmak istiyorlar. Fakat ne 
)oI. gideceklerini bilmiyorlar. 
~etenizde Lokman Hekim aü
t\anu olduğu gibi bir imar sütunu 
'çınız. Mütehaaaıı bir yazıcı te
"'-'ik ediniz, müfkülleri olanla
. .._ k 

a ıl dağıtınız.,, 
lınarda rehberliğe ihtiyaç var, 

~rn de şiddetle... Okuyucu bu nok
b da haklıdır. Fakat düşündüğü ted-

b-, ınaksada uymaz. lmarda reh
~lik, gazetenin bir imar sütunun
~ idare etmeyi hatıra getirebileceği 
~ iş değildir. Çok geniş bir dava-

h emokraside hedef, en küç~~ 
tli U köye bile kendi kendini du~ 
() l'lrneyi, kendi kendini idare etmeyı 
, hetınektir. Fakat bu idare, imar 
~~u ve ihtiyacını duymaktan ve bu-
. ltıaddi karşılık bulmaktan ileriye 

1 
~demez. Bir plan işi, bir su işi, bir 
lıqelttrik işi el kaldırmak suretile 

•
1 

~ lledilebilecek işlerden değildir. 
... lll'lJ.arı mevcut imkanlara göre mak
~ ~ en uygun bir şekilde başarmak, 

tın bir teknik işidir. 

n elediyelerimizin gözleri önün
\>!.'}• de umumf bir h.~~~f va~: .E~
~ a SU ve elektrik ... Duşunce ıyıdir. 

~~
~O illtat tatbikata gelince iş değişiyor. 

eqı; Anadoluyu baştanbaşa gezen bir 
lq 611k koruma mütehassısı bize şun-
1~1 anlattı: ''Memlekette bir hasta

~ ~ıe:ı~r: Memba suyu hastalığı ... Her 
111 la 1Ye ta uzak yerlerden borular
~ ~.trıernba suyu getirmeğe teşebbüs 

~!0r. Antalyada gördüğüm yeni 
,ti )\ı 1'at buna bir misaldir. Memba su-
~ hakkındaki sabit fikirler yüzün-
"' (Devamı 7 incide) 

Çek Hükumeti Dahilde Sulhü Muhafaza Etmek 
istiyorsa Alman Ekalliyetine Karıı 

Güttüğü Siyaseti Değiıtirmelidir 
Prag, 26 (Hususi) - Çekoslovak

yadaki Alınan partilerinin birleşme
si üzerine kuvvetlenen Henlayn gru
pu, Çekoslovakya hükumetini rahat
sız edecek bir vaziyet almıştır. 

Henlayn, dün, Alman partisinin 
merkez bürosu toplantısında söyle
diği nutukta umumi seçimin yenilen
mesini istemiş, 81 mebus ve ayan 
azası çıkarmış olan ve 1,600, 000 Al
man müntahibinin arzusunu temsil 
eden kendi partisinin Çekoslovakya
nm en mühim partisi olduğunu ehem 
miyetle kaydederek şunları ilave et
miştir: 

"- Milli devlet mefhumunun 
muvaffakiyetini :temin etmek üze
t'R .san bir tafahhfu: olar.ak yapıln.n. 
J Sl l.2J.Q3'1 +ndh U HiMJ tttıtJn _;ı~ 

mtlftür. Südetlerin hareketine if
tirak etmemq olan Alman aoıyaı 

demokratlarile liberal demokratlar 
Südet Alman halkından ıayılam.az
lar. Çek hükumeti, dahilde ıulhü 
muhafaza etmek iştiyorıa Alman 
ekalliyetlne kar11 güttüğü ıiyaseti 

değiıtirmelidir.,, 

Hukuk müsauah 
Prag, 26 (Hususi) - Kuvvetle zan 

edildiğine göre, Çekoslovak hükfıme-

ti, milli ekalliyetler lehine olarak hu- I 
kuk müsavatını filen tesis etmek ta- ~'-'~"'LI'-'" "'~ "" "'' 
savvurundadır. Bu husustaki tedbir- - H t S • ~ 
lerin pek yakında mer'iyet mevküne - a ay eç 1 m ~ 
konulacağı umuluyor. ~ K • Reisi~ 

Başvekil Hodza, bugün Alman - OmlSYOftU ~ 
partisinin parıaınento grupu reisi ~ I st·ıf a Etti ~ 
Kund'u kabul etmiştir. Bu mebus, ~' .. ~", 
Haynlayn partisine girelidenberi ilk Cenevre, 26 (A.A.) - Milletler "" 
defadır ki, Başvekil tarafından kabul Cemiyeti Genel SekreterllOlnden 

tebllO tıdlldlQlne glire Hatay ıeçlm \ 
edilmektedir. komlıyonu reisi lnglllz Rcld lıtlfa 

Alman sosyal demokrat fırkası hü- etmlttlr. ~ 
kıimetin ayırmakla beraber Hayn- su lıtlfa, kendlılnln huırlamıı ol ~ 
layn partisine de iltihak etmemiş - duiiu aeçlm nlnmnımeılnln deiilı- "'I 

tir. Iltihak edip etmiyeceği parti tlrllmlt olmasına atfedilmektedir. ~ 
ikinci rela lıvlçrell Sekretının rılı ~ 

kongresi toplantısının neticesinde an 1101 deruhte etmesi muhtemeldir. 1111 

laşılacaktlr. ÇünkU son gUnlerde Sıh· seçim komlıyonu Hataya 15 nl· 

hiyo N:ı.nrlıAındıı.n soldlcm Zıili'in par Und ktır. Seçim ınahkemcs 
•W.W-4araftcu lannd11n so~ Y..ı.udt• i de komleyonla ayni zaman~a 1 .. 
dirler. Bu sebeple fırka azasından ço- baılıyacak YI ıeçım netlcılertnln 

.lh. part'd ek"l kted" l lllnından bir •Y ıonra vulfeılne 
6 .. ı en ç ı me ır er. , 

' nihayet verecektir. \ 
Leh ekalliyetleri ""~ ,...., '""""""""' 

Çekoslovakyada yaşıyan Lehlerin 
organı Polski gazetesi Leh ekalliyet
lerinln isteklerini tekrar etmektedir: 

"' 
Lehler, kendisine verilecek küçük 

bir şeyle iktifa etmiyecekler, iş ve 
serbest inkişafları hakkındaki hakla
nnı tanıtacaklardır. 

(Devamı 10 uncuda) 

Frankistler, Dün 
Bir Şehi:r Daha 

Zaptettiler 

Dün Akşam Limanı ve 
Şehri Kaplıyan Sis 

Tam Altı Saat Sürdü 

Cümhuriyet Kuvvetleri, 
Yer Yer Geri Çekiliyor 

Londra, 26 (Hususi) - En son ha
berlere göre, İspanya harbi en şiddet 
li bir safhaya girmiş bulunuyor. Asi
ler, son taarruzun süratle inkişaf et -
t~ini bildiriyorlar. Cümhuriyet kay
nakları da bunu ufak farklarla te
yit etmektedir . 

Denizciler, 20 Senedir, Bu Kadar 
Kesif Sis Görmediklerini Sövlüvor 

Dünkü •İlle, Köprüden bir manzara 

Dün, akşama doğru İstanbulu ke
sif bir sis tabakası örttü. Limanda ba 
zı kazalar oldu. '{apurlar altı saat iş
liyemedi. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
Dün saat 15,50 de cenubi istikamet 

ten hafif bir sis tabakası süratle gel
miş ve şehri kapamıştır. Az sonra, 
kesif bir hal alar, sis, saat 16 da or
talığı tamamen örtmüştü. Beş met
re ilerisi örülemiyordu. 

da ettili dakika-

larda seyir halinde bulunan limanda 
ki vapurlar ve diğer vasıtalar çok 
müşkül vaziyette kalmışlar, mütema
diyen düdük öttürmiye başlamıılar. 
yerlerinden hareket edememişlerdir. 
Saat 16 dfn sonra, Köprüden ve di
ğer iskelelerden, Akay, Şirketi Hayrl 
ye ve Haliç vapurları kalkamamışlar 
dır. Bu hal, saat 20,20 ye kadar de -
vam etmiştir. 

Bu isnada, işten dönen on binlette 
(Devamı 10 uncuda) 

Bugün, asiler, Aragon cephesinde 
yeni bir taarruza girişmişlerdir. Ta -
arruz şimalden, Hueska bölgesinden, 
cenuptan, Saragossa civarından yapıl 
mıştır. 

Asiler, gerek asker mevcutları, ge 
rek malzeme ve silfıh noktainazann
dan cümhuriyetçilere kat kat faik 
olduğu için, cümhuriyet kuvvetleri 
geri çekilmekte ve birçok yerleri de 
tahliye etmektedirler. 

Bazı mıntakalarda cumhuriyetçile
rin mukavemet haberleri doğru ol -
makla beraber, çok zayif ve ümitaz
dir . 

İspanyol kabinesi, bu son vaziye -
tin müzakereleri ve müstakbel hattı 

(Devamı 10 uncuda) 

Edirne istilasının 

Ylldönümünde 
Edirne, 25 (TAN Muhabirinden)

Güzel Edirnenin, Balkan harbinde, 
Bulgarlar tarafından istilasının 25 in 
ci yıldönümü münasebetiyle bugün, 
Halkevinde bir toplantı oldu. Mual
lim Osman Nuri ve Ziya Sümerin E
dime ttıüdafaasını anlatan nutukları 
dinlendi ve Balkan harbinde canları
nı veren şehitlerimizin aziz hatırala
n taziz edildi. 

Muzikanın matem havasıyle biten 
merasimden sonra şehitliğe gidilerek 
çelenkler konuldu. 

Donanmamıza kahlan "Atak,, gemi•i, denize indirilirken 

YENi MA YN GEMiMiZ 
"Atak,, Mayn Gemisi 
Gölcükte Merasimle. 

Denize indirildi 
nıasına aılaaan "l)alglfn ta Türk De11lz 
lnıaiyecDiğinin Yeni Bir Eseri Olacaktır 

Gölcük tezgablannda Türk bilgisi n müdürü Albay Naim Arnas, davetli 
ve emeği ile meydana gelen "Atak,, lere askeri mahfilde büyük bir ziya
açık deniz mayın gemimiz dün, bil- fet verdi. Burada, İzmit tümen komu 
yük merasimle denize indirildi. Ve tanı General Mürsel Bak\i, harp ve si 
"Dalgıç., ismindeki yeni bir geminin lab vasıtaları kumandanı Amiral Hu 
omurga koyma merasimi yapıldı. llısi Gökdalay, donanma erkanıharp 

Türk denizciliğinin bu iki bayramı reisi Ruhi Develi oğlu, İzmit Valisi 
nı kutlamak için, Gölcük sahillerine Hamit Oskay, Gölcük kaymakamı, bü 
binlerce kişi toplanmıştır. Motörler, tün bahriyeliler, ve gazeteciler bulu
sabahın erken saatinden itibaren da- nuyorlardı. 
vetlileri fabrikalara taşımıya başla- Denize indiriliyor 
mışlardı. Ziyafetten sonra, Atak gemisinin 

Merasimden önce, deniz fabrikala- (Devamı 10 uncuda) 

Yine Müstemleke Meselesi 

B. Hitler, Yeni Plebisit 
Mücadelesini Dün Açh , 
Almanyanın T unada Bir Harp 
Filotillası Teşkiline Karar Vermesi 
Romanyada Heyecan Uyandırdı 

Berlin, 26 (Hususi) - Her Hitler, 
dün akşam Königsberg'te Avusturya 
evinde söylediği bir nutukla 10 Ni
sanda yapılacak plebisit mücadelesi
:ıi açmıştır. Her Hitler bu nutukta 
Ş"uşnig ile görüştüğü zaman ona kar 
p karşıya namzetleri koyarak A vus
turyada reyiimme müracaati teklif 
ettiğini, fakat Şuşnig'in bu teklifi ka 

bul etmediğini anlatmış, daha sonra 

Avusturya istiklalinden bahsederek 
şi\yle demiştir: 

"Bazı şahsi menfaatler dolayısiyle 
Avusturyaya bir istiklal yükleniyor
:lu. Aranılan başlıca gaye, Almanya
nın zayıflaması idi. Hatıl Almanya
yı sefalete düçar etmek bile istedi
ler. Alman kıtalan Avusturyada va
hiın kargaşalıklara mini olmak için 
bu memlekete girmişlerdir. Zaten 
bizden yardım istiyen kardeş tir 
memleketten bu hizmeti esirgiyemez 
dik. AVUlturyaya karşı cebir kullan-
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Düşman Çeteleri s· Fena Kadın ne ır Çorapları 
Oyun Oynuyoruz Damgalandı 

BAŞVEKILIMIZIN GEZiNTiSi: ithal Edilecek 
Eşya Listesinde 
Değişiklikler 

Iş, bu anlattıklarımla da kalmı
yordu. lstanbul Taşnakları tarafın
dan Ingilizlere şöyle bir müracaat 
yapılmıştı: Boğos Karçakyan adında 
Bulgaristanlı bir komiteci avene
&ile beraber ve dört motörlük bir 
teşkilatla Karadeniz boğazı ağzın
da korsanlık yapacaktı. İstanbul 
ve Kilyosla İnebolu ve Akçaşehir 
nrasmda motörlü takalarla yapı
lan gizli silah ve cephane nakliya
tına mani olmaya çalışacaktı. 

Bu iş için (Armanak) ile gizli 
hizmetler grupu zabitlerinden bi
rınci müHizim Çavuşyan arasında 
görüşmeler devam ediyordu. 

Gerek bu teşebbüsler ve gerek-· 
sc bunlara benzer yapılması ih
timali bulunan yeni teşebbüs ve 
müracaatlar hakkında sık sık ve 
taze haberler alınması lazımdı. Bü 
tun bu haberlerin membaı gizli 
hizmetler grupu karargahı idi. 
Fakat bu memba ile aramızda 

teması pek güze1 temin eden yol 
ve vasıta son zamanda kapanmış
tı. Her şeyden evvel bunu temin 
e\m~k lazımdı. 'Uzun müzakere ve 
danışmalardan sonra yine çöp san-
dığından istifade edilmesini ter
cih ettik. Fakat bu defaki planı
mızı daha esaslı kurduk. Çöpçü
lerle İngiliz çavuşları arasında 
zuhur eden malfim hadiseden is
tüade ettik ve çöpçü onbaşısı Ha
lil ağayı (1) elde ettik. Sabahlan 
bu dairenin biitün katlarındaki 
çöpler Halil ağanın vereceği va-
sıtalarla bizim adamımız tarafın
dan alınacaktı. Bayram, paskalya, 
yılbaşı ve saire gibi bahşışlarla ay 
lık çöplere ait olacak ve bu mikta
ra biraz da tarafımızdan eklene
cekti. 

B u ağır vazif eyl Müştak E-
fendi seve seve kabul etti. 

Hemen ertesi sabah Halil Ağanın 
getirdiği eski çöpçü elbiselerini 
giydi ve büyük bir heves ve mem
nuniyetle işe başladı. Bir iki gün
lük tecrübe ile şu kapuate vardık 
ki, bu usul muvaffakıyetle ve teh 
likesizce devam edebilecek .. 
Müştak Efendinin işe başladı

ğı ilk günün ilk haberleri arasın
da şu mühim malUmat vardı. Sa
pancalı H. Ç. ile G. F. tarafından 
teşkil edileceğini evvelce haber al
dığımız teşkilata İngilizler tarafın
dan müsaade edilmiş. 

İngilizler bu iki çetenin Çerkes 
B. S. nin kumandası altında bu
lunmasını istemişler ve adamla
nndan R. ye bu arzuyu bildirmiş
lerdi. Teşkilata erkanıharp mira
layı R. nın nezaret etmesi de ten
sip edilmişti. 

Teşkilat başlamıştı. Faaliyet 
pek gizli tutuluyordu. Aldığımız 

malumata göre altmışar kişilik iki 
çete kurulacak ve bunlara Sapan
calı H. Ç. ile Gönenli F. baş ola
caktı. Çetelere B. S. direktif vere
cek ve maiyetinde aynca yirmi 
beş kişilik ihtiyat bir kuvvet te 
bulunduracaktı. B. S. ya verilen 
gizli emirde Alemdağı ve Gebze 
taraflarında faaliyetleri haber alı
nan Bulgar Sadık ile, Küçük As
lan, Tavşancıllı İhsan çetelerinin 
yok edilmesi vazifesi ve~ilmişti. 

Biz de bu teşkilatın faaliyetle
rini adım adım takibe bafladık. 

Miralay R. her gün Haydarpaşa 
çayın caddesinde bulunan B. S. 
nın evine geliyor, B. S. ile bera
ber geç vakitlere kadar çalışıyor
du. Çetelere alınacak adamlar 
bilhassa Çerkeslerden seçiliyor ve 
katiyen Ti.irk alınmıyordu.. Üç 
gün içinde çeteci kaydı tamam
lanmış ve Beykozda bir karargah 
kurulmuştu. Efrat çadırlara yer
leştirilmiş ve Ingiliz iaşe usulile 
beslenmelerine başlanılmıştı. Mo
dadaki Ingillz liva kumandanlığı, 
bu teşkilat için Selirniye kışlasın
dan B. S. ya yüz elli mavzer tüie
ği ile altı hafif makineli tüfek ve 
kafi miktarda cephane de ver
mişti. 

Bu habis nasılsa yanılarak 

veyahut düşünemiyerek bu silah 
ve cephane sandıklarını Selimiye 
kışlasının deniz tarafındaki mey
danlığının sahile yakın bir yerinde 
bırakmış ve evine gitmişti. Işi e
hemmiyet ve dikkatle takip e
den yüzbaşı Yusuf Bey bu sandık
ların muhafaza altına alınmadığı
nı ve aldırıtmaaiğını görünce :ya
pılan bu tedbirsizlikten istifadeyi 
düşündü. Bunların Beykozdaki 
hain ellere değil, Anadoludaki kar 
deş ellere geçmesini aklına koy
du. Bu arzusunun ateşi ile yana 
yana lstanbula geçti. 

B irleştiğirniz zaman vakit 
çok gecikmiş ve ortalık ka

rarmıştı. Bu vakitte daha ziyade 
salahiyet sahibi amirlerimizi bul
mak imkanı yoktu. Geçirilecek 
az bir vakit, silah ve cephanelerle 
beraber eldeki çok olgun ve bü
yük fırsatın kaçırılmasına sebep 
olacaktı. 

Yatsı zamanından evvel Arap
camii clvannda bir kahvede, o za
manki sandalcılar cemiyeti reisi 
Ali Osman ağayı bulduk ve işi an
lattık. Ağa henüz Karadenizden 
geri gelmişti. Çok yorgundu. Fa
kat yorgunluğa bakmadı. Kendi gi
bi dört beş fedakarla beraber; Ka
bataş iskelesinde bağlı bulunan 
"Ceyliını bahri" motörüne atladı 
ve Selimiyeye geçmek üzere deni
zin karanlıklarına daldı. 

Bu silah ve cephanelerin o gece 
pek kolaylıkla motöre alınarak teh 
likesizce Boğazdan çıkarıldığı ve 
Akçeşehire gönderildiği müjdesini 
ertesi sabah Ali Osman ağa bize u
laştırdı. 

O gün Beykoza nakledeceği si
lahları almak üzere bir lngiliz mo
törü ile Harem iskelesine gelen 
Bekir Sıtkı sili.hları bıraktığı yer
de bulamayınca telaşa düştü. Dö
vünüp çırpınmaya başladı. Malu
matlarına müracaat ettiği iskele 
sandalcıları onu büsbütün şaşırt
tılar ve çıldırttılar. Bunlar şunu 
söylemişlerdi: Gece vakti Selimi
ye sahilindeki metruk mezbahanın 
rıhtımında motörlü küçük bir taka 
görmüşler, taka bir saat kadar kal
dıktan sonra ayrılmış, Marmara
ya doğru açılmış .. 

Bekir Sıtkı meseleyi gizli hiz
metler grupu Galata şubesi şe

fi yüzbaşı Gordona telefonla bildir
miş. Bu ihbar karşısında Gordon 
hiddetinden küplere binmiş, bir In 
gizli torpidosu ile dört büyük mo
törbotu derhal Marmaranm muh -
telif istikametlerine sevketıniş, a-

Ankara, 26 (Tan l\Iııhabirinden) 
1938 mali yılı umumi muvazene kll 
mm Hiyihasına göre, gümrük tarif 

~ knnununun 14 iincü maddesi muc ilt 
hince kabulü muvakkat usulünde l'ın 
istifade edecek eşyaya ait cetveıdİÇec 
değişiklikler yapılmıştır. Geçen se~Yll_l 
kabulii muvakkatten istifade ede Çtı 
ince ağaç talaşları bu sene listede an 
çıkarılmış bulunmaktadır. Buna nt ıltla 
kabil Pulbdolil lfı\'hn halinde karuı k 
döYizi, demir saç, maniln kendiri, al itli 
ıninyum kaplannuş lame halinde katı 

Dün öğleden sonra ipekli kadın 

çorabı standardının nizamname hük
mü mucibince damgalatma müddeti 
bitmiştir. Yarından itibaren İktısat 
Vekllleti tarafından çoraplann kon
trolüne başlanabilecektir. Kontrol 
işinin İktısat Vekaleti müfettişleri 
tarafından yapılacağı haber verili
yor. Dün saat on üçe kadar beyanna
meleri mucibince getirilen 70 bine 
yakın çorap damgalanmıştır. Damga 
lama, fiyat için tatbik olunan bir u
sul değildir. Damgalanmış çoraplar 
kalite itibariyle sağlam olmıyan ve 
standart dışında kalmış çoraplardır. 

Bu noktanın iyice anlaşılması lazım
dır. Ticaret Odasının damgasını taşı-

Başvekil B. CeHil Bayar, evvelki glin Ankarada atla yaptığı gezintiden 
sonra, öğle yemeğini Harbiye mektebinde yiyor. 

ğıtlar, ham pirinç, çeltik, taze meY''.!~'ll 
ve meyva ihracatında kullanılmak&Jr1 

olan kereste, fıçı mantar tozu, sr'llti 
man kağıdı, oluklu kağıt, yerli maıı"ta 
sul ve mamullerinin ihracatında k~ h 
lanılmak üzere kutulu teneke lfıvhJ~a 
lnvha halinde !eneke, bakır ihraca~~i 
nı kolaylaştırmak üzere bakır lavJ1" l 
kontrplBk, katran sanayiinin ihrac~ ~i 
tını kolaylaştırmak ilzere muhtel~ hu 
kütükler ve kasık bağlarının ihra~1:~ 
tını temin etmek maksadiyle de 1lilr"11l 

yan çoraplar hükumetin tayin ettiği 
kaliteden aşağı yani iyi cins olınıyan 
adi çoraplardır. Bazı satıcılann bun
dan istifade etmeleri ihtimali olduğu 
için, çorap satın alırken buna dikkat 
edilmelidir. 

BELEDİYEDE : POLİSTE: 

Ticaret Odasınca damgalanan ço
raplar sağlam cins ipekten yapılmış 
değildir. Bu damga tedbiri ile bun
dan böyle piyasaya iyi yapılmış ço
raplar çıkacaktır. Bu suretle fabrika 
lar matlfiba uymıyan çorap yapamı
yacaklar ve bunların eskiden yapıl
mış stok olduğunu ileri süremiyecek 
!erdir. 

MAARİFTE: 

Yeniden 500 
Köy Okulu 
Açılacak 

ünümüzdeki tedris yılı başında, 
yurdun muhtelif köşelerinde yeni
den 500 köy okulu açılması için ted
birler alınmıştır. Bu okullar, şimdi
ye "kadar hiç melttep gırmemış mın· 
takalarda kurulacaktır. 

Bu köy okullarının kuruluşunda, 
eğitmen kurslarından çıkacak genç
lerden istüade edilecektir. Bu yıl, 
Kastamonu ve Adanada da ikişer 
kurs açılacaktır. Kurslarda bir nisan 
dan itibaren tedrisata başlanacaktır. 

Ticaret Mektebi Mezunları 
Yüksek iktisat ve Ticaret mektebi 

mezunları cemiyeti, dür. Beyoğl~ 
Halkevi salonunda toplanmış, yeni 
idare heyetini, seçmiştir, 

Toplantıda, cemiyet işlerile daha 
yakından nHikadar olacak ücretli bir 
katip tayini meselesi konuşulmuş, a
zanın vereceği aidat miktarı tesbit 
edilmiş ve Ankara merkezile devam
lı ve sıkı münasebetlerin temini için 
tedbirler alınması kararlaştırılmıştır. 

Viyanadan Profesörler • 
Geliyor 

üniversite radyoloji profesörlüğü-
ne getirilmesi için bir senedenberi 
kendisile muhabere edoilen Viyana
nın maruf radyoloji profesörlerinden 
doktor Skalützör ile mutabik kalın
mıştır. Profesör yakında memleketi
mize gelerek radyoloji enstitüsü mü
dürlüğünü deruhte edecektir. 

Bundan başka Maarif Vekaleti 
Viyanadan birkaç maruf profesöre 
de Unlversitemizde vazife almaları 

lçin tekliflerde bulunmuştur. 

Y arah Arkadaşlarımız 

Kasaplık, 
Hayvan Ticareti 
Serbest Olacak 
Bir Nisandan itibaren şehrimizin 

ihtiyacı olan kasaplık hayvanlar, be
lediyece kurulan yeni bir teşekkül 

tarafından getirtilecektir. Bu husus
taki talimatname ve proje tasdik e
dilmek üzere Dahiliye Vekaletine 
gönderilmiştir. Vekaletin bu husus
taki tetkikleri çabuk biterse çalışma
lara hemen başlanacak, aksi halde 
hayvan getirtilmesi işi Nisanın hafta 
sını bulacaktır. 

Yeni teşekkülün başında belediye 
bulunmakta olup diğerleri yardımcı 
vaziyettedirler. 

Belediye, et işi hakkında bize yol
ladığı mektupta, yeni kurulan şirke
tin mahiyeti ve yapacağı işlere dair, 
şu izahatı vermektedir: 

"Belediyemiz kasaplık hayvan plyasasın
an erek muvarea v gereıt ııat oaıomın-

dan munhnsırnn n. zım bir rol oynamak ü
zere bir şirket kurmıya teşebbils etmiş ise 
de, bu şirkete mllll bankalanmızdnn her 
hangi biri dahil değildir. Belediye bu şir
kette İstanbul kasnplan Türk Anonim Şlr 
ketne, bu şirkeUn hariclndc knlnn ve top
tancılığı ötedenberl kendilerine mesle'.< it
tihaz etmiş olan diğer toptancılar ne,iş bir
liği yapmayı düşünmüştUr. 

Bu 9lrket kurulduktan sonra, kasaplık 
hayvanların hariçten yalnız bu şirkP.t tara
fından gctlrllcccfi hakkındaki havadis ha
kikate tamamen aykırıdır. Ru sahada tica
ret serbestlsl eskisi gibi devam edecek ve 
nlAkadar ticaret erbabı bu günkü mevzuat 
dahilinde istedikleri yerden kasaplık h ay
van getirtip satmakta serbest bul:ınacak
lardır.,, 

Taksilerde Radyo Yasak 
Bir kısım taksi otomobillerinde 

radyo vardır. Radyo çaldığı esnada 
şoförlerin zihni musiki ile alakadar 
olduğundan, kaza ihtimalleri çoğal

maktadır. Belediye hususi otomobil
lerden gayri otomobillerde radyo bu
lunmasını yasak ctmiye karar ver· 
miştir. Bu hususta hazırlanan tali
matname daimi encümene verilmiş

tir. 

Bebek • lstinye Yolu 
İstinye ile Bebek arasında yapıla

cak olan yeni yolun projesinde yeni

den bazı değişiklikler yapılmasına lü 

zum görülmüştür. Yeni projeye göre 

yol her tarafta deniz yolunu takip et 
mektedir. 

Projede yalıların istimlak edilme-

Makine 
Bir Adamı 

tik şeritler yeniden ilave edilmiştit·t" 
Merkez Bankasında ~ .. rn 

Öldürdü 
Evvelki gece, Fenerde 226 numara 

1ı fabrikada feci bir kaza olmuştur. 

Ustabaşı 55 yaşlarında Dimitri Hiris
to, gece yansı fabrikanın üst katında 
yağ yatağını muayene ederken ceke
tini makineye kaptırmış, makine us
tayı yere vurmuş, Dimitri derhal öl
müştür. Tabibi adil Enver Karan ce
sedi muayene etmiş, yalnız ayakla
rında hafif bere izleri gördüğü için 
cesedi ölüm sebebinin tayini için 
morga kaldırtmıştır. Müddeiumumi 
muavinlerinden Orhan tahkikata el 
koymuştur. 

Ankara, 26 (Tan Muhabirinden 
Cümhuriyet Merkez Bankası İda 
Meclisi, 28 Nisanda fevkalade b 
toplantı yapacaktır. 

Fevkalade içtimada bankanın es 
nizamnamesinin bazı maddelerin 
mühim değişiklikler yapılması h · 
darlar heyetine teklü edilecektir. 
zamnamede yapılması teklü edilec 
değişiklikler arasında, bankanın f 8 

liyet sahasını genişletmeyi derpiş 
den mühim esaslar vardır. 

lli 
Qçu 
V)e 

ih 
i 

6 Kilo Esrar Bulundu Banka, borsada mukayyet devl 
tahvilatmı veya tediye edilmiş, se e 

Evvelki gün, Galatada Serçe soka- maycsi ekalli dört milyon Türk · llu 
ğında Mehmet Alinin kahvesi ansı- sı olan bankaların tahvilatını alıp t l> 

zın basılmış ve kahvenin bodrumun- mak hakkını haizdir. Banka, miktstf~ 
aan t5 kıio esrar çıKanımışıır. ou ara "' ~ ..... _, .. ..,._, .... u •• .,__,_ ..ı,..,._._. / t 

da kahveye esrar almak Içlli. gelen ......... '"~ ..... ;ı-~-clc. t:ııı : • ~~ 1 -•:-.a- 14 
Ayşe isimli 

1
bir kadın da Mehmet Ali mnk ve faizi yüzde 2,5 u geçmeıtl ti 

ile birlikte yakalanmış ve müddeiu- üzere, hazineye bir avans hesabı aÇ 

mumiliğe verilmiştir. cnktır. 

Kaçan Uç Kaçakçı D. Demiryollar1nda Tale 
Eroin kaçakçılığı yaptıklarından ve Muallimlere Tenzilat 

bir müddet evvel yakalanan İbra- Ankara, 26 (Tan Muhabirinden 
him, Ahmet ve Mustafa isminde üç Devlet Demiryollan idaresinin tBl 
kaçakçı geçen Çarşamba gecesi tev- be ve muallimlere tatbik edilmek 
kifaneden kaçmışlardır. Bunlardan zere yüzde elli tenzilatlı yeni bir t ~e 
Ahmet ertesi günü teslim olmuş, İb- rife hazırladığı yazılmıştır. Bu tıı . ~e 
rahim ile Mustafa dün yakalanmışlar fe talebeler için her zaman, muall 
dır. profesör, asistan, mürebbi ve müd 

Üç kaçakçı da, dün üçer ay 15 gün ler için de Mayıs başı ile Birinte 
hapse mahkum olmuşlardır. arasındaki zaman zarfında mer'i o 
* Kazlıçeşmcde, Demirhane cad- caktıı:. Tarüe 330 Mart tarihinden 

desinde kunciuracı Ahmet bir para haren tatbik edilecektir. 
meselesinden çıkan kavga neticesin- Kü~ük Ankara haberleri: 
de, kalfası Mustafa tarafından başın
dan yaralanmıştır. Ahmet tedavi altı 
na alınmış, Mustafa yakalanmıştır. * Kadıköyde pastacı Mehmedin fı 
rınında çalışan Ahmet, bir şaka yü
zünden çıkan kavga neticesindf' arka 
daşı İshakı bıçakla yaralamıştır. * Balatta Hasan isminde bir genç, 
bir para meselesi yüzünden Turhan 
isminde birini çakı ile elinden yara
lamıştır. * Kabataş açıklarında demirli bu
lunan Zonguldak vapuru tayfaların
dan Hayrinin ayağına bir balya düş
müş, yaralamıştır. * Şoför Ziverin idaresindeki 303 
numaralı otomobil Mercanda Osman 

* Yeni lhd11 olunın TUrkkuıu 
müdUrıaaane tayin edilen blnbııı O• 
Nuri bugUn Dlyarbakırdan geldi ve yerı1 

zlfealne baıladı. * Ordu mUfettlılerlnden Orgeneral 
rettin Altıy ve Trakya umumt MOf• 
Generıl Klzım Olrlk bu ıkpmkl tr• 
lıUınbulı hareket cttller. 

" * ltalya ecflrl Karlo Galll bu 11<1• 
ckıpresle lırtanbula hareket etti. * MUnhal Amasya posta telgraf rnOd 
ıoaunc mOfettlı Abdurrahman Fet'

1 

tayini, Çanakkale mUdUrD Hayri ile ı< 
monu mUdOrU ihsanın becayişleri yO 
t11dlke iktiran etmlttlr. 

iyileşiyor 
Yazı işleri roüdürümüz 

si suretiyle yolun istikametini değiş- isminde birine çarparak yaralamış

Tahlr'in tirmek üzere tadilat yapılmaktadır. tır. ======================== 

* Tıp FıkUlteal tedıvl eerlryatı P d 
ıl:lrU doktor Necmettin Rlfat TUrk ı<0 c' 
alnln yeniden g5zden geçlrllmeal için 
kll edilen komisyona memur edllrnıştl 

TAKViM ve 
ölümü ile neticelenen feci otomobil 
kazasında yaralanan diğer arkadaşla
rJmızın sıhhati tamamile iyiliğe yüz 
tutmuştur. Tertip operatörü Şefik, 

dün hastahaneden çıkmıştır. Şefik 

bir müddet de evinde tedavi gör~ 
cektir. Nihadın da bugünlerde has
tahaneden çıkacağı kuvvetle ümit e
dilmektedir. Şişli Çocuk hastahane
sinde yatmakta olan Haydarın sıh

hati de gittikçe düzelmektedir. Ar
kadaşlarımızın bir an evvel tama
men iyileşmelerini temenni ederiz. 

vam etmiş. Tabii olarak bir ne
tice vermemişti. 

Torpido ve motörbotlar dönüp 
limana girdikleri sırada (Ceylanı 
bahri) takası da Akçeşehirden dön
müş, Kalafat yerine bağlanmıştL 

Dilenciler Yine Çoğaldı 
Son zamanlarda, Beyoğlu mınta

kasında ve Taksim civarında dilen
ciler, yine fazlalaşmıştır. Halkı ve 

yolcuları rahatsız eden bazı sırnaşık 

dilenciler, gelip geçenin peşine takı
larak ısrarla yardım istemektedirler. 

Belediye, dilencilerle sıkı bir şekilde 

mücadele etmektedir. 

Memur Ailelerine Yardım 
Ölen belediye memurlarının aile

lerine yardım cemiyeti dün Şehir 

Meclisi salonunda yıllık toplantısını 
yapmıştır. 

1 ... _eı_R_KA_ç_s_A_rı_RLA_ı 
Dün akşam Oskudar Halkevi Dil, Ta

rih ve Edebiyat kolu tarafından bir 
kültür gecesi tertip edllmlstlr. ,,. 

B nkırköy Hal\ı:cvl salonunda, diln ak
şam "Sıtma ve gUncs kudreti., !ılnti 

g5stcrllınlstir. 

• M uharrlr Nurullnh Ataç ve Sel!ml iz 
zct tarafından dün gece Beslktıı.$ Hal 

kevinde konfernmı verilmiştir. Konferansı 
bir konser takip etmiştir. 

• F ranc:o hükmctinln müme!sill Marki 
dö Prat dün Bilkresc gitmlııttr. 

27 Mart 1938 
P A Z A R 

s Uncu ıy 
Arabf: 1857 

Muharrem: 25 
GUneo: 6.58 
ikindi: 15,60 
Yatsı : 18.59 

GUn: 81 

1 fi 
Yurdun Kocaeli, Karadeniz kıyı 11 U 

civarında hava çok bulutlu, dlfer !1Ô• 
de az bulutlu geçmiştir. Rilzr,1'ı rlı:ır r6' 
kısımlarda cenubi, diğer mıntakaltl 
mali istikametten ha fif kuvvette cSrfl 

... _ ... ,.,. n- ,._ Devamı "a.r) 

Toplantıda, bir yıl içinde yapılan 

yardımların 14 bin lira tuttuğu anla
şılmıştır. Yapılan yeni seçimde idare 
heyeti başkanlığına muhasebeci Ke
mal ııetirilmistir. 

DUn İstanbulda havn çok bulutlll \ 
at 16 dan sonra sisli geçmiş. r{lırV 
11 istikametten saniyede 1- 2 mc.trc 
esıtıiıtir. Saat 14 tc h:ıva t:ızylld 76" 
metre idi. Suhunet en yüksek 8,4 \ t 
$ilk te 5,2 santhtrat olarak {:JV 
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;l"fLCK. 
Çurçil'in Tavsiye 
Ettiği Siyaset 

.. -----~------------- ___ ---- --~-- - __ -_-_-_-_--_________ -_-_-__ - ___ _ • Güzel Sesler 

Omer Ram DOGRUL J llgilterenin en tanmmq devlet 
ve siyaset adamlarından Mls-

Çurçil son günlerde Avrupa ban
••.Jnnundan ehemmiyeti açık olan 
•iYaseti tavsiye ve müdafaa et
tedir. Bu İngiliz recfililne göre 
terenin silahlanmasım tamam
~ıya kadar beklemesi ve arada 
ek müddeti kazamlmıı akit 
ası, doğru ·değildir. Çünkü gün 

tikçe Alman ordusu büyüyor ve 
a ordusuna tefevvuk ediyor. 

L.-...... satvetinden korkan bütün kü 
lhilletler birer birer Milletler 
Jetinden kaçacak ve ister iste
Alman satvetine ve nüfuzuna 

hın eierek, Almanya ile anlaşmak 
ltıaıu tutacak. Almanya Cenubu 
ki Avrupaya dojru yayılıyor ve 

200 milyon nüfusunu kendi
baf hyor. Bunun neticesi olarak 

.... ,.. ... ya Garbi Avrupa demokrasi-
mukavemet edemiyeceii bir 

e mahiyetini almaktadır. 
'1ıater Çurçil A vrupanın vaziyeti-
1a11 tekilde anlattıktan 9onra Al

)'ayılmasına kartı gelmenin ça
ancak kollektif emniyette, ve 
~ karşı mütekabil müdafaa 

lngiliz İşçi Konseyi il Kral Zot0nun Ka 

Başvekilin Siyasetini 
Şı.ddetle Tenkı•t Edı·yor Hollvutun en mUhlm fllm tlrketle· 

~:~e:.nb~:~::g~!:ed:t=~~;~::u~~;u:~ 

Kardeılerfne Film 
Artistliği Tekrlfi 

Londra, 26 (Hususi) - Mister ya - İngiltere müzakerelerinin ne- faretlne garip bir tekllf mektubu gtın 
Chamberlain'in nutku, amele teşkili ticesine gösterilen itimadı çok iyi dermlftlr. 

tı tarafından şiddetle mukabele gör- karşılamaktadır. Sinyor Gayda İtal- flrket mUdUrO bu mektubunda çev-

İsp bir t k k bir rllmekte olan bir fllmde uray ldap miye devam ediyor. Amele konseyi yanın anyaya e as er ve 
ve uaullerl hakkında kendllerlnl ten· 

nutkun, Almanyaya karşı şiddetli tek silih göndermediği üzerinde ıs- vır huıuıunda Arnavutluk kralının 
hiçbir ihtarı taşımadığını ileri süre- rar ederek gönüllüleri çekme mese- kız kardeııerlnden lıtlfade etmek lı· 
rek Başvekilin sulbü tehlikeye koy- lesinin ademi müdahale komitesinde tedlklerlnl blldlrmlftlr. 

duğunu göstermiştir. kararlaştırılacağı şekilde halloluna- flrket dlrıktllrU, ııı daha ziyade ile 
Amele lideri Mister Atlee, Mister cağım anlatıyor. rl glStDrerek kralın hemılrelerl kabul 

l tl ettlOI taktirde ayni fllmde preneeı ve· 
Chambeı\lain tarafından söylenen Cenevretle mü.ait lıarfı an 1 ya krallçe rollerlnl de kendilerine 

nutkun mecliste tasvip edilmiş ol- Cenevre, 26 (A.A) - Chamber- vermlye hazır oldulunu lllve ıtmlı 
makla beraber kendisiyle Başvekil lain'in nutkunda Milletler Cemiyeti- vı bir mUllkat lııtemlftlt'. 
arasındaki düşünüş uçurumunun çok ne ait olan kısmı burada müsait bir Kral ZoQonun hemılrelerl, bu tekll· 

fi katlyen reddettiklerini gazetecilere 
geniş olduğunu anlatmıştır. şekilde karşılanmıştır. blldlrmek auretlle dedikodunun ısnu • 

İşçi milli konseyinin toplantısın- İngiliz Başvekilinin, Milletler Ce- ne geçemlyeceklerlnl hluettlklerlnden 
dan sonra dün akşam aşağıdaki res- pıiyetinin rolü hakkında Fransız ve J muhabirlerden kaçınmaktadırlar. 
mi tebliğ neşredilmiştir: İngiliz hükıimetleri arasında bir gö- Ayni fllm dlrektllrU, bundan birkaç 

1 v d · be- eene evvel M11ır urayına mUracaat e· İcri hareketi, Başvekilı"n du··n A- rüız birliği mevcut o duguna aır a 
'l'Y 

7 

1 

derek ehramları elektrik ıııklarına bo11 
vam Kamarasında yaptığı beyanat- yanatı, Cenevreye sükunet vermiş mak tekllflnl yapmıı ve reddolun • 
tan pek ziyade heyecana düşmüştür, ve söylendiğine göre, beynelmilel muftur. 

Ba§Vekil, bizzat kendisi tarafından teşriki mesainin yakında ye~.id~n ~!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!iii!i!!!!i!!!!~ 
tasvir edilen telaş verici vaziyet için- başlaması hususunun daha bu~ _....,...., ... ==-=--===-=-=-
de Avrupayı yatıştıracak veyahut bir itimatla derpiş edilmesini mum- AMERiKA •• dayanan bir devletler grupu ' . k"" k lın şt 
harbin önüne geçecek mahıyette ya- un ı ı ır. 

ta buluyor. Bu grupun en hi b l'tik b"ld' . Amerilıadalıi alıdler " 
h h tn..ııt il F pıcı ç ir po ı a ı ırmemış ve .. 

ası 5
• ere e ransa, bizi 1914 te harbe müncer olan poli- Vaşington, 26 (A.A.) - Royter bil 

Antant ve Balkan Antantı . . .. d" dir" B Ch be ı inin utku hak ı . . tikanın ayni bir polıtikaya don ur- ıyor: . am r a n 
lı ~ndir.tl Blütün bu debvirletleitrti~ müşt'ür. Başvekil faşist diktatörlükle kında gazeteler başka başka görüşte-

auvve er munzam ı- . k . . d dirler. 
t..ı-de birle-ek, bu devletlerin nn taarruzunu durdurm. a ıçın er- Nevyork, 26 (A.A.) - Yeni bir ~- ...-- hal Mill ı c ı d k ı Baltimor-Sun gazetesi, B. Chamber ---Yları anlaşacak ve bütün bu et ~r em y~tın e~ ve 0 - satış dalgası endüstri kıymetlerini 

- .... ,.1, m"-Lilnse Milletler Cemi- lektif emnıyetten istifadeyı. reddet- lainin B. Hitlere ileri işareti verdiğini 19 d be . ..ı.... dif k t 
" uuıa 4-+ir İngiliz' '"'"'i h k t d h ı bildirdiği halde, Vaşington Star ga- 35 en n ve 9au•en er ıyme -

P_._.____ •--- bflt"- m-'9. · .an are e ı, er a lerini de 1932 denberi kaydedilmiyen -ülUD esuuu1.11a ve uu M 1 1 
. . zetesi 

........ _ ahlAk vi d d illet er Cemiyeti asamb esının top- · d"" ilk f' ta indir ·şı· Bir mil 
'-...aa 

11 ve c anma ayana · ~- b'lhas- "Eğer vaktiyle Grey, Kaysere bu- en uş ıya mı ır. -

Esham Kıymetlerinde 
Dütüklük Yar 

1/ UZAK ŞARK: 

Çin Ordusunun 
İleri Hareketi 

Müsabakası 
[Yazan: B. FELEK] 

Beyoilu Halkevinin ıüzel ve tak~ 
dire deier bir tetebbüsiinü gazete
lerde okuyup memnun oldum. Sesi 

1. nkı· şaf Edı·yor güzel, istidat sahibi gençleri seçip 
yetiftirmiye baılamışlar. Yakında da 

Nevyork, 26 - (Hususi) - Çin bunun bir mllsabakasmı yapac~ 
telgraf ajansının Hankovdan bildir- mıt. 
eliğine göre; Çinlilerin ileri hareket- "Musiki mizacı yumuıatır,, diye 
leri devam ediyor. bir frenk sözü vardır. Bizim de çok 

Bir kısım Çin kuvvetleri, Tengsi- defa hissi olan mizacımızı musiki P. 
en'e varmışlar ve orada şiddetli bir bi hisse hitap eden bir imille yuma. 
muharebe başlamıştır. ptmak iyi birpy olur. Çünkü bil· 
Diğer taraftan, Tsingpu cephesinin yük, munzam, ve girift itlerde ani 

Şimal bölgesinde, Çin kuvvetleri Şin feveranlann ve kati kararlann Hiau
şeng hattı üzerinde Japon mevzileri- mu ne derece inkir edilmezse cart 
ne girmişlerdir. Şimal istikametinde, hayatımızın binbir icabını dilşünilr
demir yolunun doğu cihetinden Szes- ken kanımızın serinliibil muhafaza 
hui içerisinden ilerliyen bir Çin ko- etmemiz de onun kadar lhımdır. 
lu Yençeu'ya yaklaşmıştır. İnıillz Baıvekilinin Avam K~ 

Sinçeng'deki Japon kuvvetleri ta- rasında söyleyip dtlnkil ıazet.rde 
mamen çevrilmek tehlikesindedir. intipr eden sözlerini ıöriip te, cııuı. 
Ve pek çok zayiat vermişlerdir. nua en büyük devletinin bapnda du~ 

Bitaraf müşahitler, son askeri ha- ran bir adamın en karıpk itleri mtl
reketlerin ehemmiyetini tebarüz et- talea ederken itidalmı ve akhnın se
tirmekte ve Japonların Tsingpu'nun limetinl pyam takdir ve hayret bir 
şimal cephesinden Hsuçeu'ya doğru sadelikle muhafaza edifine imren. 
giriştikleri ileri hareketlerinin, geçen memek kabil olmuyor. Onun için, bu 
şubatta cenupta uğradıkları tekilde musiki hareketlerinin inldtaf ve ta
acı ve ağır bir akıbetle neticelenece- ammümüne bu bakımdan da ayn bir 
ği kanaatindedirler. Bu ayın on be- kıymet veriyorum. 
şinden beri, Japon kuvvetleri, hemen Ukin it bu şekle girince acaba 1e1 

mütemadiyen muvaffakiyetsizliğe ve meraklıları sabahleyin sokaktan ge
hezimete uğramıf, insan ve malzeme- çerken, mehtaplı bir gecede uykusu 
ce mühim zayiat vermiştir. kaçınca penceresini açıp: 

Suçav civarında Lunghay demir "Haberin var mı saba!" 
yolu için Japonlar" üç koldan bir ta- Gneli.Wklh ıuzinlkten ve kllı f~ 
arruza girişmişlerdir. Çinliler, her rahnikten okumıya baılarsa ne~ 
yerde Japonlara karp şiddetle muka- yebiliriz: 
vemet ediyorlar. Çin kaynakları, Ja- - İstidadım var. Sesimi lnJdpf e~ 
ponları geri püskürttüklerini ve ay- tiriyorum. 1stemiyen dinlemesin! 
nca arazi kazandıklannı bildiriyor- Cevabiyle bu mecburi ve meccani 
lar. ses ziyafetine devam edebilir. Eie~ 

.. d ni t dil -ıtt"k !anmasını ve cemıyet KLası ve ı yon 600 bin esham üzerine muamele · a.ae e ye nyasım, ... ı - İn . S ı B" gün Chamberlainin Hitlere söylediği ... _L• h t hlik i d k sa Fransa, giltere ve ovyet er ır l şt o·· . 880 bin ham '~8f8D arp e es n en o- · · ı kadar açık söylemiş olsaydı, Alman- yapı mı ır. un ıse es 
'e-L b" · ik b d ib t liği tarafından Orta Avrupa ve s- muamele görmüştü. Borsa mahfilleri - ınc çare un an are - alın ak edb" yanın 1914 harbini göze alması müın 

-Attster Çurçilin Avam Kamarasın panya ya~ışması için k ed~c t ır kün olmazdı.,, diyor. bu düşmeyi dünya hadiselerinden 
lairkaç defadır anlattıtı ve mtlda- lerin tetkikini ist~~~-t ırh.:~LJ\- i Gazete, Amerika hükıimeti de, müs ziyade spekülatörlerin cesaretlerinin 
tttııc.a aly-• .. tin hullsaaı budur. Beyannamede. • .ut.-ııya UAwnet - kırılmış olmasına atfetmektedirler. 

•- &• - k la JAL t b takil bir hükumeti ve yahut serbest .,... ıı"yasetin t--11teredeki muhale- ne arp 0 n sı an sa ışı am argosu- Si 1 Mül.a..--11 Y d ..._u d hal k ldınlması ist kte- müesseseleri müdafaa için Fransa ve yas ._.. ere ar llft 
hrtileri tarafından mflzaheret n~ er a enme İngiltere hüktimetleri bir harbe mec Varmspring - Georgie, 26 (A.A.) 

.. _ .v"'.kte olduğu, hatta muhafaza· dır. bur kaldıltlnrı tcıkdirdc bu memleket - B. Ruzvelt dün burada yaptığı 
hıtf tflnde de 'fr:den aflne ta- Cavdanllillir mnlıalai. "!erte bh ım:ce ~reket ~nır: beyanatta, politik mültecilere~ 

-~111_1ı..nan?ııı.1em n oli11lttıakta ve Roma, 26 (Hususi) - İtalyanın en dirmiş olsa, bunun İtalya_ Japonya- hakkındaki Amerikan planının &v
ekserıyetınin de ~u siyaset et- salihiyetli muharriri sayılan Sinyor Almanya müsellesi üzerinde yapaca- yetler Birliği, ispanya, Italya ve di

da toplanacaiı günün uzak ol- Gayda Mister Chamberlain'in nut- ğı muazzam tesirin derecesini tasav- ğer memleketlerin tazyik altında bu 
"•iı iddia edilmektedir. Bu- ku münasebetiyle yazdığı makalede vur etmelerini karilerine bırakmakta lunan ekalliyetlerine de şamil oldu-
U hilk<tnıet ve parlimento belki Chamberlain'i teyit etmekte ve !tal- dır. ğunu söylemiştir. 

lltaseti bir müddet için gttiktlre- Vaşingto~, 26 (A.A) _ Şubat 
.. ,,.ı...'.1_fakat buna rafmen bu siyaset zarfındaki eşya ithalatı 163 milyona 

· tebarüz ettirecektir. 1 ihracatı da 263 milyona baliğ olmuş-
later Çurçil tarafından tavsiye O O tur. Kanunusani zarfındaki ithalat 
olunan bu ıiyaaet, tecavüz si- 171 ve ihracat 289 milyon dolar idi. 

durdumuya kifi ıeijp gel-
teeii tetkike dejer bir mesele-

~an genişlemesinin Cenubu 
1 Avrupayı istihdaf ettili, ve 

ilin Almanyaya ıeçmesiyle, 
un Tuna boyunca ilerleme

fok kolaylaştıiı filphe götür-
8u ilerlemenin nerede duracap 
değildir. Bugün Almanya tara
Jyaı olunan kütlevi saha Ce-

Garbi A vrupaya bitişik oldup 
Ilı taraf arasındaki münasebet

•ıklaşacağı fÜphe götürmez. 
Ya ve lktısadın emrettiii bu 
te karşı gelmeyi icap ettiren 

i Alman seniılemesinin Cenut"ki A vrupada yaşıyan milletle-
• ~yet ve istiklali, diğer taraf-

11 ıenişlemenin tahakkuku tak
e Garbi Avrupanın maruz ka

Q tehlikedir. 
ta.ide Şarki Avrupa ile Garbi 

arasında hayati menfaatler 
• dan, sarih müşareket var. 
"'-t Çurfil tarafından tavsiye o
lt ıiyasetin zifı Sov)'et Birliğini 

bırakması ve sulbü sajlamla-
"e tecavüz cephesine ka~ı dur
'-11ausunda bu kuvvetin tesirini 

• hınamasındadır. 
'itat Çurçil koyu bir muhafaza
~ldutu için başka türlü bir siya
~iye edemezdi. 

l(ISA HABERLER 
.,..\> 
~ lı:urosıavya Ayan mecl.Jsl, yeni büt- 1 

\ abuı etmiştir. 
Sı"1ınan boksörü Heuser, Belçikalı 

u \,, )'enerek yarım ağır siklet şampl
~ Unvanım almıştır. 

Itahireden bildirildiğine göre, Trab
\ hududu civarındaki araştırmalar-
~ hun bir altın madeni bulunmuştur. 

'-ı'. ~l"Yeçfn şimal sahillerinde şiddetli 
\~na vardır. Şimdiye kadar 18 balık 

1t bnuştur. 
.\Jınan bp cemiyetinin 17 inci kon

toptanmlltJr. On bir memlekete 
800 doktor koncre7e iftlrlk et-

Bir 
Kral 
Kızı 

ve 

Hariciye Vekilimizin 
Mısır Seyahati 

Kahire, 26 (A.A) - Salihiyettar 
makamlar Türkiye Hariciye Vekili 
Dr. Arasın ziyaretini tehir etmiye
rek Nisan içinde Ankaradaki Mısır 
sefiri ile Kahireye geleceğini, ziyare
ti esnasında bazı muahedelerin akdi
ni, ezcümle ticaret muahedesini göl rüşeceğini söylemektedirler. 

Bir ltal»a ile evlAdın Mr arada çeldlmit resmi. Fakat buradaki ., ... Bulpr Kralı BOristir. Dahilde lntiha•ta, n 
devlet • rinin Kral Bom 

SURiYE: 

iki Kabile 
Çarpışıyor 

seslerin hepsi dinlenecek ıibi oba ne 
mutlu, fakat ben hazan radyoda, ben· 
den daha kötü sesi olan bir usta eli..; 
liyorum. Söz aramızda maaikinin on
ca mal6m olan inceliklerini seseme
diğim için okuduğu şey bana, astla 
kanaryanua 7ardaiı Portakal ojlu
nun manilerinden daha ya.van aeu.: 
yor, ne diyelim. Bir musiki eserini 

---4)- anlamak için iki unsur lhımdır. Bir 
Yüzlerce Ölü ve okuyan, bir dinliyen. Bazı eserlerde 

Yarah Yar ve bazı hallerde okuyan iyi, dinliyea 
Halep, zs (AA) -Trak mıntaka- uyıunsuzdur. Bazı halde okuyan za. 

ıında Bakka civarında Enez kabilesi yıf dinliyen erbaptır. Bazısında ikisi 
de bir ıeye yaramaz. Dörtbap m .. 
mur olmak için herhalde musikinin 
memlekette iyice tadılmasına bq. 
lanmak gerektir. Bu münasebetle ıi
ze Nasrettin Hocanua bir fıkrasını 

anlatanm. 

nln reisi Emir Muşhem tarafından 

tahs'il edilmekte olan himaye resmi 
yüzünden Valde kabilesi arasında 

kanlı bir ihtilaf çıkmıştır. Her iki ta
rafa ait yüzlerce muharip çarpışmak 
tadır. Birçok ölü ve yaralı vardır. 

HilkCimet asayişi iade için derhal as
keri kuvvetler sevketmiştir. 

Fon Papen 
Ankara 
Elçisi mi? 

Berlin, 26 (A.A) - Yakında Alman 
yanın Paristeki mümessillOOerinde 
bazı tadilat yapılması bekleniyordu. 

Londra büyük elçiliğine Varşova 
büyük elçisi Moltke onun yerine de 
eski Moskova büyük elçisi Fon Der
şulenburg, tayin edilecektir. Moskova 
büyük elçiliği bir maslahatgüzar bı
rakılacaktır. Hariciye müsteşarı Fon 
Makenzen Roma büyük elçiliğine gi
decektir. 

Almanyaya yaptığı fevkalade hiz-

Hoca bir giln hamamda yıkanır

ken bir kayabap okumuı. Hamamın 
akislerile çirkinliii belli olmıyan se
sini pek beienmiı. Bundan cesaret .. 
larak ertesi sabah, sabah ezanım oku 
mak üzere minareye çıkıp Essalat 
vermiye başl8D11f. Likin onun da se
si benimki gibi olduğundan cemaat 
minare dibine toplanıp: 

- Hoca, bu kötü sesle Essallt ve
rilir mi? diye çıkıımıtlar. O da arada 
ezam kesip: 

- Bir hayır sahibi çıkıp f11raya 
bir hamam yaptıra idi de o zamaa 
sesimi işiteydiniz. Cevabını vermiı. 

Biliyor musunuz? Çojumm sesle 
mizi ya kurna batında, ya sofra ba
şında beienmişizdir. Likin oralana 
dinleyicilerini beraber tapyamadılı
mız için yerimizi değiıtirince sesimi
zin kadrini takdir ettiremeyiz! 

metlerden dolayı geçenlerde Hitler ta ..- ------------• 
rafından nasyonal - sosyalist partisi 
nin altın madalyasile taltif edilen es
ki Viyana büyük elçisi Fon Papen de 
Ankara büyük elçiliğine tayin oluna
caktır. 

MISIR: 

Nahas Paıanın 
Kardeıi Yaralı 

Kahire, 26 (A.A.) - Başvekil Na
zırlarla yarın Mansuraya giderek ha
zırlanan intihap toplantısında bir nu 
tuk söyliyecektir. 

Mahalle şehrinin dünkü ziyaretin
de çarpışmalar olmuştur. Yedi yaralı 
arasında Nahasın kardeşi de vardır. 

Nahas, hldiseyi delallile saray baş 
kitibine ve müddeiumumiliğe bildir 
ml§tir. 

y 

Atatürkle Irak 
Kralı Arasında 

Ankara, 28 (A.A.) - Irak Kralı Ma. 
Jeste Gazi'nin doğum yıldönümü müna
sebetiyle aptıdaki telgraflar taati edil
m(Jtlr: 

MAJESTE B~ct GAZİ 
IRAK KRAL1 

BAÔDAT 
Majestelerinin dolum günlerinin yıld&

nümü münasebetiyle samimi tebriklerimi 
ve phst ıaadeUerlyle dost ve kardeş Irak 
milletinin refah ve ikbali hakkında hallsa· 
ne temennilerimi arzederim. 

K.ATATÜRıt 

EKSELANS K. ATA TÜRK 

Tt!RK1YE cfurauRBAŞKANI 

ANKARA 
Yıldönümilm münasebetiyle ekselAnslan 

tarafından irsal buyrulan tebrik telgrafın
dan dolayı pelıc zl)'ade mCltehassi8 olarak, 
samimi tetekldlrı.tml ve l8h8I 1Udetleri7 
le ul1 '1"0rk mlJWlntn Ucball bal'*8•1d 

• 
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Eski Karısını Sokakta 
Dövüp Hırpalamış 

Kadın "Kendisini Bekliyordum, 
Beni Dövdü,, Diyor 

vun lisliye Üçüncü Ceza Mahke- tum. Sonra da polis hadiseye el koy
mesinde bir dövme davasına başlan- du. Yine sonradan öğrendiğime göre, 
mıştır. Davacı Leya isminde bir ka- bunlar, kan koca imişler. İzidor, Be
dındır. Suçlu yerine de İzidor ismin- yoğlunda başka bir kadına gelmiş, 
de bir delikanlı ile avukatı oturmuş- kansı da onu takip etmiştir. Kavga 
lardır. Mahkeme, Tahsin isminde bir bu takipten doğmuştur. 
tüccnn şahit olarak dinlemiştir. Tah- Bundan sonra suçlunun avukatı 
sin şöyle şehadet etmiştir: söz almış ve şöyle demiştir: 

- İki sene evvel bir gece saat 1),5 
- Bay reis, bu kadınla kocası bir 

sıralarında Taksimden geçiyordum. senedcnberi ayn yaşıyorlardı. Kadın 
B.~ kadını sokağın köşesinde gör- kocasını dövmek için sokağın köşe
dum. İnliyor gibi idi. Kendisine so- sinde beklemiş ve kocası çıkar çık
kul,ium: maz da onu tokatlamıştır. Biz bunu 

- Madam, dedim, niçin inliyorsu- şahitlerle ispat edeceğiz. Sonra bu 
nuz, hasta iseniz polise haber vere- kadın Beyoğlunda oturmaz gece Tak 
yim. Sizi evinize gotürsün. O, "bana simde ne işi varmış? 

senin ne vazüen?,, dedi. Ben de ay- Reis, davacıya söz verince, kadın 
rıldım. Gittim. 20 dakika sonra işimi da şunları söylemiştir: 
gördüm. Yine oradan geçiyordum. 
B k d - İzidor benim kocamdı. Dükkfı-u a ını ayni yerde daha fena bir . 

1 vaziyette gördüm. Yine titriyor ve nıını sattı, 4500 lıramı ~lıp kaçtı.

1 inliyordu. Ben 20 adım kadar ilerle- Ben dokuz aylık gebe idım. Hasta 
dikten sonra arkamda bir patırdı ve idim. Para ve bakılmak istiyordum. 
feryat oldu. Şimdi burada gördüğüm Benden kaçıyordu. Orada kendisin
İzidor bu kadını tekme, tokat dövü- den para istemek için bekledim. Fa
yordu. Kadının vaziyetinden ilerle- kat geldi beni dövdü. 

miş bir hamile olduğunu da görüyor- Mahkeme, gelmiyen şahitlerin çağ 
dum. Ben kendisini azarlamıya çalış- rılması için muhakemeyi talik etmiş
tun. Nihayet İzidorun kollannı tut- tir. 

SAHTEKARLIK~ 

Fakülte Mühürünü 
Taklit Edenlerin 
Muhakemesi 

1 DOLANDIBICILIK: 

Ahmet Rifat 
Hastaneden 
Mahkemeye Getirildi 

Şirley Temple 12 Bin 
Lira Tazminat Ahyor 

Hepimizin sevdiği küçUk artist Şir 
ley Tcmple kendisini küçük düşiire
cek yazı neşreden bir gazetenin aley 
hine hakaret davası açmış. Mahke
me, gazeteyi 12 bin lira tazminat ver 
miye mahkfim etmiştir. Gazetenin 
yazısı Şirlcy Tcmplc'in Hindistanda 

Asliye lkincl Ceza mahkeme- Firuzağada 20 numaralı evde "otu- cereyan eden bir filmine aittir. Bu 
sinde, Hukuk 'Fakültesi dekanlığının ran Bayan Şerife Kamerin hile ve resim de o filmdeki kıyafetini gös
ve daha birçok müesseselerin mü- desise ile 50 bin liralık aparhmanını tcrmekted.ir. 
hürlerin! ve damgalı kfığıtlannı tak- üstüne geçiren Konyalı Ahmet Rifat 
lit ederek sahte' diploma ve vesika dört gün evvel Asliye Biriaci Ceza HAKARET : 
hazırladıkları iddia edilen Hikmetin Mahkemesinde muhakeme edilirken 
ve suç ortağı İskfın dairesi memurla- bir ara karar esnasında tevkü edile
nndan Şevketin muhakemelerine ceğini anladığı için kaçmıya muvaf
devnm edilmiştir. Hikmet, daha ev- fak olmuştur. Polis, mahkemenin 
vel de ayni suçtan mahkt1m olmuş verdiği tevkif karanyle kendini arar 

Dişçi Avni Bayer 

Aleyhindeki Davr 
ve müddetini bitirdikten sonra hapi- ken Bakırköy hastanesinde bulmuş, Turan Barı müdürü Ahmet Beki
saneden çıkmıştır. Son hadise şöyle ve bu sabah hastaneden alarak müd- rof tarafından dişçi Avni Bayer aley
olmuştur: deiumumiliğe teslim etmiştir. ·Ah- hine açılcn hakaret davasına Be-

Hikmetin İskan dairesinde görüle- met Rüat müddeiumumiliğin açtığı yoğlu Birinci Sulh Ceza Mahke-
cek bir işi varmış, bunu Şevket hal- sualleri şöyle karşılamıştır: mesinde devam edilmiştir. 
Jetmiş. Hikmet gördüğÜ bu iyiliğe - Ben buradan kaçtıktan sonra Dünkü celsede Ahmet Beklrof ha-. ' karşı bir mukabelede bulunmak için birdenbire üstüme fenalık geldı. Dok karetin, dinle.oen şahitlerin üadeleri 
bir gün Şevkete: tora gittim. O da beni Bakırköy akıl ile de sabit olduğunu, suçluya ceza 

- Bana iki fotoğrafını ver de sana hastanesine yatırttı. verilmesini istemiştir. 
bir tramvay pasosu çıkartayım de- Müddeiumumilik, Ahmet Rifntı Avni Bayer, tahriri olarak bir mü-
miş ve bir gün Hukuk Fakültesinin dinledikten sonra tevküaneye gön- dafaa hazırlıyacağını ve bunu gcle-
rcsmi mühürünü ve Dekan Sıddık dermiştir. cck celsede vereceğini söylemiştir. 
Saminin imzasını taşıyan ve Tram- Duruşma, suçlunun müdafaanamesi-
vay Şirketine hitap eden bir tezkere- MÜDDEİUMfilfİLİKTE: ni vermesi için mahkeme 12 Nisa-
yi Şevkete getirip vermiştir. Şevket na talik edilmiştir. 

, ..................................... .-
8 u gün mevsimin er:ı nefis - şahane ve güzel filmi 

MELEK ve 

MARTA. 
S A R A Y Si.n~ması~da ıızı beklıyor 

EGGERTH 
Fritz Van 

Theo 
Dongen - Paul Hörbiger 
Lirtt]en Lucie Englich 

SAR 1 
ZAMBAK 
Seanslar: 11 (tenzilatb) 1-2,30-4

1
30-6,30 ve 9 da 

BENJAMINO GIGLI' • 
nın 

·rEn büyük muvaffakı;yeti, GERALDINE KATT ile çevirdiği 11 Unutma Beni 11
, "A 

Maria 11 
ve 

11 Saadetim Sensin " filmlerinden bin defa daha güzel, daha 
sevimli ve musikili olan 

KALBİN SESİ 
S A K A R y A sinemasında 

büyük bir zafer kazanmakta ve bütün rekorları kırmaktadır. 

Şaheseri bu hafta 

.. •••••••••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••••••••••111 
~ı••••••••••• Bugün Tiirk sinemasında 2 büyük film birden •••••••••mll 
AŞK iÇiN , YAŞIYOR 

Baş rolde: VİCTOR FRANCEN 
Paris Üniversitesinde büyük bir profesör ile genç 

bir kız asistanın aşk macerası 

Gençlik - Güzellik fevkalade büyük film. 
Seanslar: 11 (tenzilatlı) 2,30 - 6 - 9,15 

iSTiKLAL FEDAİLERi 
İstibdada karşı isyan eden bir mtiletin 

mücadelesi. Heyecanlı, meraklı büyük film 
(Fransızca) 

Baş rolde: WİLLY BİRGEL, URSULA GRAB 
Seanslar: 1 - 4,15 - 9 da 

• B U G ÜN İ p E K sinemasında 2 büyük film birden 

1 Ç 1 F T E Ç A P K 1 N L A R Franuzca sözlil 
• büyük komedi filmi 

Baş rollerde: ROBERT MONTGOMOREY - MADGE EYAN 
Senenin en büyük 2-ATEŞ BÖCEGI 

Afk - Heyecan ve güzellik taheteri 
.JEA.Nl!TTI! MAC DOHALD - ALLAH .ıon•ı B rollerde: 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

TEŞEKKÜR 
Meş'um bir kazanın aramızdan 

ebcdiyyen alıp götürdüğü çok sevgi
li Tahir'imizin mensup olduğu TAN 
ailesinin gösterdikleri alakaya, Türk 
Basın Kurumuna, bütün matbuat 
ye meslek arkadaşlarına, sanatkar · 
Safiye, muharrir Naci Sadullah ve 
Ilhaml Ornekal'a, Istanbul erkek li
sesi talebesine, lstanbulspor kuru
muna ve cenaze merasimine iştirak 
eden sair zevatı muhteremeye uzak 
ve yakın taziyette bulunan bütün 
dostlarımıza alenen teşekkürlerimizi 
bildiririz. 

Kayinvaldest 
Kadriye Cansun 

Kayınpederi 

Cemil Cansun 
Eşi 

Hamide Güldiken 

. 
sıneması __ [" SÜMER _. .. -Bugün 

F Fevkalade eğlenceli bir program takdim ediyor. 

2 büyük film birden : 
His ve Teessür Romanı a CAZ KRA 

FANFAN H R 
vE arry oy 

~ül'?A~am~ ~miE HER YERDE SE 
DECOURCELE'in 

ölmez ,aheseri 
EKLER JURNALDE : Son Avusturya 

Bugün aaat 11 tenzilatlı matine 

bu tezkereyi Tramvay Şirketine gö- Bir Kapıcı, Yediği Memura SövmÜJ 
türmüştür. Hukuk Fakültesinin nu- Taksim belediye icra memuru Zi- ,========~======= 
maraları altı binden başladığı halde, yemekten Zehirlendi ver, belediyeye borcu olan Madam 
tezkerede (2) bin rakamı bulunması Taksı"mde Abdülhak Hamit cad- Marikanın evinde bir halısını haczet

Sinemacılığın, Filmcilitin 

HARIKASI 
Gülmek. •. Kahkaha ile 
mek. .. Ve bütün ked• 

nizi unutmak.. için, 
pek yakında ı 

§lrkct memurlarının nazarı dikkati-
desinde Armanak apartımanında bek miş ve merkeze getirmiştir. Ziver ni cclbetmiştir. Memurlar, Şevket-
çilik yapan 50 yaşlarında Vartan, ev- başka bir iş için biraz sonra Marika- Şubeye Çağnlanlar ten hüviyet varakası istemekle bera-

b d k velki gün gece yemek yemiş, biraz nın evinin önünden geçerken, ·Mari- Kadıköy yabancı askerlik ş. Başkanlığın 
er e anlıktnn da böyle bir talebe- sonra kosmıya ve zehirlenme Arazı kanın oğlu Niko, Zivere sövmüş, bu dan: 

nin olup olmadığını sormuşlardır. göstermiye başladığı için hastahane- suçtan yakalanmıştır. Asliye İkinci Kadıköy, tlııküdar, Beykoz. 1Ubelert çev 
Şevket, Hikmete gelmiş, vaziyeti an- ye kaldırılmış, ve biraz sonra da ö1- Ceza Mahkemesi, bu davayı dün ne- resinde bulunup ta yoklama kaçağından mu 
Iatmış, o, kendisine bir de hüviyet K ticelendirmiş, suçluya bir ay hapis ayene edilerek '"'be emrine girmiş piyade. müştür. Tabibi adil Enver aran, .. ~ 
varakası vermiştir. Şevket, bununla b ve 30 lira ağır para cezası vermictır· . jandarma ve de~ aınıtına aynlmıı olanlar cesedi muayene etmiş ve ölüm se e- v 
§irkcte tekrar müracaat etmiş fakat . M""dd . umilik b d t . 938 nisan celbinde eube mürettebatına sevk 

bı'nin tesbiti için Morga kaldırtmış- u eıum • u avayı emyız tı lmdJd k u daha evvel dekanlık böyle bir talc- edllecektlr. Müracaa a ı en ayı arı-
tır. Vartanın yediği yemeğin artığı etmiştir. nı yaptırmalon be bulunmadığı hakkında cevap ver-

diği için şirket dolaplara sivil me- ve tencere de tetkik için Tıbbi adli Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
müessesesine gönderilmiştir. HIRSIZLIK· 938 nisan celbine başlanacaktır. ·Piyade murlar koyarak cürmümeşhut tertip • 

E Ok sınıfından 316 llA 329 (dahil) jandarma ve 
etmiş ve Şevket gelince yakalatmış- Arapça zan umuı T d.k Ed.ıd· deniz sınıfından 318 il! 333 doğumlular; 
tır. Şevket polislere bu vesikaları Polis, dun meşhut suçlar müddei- aS 1 1 1 harp sanayll sınıfından 816 HA 333 ve güm-

Hikmetten aldığını söylemiş ve ken- umumiliğine Beyazıt camiinde Arap- Plajlardan para, saat ve saire çal- rük sınıfından 316 llA 332 (dahil) doğum-
disini yakatlamak için de 24 saatlik ça ezan okumıya teşebbüs eden ter- dığı için Burhan isminde bir genç lular; gayri islAm 816 llA 329 (tlahll) do-
bı·r mu··saade almıştır. Şevket serbest likçi Salİh isminde bir suçluyu ver- d" h 'L.1J. 1 t lumlular ıevkedlleceğlnden alAkadarlann 

ye ı ay apse maıll'i.um 0 muş u. şimdiden 1Ubeye müracaatla kayıtlarını yap 
kalınca Hikmete gitmiştir. Hikmet miştir. Temyiz mahkemesi bu mahkt1mlyet tırmalıın. •••••••••••••li 
vaziyetinin tehlikeye düştüğünü g~ Müddeiumumilik, suçluyu Tabibi kararını tasdik etmiştir. Burhanın 

Türli musikili ıaheser 

rünce: Adillere muayene ettirmiş, kendisin- ayni şekilde Bakırköy Sulh Ceza 
_ Gel birader seninle Adanaya ka de belfthet bulunan bir mistik olduğu mahkemesinde de bir davası vardır. 
lım ben de sülüs bilet çıkartmak anlaşılmıştır. Bunun üzerine, cezai Müddeiumumilik bu dava için de ayf ;n de vesikalar vardır. Demiştir. 1- takibata lüzum görülmemiş ve ser- rıca tevkif kararı almıştır. 

ki arkadaş, Haydarpaşayn geç,ınişler, best bırakılmıştır. 
ı;ahte mühürlerle birer sülüs ilmüha- -~~~~~~~~~~~~~~ 
beri pc yaptırmışlardır. Fakat, para- miş ve: 
ları yetişmediği için bil~t 8•1n~amış- - Ben bu sahte mühürleri Şevke
Jardır. Polis o gece kendılerını otelde te vermiştim. Vesikaları o kendisi 

Şişhane Faciası 
Şişhane faciasının muhakemesine 

dün sabah Ağırceza Mahkemesinde 

Gedikpaşa AZAK sinemasında san
atkAr Karakaş §Crefine 29 Mart 

Salı akşamı 

Şehir Tiyatrosu artistleri tarafından 

TOSUN 
li:rtuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

tarafından 

CEHENNEM 
akalamıştır. Hikmetin üstünde Hu- yapmıştır. Hatta yazılarını da memur iuk Fnki.ıltesi Dekanlığının damga- arkadaşlanndan Turgut yazmıştır. 

8101 ta~ıynn 500 de kağıt bulunmuş-. Demiştir. Mahkeme, Turgudun çağ
tur. nbnası ve istiktap yapılması için 

devam edilmiştir. Suçlular, dünkü -------------
celsede uzun müdafaalarda bulun
muşlar ve ehli vukuf raporla.rına iti
raz etmişlerdir. Mahkeme, karar için 

• afüua tAlll{ Pdilmiatir. 

ERTUGRUL SADi TEK 
TIYATROSU 

Pazartesi - Kadıköy - Süreyyada 
AKTOR KIN 

Meşhur Opera Lirik şantözü 

OLGA SOM 'OGYI 
Yunan operası tenoru 

BAKEA 
Ve Tenor YUNKA 

NOVOTNl'de 
Mo. KEMAL orkestrası iştiraktle 

SUME 
ainemaıımn gösteıre4*MI 

filmini görmeğe hazırl 
FERNANDEL'I 

lstanbul Belediyesi Şehir 

1 
DRAMKll 

Saat 20,30 
6 

FİDAN,. ---3 perde 
OPERET KISMI 
Bu akaşam Lote Şönnin 

iştirakile YARASA bi.iyOll 
Operet 3 perde 
Saat 20,30 da 



c:: 27 - 3 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

-0-
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ıeyde temiz, dUrUat, HmlmT olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

--o--,.. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

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

Mll!cUernr.nııı posta lttlhndına dahQ ol
rnıytın memleketler için 30, 16, 9, 3.5 Ura 
dır. Abone bcdclJ peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap tçin mektup 
lara 10 kuruşluk pul lltıvest ~zımdır. 

8a ekili tarafından söylendiği için 
tabii telikki edilmek lazım gelir. 
ÇUnkil demokrasinin temeli budur 
\'e demokrasiler için matbuat ve par
lirnento hürriyeti kadar mukaddes 
birşey yoktur. 

Fakat, bu sözlerin söylendiği za
bıan itibarıyle manası vardır. Al. 
hlanya daha bir haf ta evvel fngilte
teye, iki de\·let arasındaki münase
batın iyileşmesi için ilk şart olarak 
tnatbuatın ağzını kapatmayı teklif 
etmişti. 1ngiliz Başvekilinin bu söz
leri Almanyaya bir cevap teşkil ede
bilir. 

İkincisi de şudur: Mister Eden'in 
istifasından sonra İngiliz Baıvekili 
terek parlamento, gerek •matbuat 
tarafından gayet fena hücumlara uğ
taınıştı. Ona hiyaneti vataniye isna
dına kadar varıldı. Aptal ve zavallı 
sıfatları kullanıldı. Böyle olduğu hal 
de İngiliz Başvckili'kendisine çatan 
bu müesseselerin hürriyetini müda
faa etmekten çekinmedi. 

İşte demokrasilerle totaliter dev
letler arasındaki fark burada görü
llitr. 

• icra Mütehassısı 
İcra işlerini modernize ve 1&lah et

btek için ta isviçreden bir mütehas-
111 getirttik. Adliye Vekiletinin bu 
teşebbüsünü takdirle karşılamamak 
bıiinıkün değildir. 

Bu zat tetkikatına Ankaradan baş
ladı. Tetkikatına devam etmek üzere 
~ire hareket edeceği zaman gaze. 
lelere ıu beyanatta bulundu: 

"Türkiyedeki icra ifleri di!]er me
~etıi memleketlerdeki icra işlerinden 
1>ek farklı değildir. Zaten Türk icra 
1canunu da Isviçre kanunlanndan a-
1•tımıştır. Memnuniyetle söyliyebili
'im ki Türk icracılan bazı noktaları 
?tıemıeketin içtimai ıartlarına göre 
Qdapte etmekte, Isviçreden daha ile
ti giderek büyük muvaff akiyetler 
OCistermiflerdir.,. 

Dernek ki bizim icra işlerimizde 
b\I ~ta göre ıslaha muhtaç bir nok
''rı olmadıktan maada, İsviçrenin bi· 
~ittı usullerimlzden istifade edebile
teti derece miikemmeliyet vardır. O 
halde bu zatın hu işi kavrayıp bece
ltbileceğine nasıl inanabiliriz. 

ltiitekim bu zat vaktiyle de vakıf 

• 

TAN 

Muhtemel Alman Taarruzu 
Karşısında 
ekoslovakya 

Ç ekoılova:kya itinin bir 
dünya meselesi olarak 

tekrar alevlendiğini görüyo
ruz. Biz, aylarca evvel yine bu 
sütunlarda, Orta Avrupanın 
siyasi ve askeri durumunu, 
Küçük itilafın naııl zaafa uğ
radığını ve bunun muhtemel 
neticelerini izaha çalıtırken, 

müttefik ve hamisiz, yalnız 

ba,ına kalacak bir Çekoslo
vakyanın Orta Avrupada bir 
ihtiras hedefi, bir yemlik ola
cağını yazmıttık. 

Orta A vrupada, üç tarafı Al -
manlarla sarılı Çekoslovakya, aca
ba kendisini, kendi başına müda
faa edebilir mi? Ve bu hususta ne
ler yapmıştır, ve ne yapabilir? İş
te bugün, görüşeceğimiz şeyler! 

Yalnız, peşin söyliyelim ki, vazi
yet nekadar çetin olursa olsun, bir 
millet metanet ve soğukkanlılığı
nı elden bırakmadığı müddetçe, 
daima korunma imkAnları bulur 
ve dünyanın umulmadık dcğişik-

.......... 4ua\1.ıh; J~~..U..U-

Memleketin müdafa sistemine ge
lince Çekoslovakyanın stratejik coğ 
rafya durumu, 930 km. uzunlu
ğunda dar bir memleket olması se
bebile, müdafaaya 'hiÇ te elverişli 
değildir. GQnel yüzü (sathı) 140 bin 
mctrernurabbaı olduğu halde malik 
olduğu 4000 km. lik hudutların 

yalnız 150 km. si Romanya ile, 
yine Küçük ItilMın uzvu olan bir 
müttefik iledir. Fakat, küçük iti
ltıf bağlarının son aylarda gevşe
mesi ve Yugoslavya ile Roman -
yanın daha müstakil harici bir si
yaset takibine başlamış olmalan 
yüzünden, Çekoslovakya bugün, 
stratejik siyaset bakımından, her 
taraftan çevrilmiş ve fena bir yal
nızlık içine düşmüş sayılabilir. 

Bu durum 75 milyon Altpa -
ıun ve bunlarla elbirliği eden di
ğer milyonlarca mUletlerin içine 
düşmüş 14J milyon nüfuslu Çekos 
lovakyadan, nüfusunun ve parası
nın bütün kudret ve kabiliyet hu
dutlarını aşan bir müdafaa terti
batı istemektedir. Cilmhuriyet, bu
nun için, hudutların tahkimini ve 
~ut nuntalscılnrındaki çokçn 

-=-----:;..._;;;=~·= harp endüstrilerinin içeriye taşın

S ovyet Rusyanın müttefiki o
lan bir Çekoslovakya, Al

man tel&kkisine göre, Orta A vru -
panın bağrına sokulmuş, İslavlı -
ğın bir'parçası, Berlin - Roma mih
verine kadar uzanan ve onu orta -
dan bölen, Fransız - Rus ittifa
kının bir yumruğu, hulilsa Avrupa 
ve dünya barışını tehdit eden bir 
tehlikedir. Eğer Çekoslovakya, ma-

masını ve bunlara benzer daha ba
zı fevkalade tedbirleri emreden bir 

hudut müdafaa kanunu yaptı. Yine 
bu kanun mucibince, hudut boyun 
ca, 25 km. derinliğinde bir arazi 
şeridi hudut mıntakası ilAn edildi, 
ki, bununla zaten en geniş yeri, 
Bohemyada, 280 km. tutan ve 
Karpat Rusyasında, 40 km. e ka
dar darlaşan memleketin hemen ya 
rı kadarı hudut mıntakası olarak 

ayrılmış demektir. Hudut mınta -
kasında ekalliyetler, bilhassa Al -
man azlıkları oturduğu için, hu -
dut sanayiinin içeriye taşınması 
bunların bir çoğunu işsiz yaptı ve 
bununla hudut mıntakalarındakl 
azlıklann, arabozucu, hoşnutsuz -

• BerliD • 

V, taralı Almanlarla çevrili olan Çekoılovakyanın 
bugünkü vcaiyetini göıteren harita 

luklan, şikayet, mukavemet ve mu 
halefetlı;?ri arttı. Almanlara göre, 

Çekoslovakyayı teşkil eden, muh -
telif milliyetteki, ahaliden ancak 
yüzde 50 kadarı hakiki Çeklerdir 
ve Cümhuriyetin Rus ve Fransız
larla ittifak edişindeki görünmi
yen sebeplerden biri, memleketin 
yalniz müdafaa siyasetince olan 
ziı.fı değil, devlet ve hükumeti el
lerine alt>n Çeklerin, azlıklara bük 
medebilmeleri için böyle bir ittifa
ka olan ihtiyaç ve zaruretleridir. 

Ç ekoslovakyanın en çok mü
dafaaya elverişli, 280 km. 

lik, bir derinliğe malik olan kısmı 

Bohemyadır. Burasının dağlarla 
çevrili olan kısmı, bir tecavüzden 
korunmasını kolaylaştırmasına kar 
şı, üç taraftan alınanlarla sarılıdır. 
Çekoslovakyanın bir tecavüze en 
ziyade maruz yeri, yüksek Tatra 
dağlarının doğusunda, ancak 40 na. 
100 m. genış ı n i ovakya 
ile Karpat Rusyasını teşkil eden 
dar ve uzun parçasıdır. 

Sovyet Rusya hudutlanna an
cak 150 km. kadarlık bir mesafe
si olduğu için, burası, Çekoslovak
yaya, Ruslann girmesi için bir ko
ridor hizmeti görür ve ayni zaman 
da müttefik Romanya ile karadan 
irtibat temin eder; fakat, bu fay
dalara karşı, burası, memleketin 
müdafaasını zafa uğratır. Bundar. 
başka buradaki çokluğu teşkil e
den Slovaklar, ekonomik ihtiyaç 
ve bağ dolayısiyle Macarlarla bir
leşmeyi Çeklerle bir olınıya tercih 
ederler. Keza, buradaki Leh, Ro-
men ve bilhassa Macar halkı gö
zü ve özü hep hududun öte taraf
lannda, kendi milletlerindedir. 

Bu sebeple burası, bir harbin ilk 
günlerinde bertaraf olmıya mah-
kıim görünüyor. 

Çekoslo\•akyanın uzunluğuna 

doğru teşekkülü ve onun arazi va
ziyeti stratejik demir ve kara yol
ları tesisine de müsait değildir. 

Gerçi Bohemyada, Pragdan muhi-

te doğru giden kutru demir ve ka
ra yolları bütün istikametlerde 
her türlü askeri hareketlere ya
rar; fakat burasının, memleketin 
diğer kısıınlarile olan bağlan çok 
fenadır. Avusturya - Macaristan 
monarşisinin ittüaklarından vü-

cut bulmuş olan Çekoslovakyanın 
ve diğerlerinin demiryolu şebeke
leri, hepsi, vaktiyle, monarşist ih
tiyaçlarına göre ve merkezleri Vi
yana ile Budapeşte olmak üzere, 

tertip edilmişti. Bu sebeple hiçbi
ri de §imdiki memleket ihtiyaçla
nna uymazlar ve bazı hatlar hu
dutlara 100 metreye kadar yakla
Jlrlar ki bunlar bir harp halinde 
tehdit altındadır. HattA Karpat 
Rusyası içindeki demiryolunun 40 
Km. lik bir parçası, bizim Edirne
ye giden demiryolumuzun Meriç
ten sonraki kısmı Yunan toprak
lanndan geçtiği gibi, Romanyanın 
içinden geçer. 

FIKRA: 

Radyonun istihalesi 
[Ycuan: Necdet Sander] 

Birkaç uman ev\'clinc kadar in
sanların musiki, şiir \'C ilim ihtiyaç
larının tatminine yarıyan radyo, şim 
di dilnya meselelerile uzak yakın a
IBka duyan kimseler için ndctn ku
runu vüstai bir i'likence ileti oldu. 
Gün eeçmiyor ki, istasyonlar A \'ru
pa ve dilnya ıulhil i~in şeamet taşı

yan bir haber vermesin. 
Hatti bazı istasyonlar iki saat için

de tabiiyet, milliyet ve doktrini de
ğiştirerek kültür istiliJarını yalnız 

müşahade edici haberler Şeklinde de
ğil, fakat elle tutulur bir canlılıkla 
evinizin içine, baıucunuza kadar ge
tiriyorlar. Bitlerin A vusturyaya gi
rişi ve Alman ordusunun Viynna)"l 
istilası günlerinde bu yürüyüş \'O 

ilerleyiş, atılan adımların odamızın 

içinde olduğu zehabını verecek ka
dar kuvvetle kulaklarımıza aksetti. 
Franco'cuların "burası IUadrit cep
hesi,, diye kendini tanıtan radyo is
tasyonu insanın silkUnet dolu bir ev 
içerisinde değil, her an üzerinde bom 
balar patlamak, yanmak, yıkılmak 

ihtimali bulunan bir siperde yaşadı
ğı vehmini yaratıyor. Programa ba· 
karak muayyen bir konseri dinle
mek için bulduğunuz istasyon, sizi 
yüzünüze karşı canhıraş bir sesle bir 
takım tehditler, tezyifler fırlatan bir 
zorbanın feryatlariyle karşıla§tın-

yor. 
Amerikada yalan ve Umlt verici 

havadislerle intişar ettiğini duydu
ğumuz gazete gibi, yalnız insanı sı
kıntılı dil ilncelerden kurtarıp mu
siki ve şiir dünyasında yaşatabile

cek cinsten neşriyat yapan bir yalan
cı radyo istasyonu kimbilir birçokla
nmız tarafından ne kadar teşekkür 

ve tehaHikle karşılanırdı? 
Yirminci asnn teknik icatlanndan 

birçoğu gibi radyo da insanlara hayı
rı mı, şerri mi dokunduğu hakkında 
karar verilmesi gUç bir vasıta halini 
aldı. Bugün ..o, yalnız ruhumuzu \'O 

fikrimizi manen işkence altına sokan 
bir illettir. Yarını belki asrımııın di
bi mucitleri öliim şualarını Herz 
mevcelerine bindirip evimizin içine 
kadar getirecekler ve· o zaman radyo 
dünyada emaall görfilmemlş bir ö
lilm makinesi halini alacak. 

Lakin kabahat, beş on metre tel 
''e birkaç cam parçasından ibaret o
lan şu zavallı alette mi, yoksa onu 
doymak bilnıiyen hırslanmıza uydu
rabilmek için diğer arkadaştan gibi 

ı dejenere eden biz insanlarda mı? 

men, Bohemya, münakallt §ebe- ' 
kesinin ehemmiyeti dolayısile Cüm 
huriyetin en mühim bir parçası

dır. 

Ç ekoslovak ordusunun kuvve
ti hazarda 180,000 olarak 

kabul olunur ki, bu H milyonluk 
seferi bir kuvvet çıkarabiliyor. (16 
piyade tümeni (fırkası), 2 dağ Tu
ğu (livası), 4 süvari Tuğu, 1 ağır 

Stratejik coğrafya durumu, ve 
bilhassa Alınan azlıklannı tazyik
ten vazgeçer ve Alınan politika
sına uyarsa, o zaman, Orta Avrupa
dan rahatsızlık kalkar ve Bulgaris
tanı da içine ahın Orta Avrupa bir 
liği kurularak Avrupa ve dünya e
bedi banşa kavuşur! Ve işte Çekos 
lovak meselesini doğuran Alınan si 
yaseti budur. 

1stratejik coğrafya durumu, ne 

kadar mahzurlu ve sıkışık olursa 

olsun, Çekoslovakya hava harbi ha 

kımından, paraşüt kulesine benze

tiliyor; hava hakimiyetini elde et

miye muvaffak olan bir düşman 

buradan, bütün Avrupada istediği 

hedefi seçebilir. Almanyanın en 
hassa merkezleri, Leipzlg, Bres

lav, Berlin, Münib ve bütün Silez

ya endüstrisi, Çekoslovakyanın hu 

duda yakın hava limanlarından 
yalnız 100-300 km. yani 1/4-3/4 

Memleket müdafaası noktasın
dan mahzurlu olan bu hatlar dü
zeltilir ve hatta Çekoslovak de
miryolu ağının, Romanya toprak
larından geçerek Çernoviç - Ki
yef Sovyet Rus şebekesi ile birleş
tirilmesi planı, Romanyanın son 
zamanlarda Çekoslovakya - Rus
ya ittifak münasebetlerine karşı 

aldığı çekingen durum dolayısile, 
suya düşmüş gibidir. Herhalde, 
tehditlere maruz durumuna rağ-

~i~{AlRı@&.~ (p)fA~~rRıffl1 
topçu Tuğu) ndan müteşekkil 7 
kolordusu ve aynca 3 zırhlı alay
dan mürekkep bir zırhlı Tuğu, 6 
uçak alayı vardır. Onun dağ ve sü
vari Tuğlan birer tilmen kuvve
tindedirler; bu sebeple genel ha
zar! kuvveti 22 fırka kabul oluna-
bilir. 

uçuş saatlik bir mesafededir. Çe
koslovakya ile Viyananın arası 50-
60 km. Macaristanın mühim şe
hirlerininki o kadar bile değildir. 

Almanlara göre, Çekoslovakya, 
Orta A vrupanm müdafaası işinde 
anahtar bir mevkidir, haradan ge
lebilecek, askeri ve politik bütün 
tehlikelere karşı her tedbire baş 
vurmalıdır ki, o, dünyayı rahatsız
lığa götüren bugünkü ittifak sis -
teminden dışarı çıkarılsın 

işlerinin modern bir teşkilat halinde 
tanzimi için davet edilmiş, o vakit te 
verdiği raporda: 

"Türkiyede evkaf iti, timdiye ka
dar Avrupalıların düşünmedikleri 
milkemmel bir iştir. Bunda ıslah edi
lecek bir nokta yoktur.,, 

Diyip işin içinden çıkmıştır. Bu 
defa da öyle mi olacaktır? 

Çeşmeden Beleş Su 
Dolduran Kadın 

D Un ıabah, erkenden bir Hamldlye 

ıuyu ı;eımeılnln ISnUnden geçi -

yordum. Sakalar ıu dolduruyor, dam· 
ga memuru da onlara nezaret ediyor· 
du. Komıulardan bir kadın elinde iki 
kova ile geldl. Gallba o aaatte herkese 
ıu vermiyorlar. Memur ıaat tayin etmlı 
olmalı. Herkea kendine uygun bir me· 
aaf ılıteml tatbik eder yal O adamın da 
kolayına ISyle gelmlı olmalı ki; o kadın 
dan baıka belet ıu dolduran yok. 

Kadın ne dedi, lıltemedlm. Fakat tam 
çeımenln yanından geçerken damga 
memurunun kadına: 

- Sonra Hna halnlvatan derim hal 
Sen hUkOmetln kaaaaını para glrmeılnl 
lıtemlyor muıun? DedlOlnl ltlttlm. 

Kadın ne dedi? Bilmem. ÇUnkU durup 
bu muhavereyi dlnlemedlm. Zaten me• 
murun ılSıUnU clddf telAkkl etmlye im· 
kin yoktu. ŞUphealz lltlfe ediyordu am• 
ma, doOruıu bu tehdidi eıklden çok lılt· 
tlğlmlz için mi nedir? Benim fenama 
gitti. Bu ılSzUn ıakasını blle dlnlemlye 
tahammUI ,edemedlOlml memnuniyetle 
mUphede ettim. 

Ve bu arada, vaktlle halkın temlı eu 
lçmeel için yapılmıı olan çeımelerln tim 
dl birer (varidat membaı) hallne geldi 
aını yarı lbı:!!ı_ yarı hayretle 8rd0m 

~ YAZAN: 

L~~R-H~~ 
Memurun tellkklıl nerede, onu oraya 

tayin eden makamın ilk hareket nokta· 
aı nerede? 

Bir kere halkın bedava lçeceOI bu IU• 

yun blSyle (mahalli) vakit btllUmOne ti 
bl tutulması ne dereceye kadar hakkı
mızdır ora11 malOm deilll yal Devletin 
kasasına para glrmeılne gellnc:e; bizde 
vı11tının gaye olduOuna bundan bUyOk 
mlul olamaL ÇUnkU o memurun orada 
ki vazifesi belediyeye Irat temini deilll, 
halkın eatın aldıilı ıuyun temiz prtlar 
dahilinde hakikaten Hamldlye çeım• • 
ılnden doldurulm111nı kontroldOr. LI ., 
kin gelgelellm blıde muhıube her ... 
yln OıtUne çıkar. Ayni mDllhau para 
cezalarında da gtlze çarpıyor. 

Doatlırımdan birinin bana verdlill mı 
IOmata g!Sre geçen eene EmlnllnUnde pa 
ra 011111 vakalarının adedi il bin iken 
bu 11ne 111 bin olmu1- Muhaaebe mem• 
nun ve cezaya 91rpılanların gitgide art• 

llhaıalara klmeenln iltifat ettlill yok. 
Sanki maksat para tahsili lmlı gibi. 

* 
R •kı bUyUk ıııeıerde utılacakmı1-

ÇUnkU kUçUk tlıelerde aatılırH 

halk çok içiyor ve çabuk tarhoı oluyor· 
mut-

(Vl-NO) nun dedlOI gibi halkın ur· 
hoı olmasının önUne geçmek tlıenln bU· 
yUltUlmeıl ile mUmkUn delilidir. 

Bir kere, "Ticaret serbesttir,, dendlk· 
ten ve ISnUnıı gelenin, lstedlOI yerde 
meyhane açmasına mUeaade edildikten 
eonra ıııeyl bUyUltUp kUçUltmek, sade· 
ce ılıe fıbrlkaaına alt lmalltı allkadar 
eden bir tedbir olmaktan ileri gidemez. 

idare etmiyor, maırafını korumu -
yor, bu yUzden halka pahalı lllç aatılı· 
yor diye eczanelerin adedini tahdit et· 
tik. Yine ayni mUllhaza ile fırınları taa
nlfe tlbl tutacai111. Llkln bir ıokakta bet 
tane, on tane, bir ıemtte yirmi tane, O· 

lur olmaz adamların ellnde meyhane 
açılma11na hiçbir kayıt koymuyoruz. 

DUnyanın en eerbeat memleket! olan 
lngllterede ıaat on buçuktan ıonra de-
011 meyhane açmak, lokantada içki ver· 
mezler. Bizde ekeerT meyhaneler ikiye 
kadar açık duruyor. Zevketmek ite gece 
yarı11ndan ıonraya l9kl içmenin meyha 
neclden bııkı kime fayda11 vardır? Ev· 
velce kUçOk ıııe alıp evinde zıkkımlanan 
far, timdi bUyUk tlte alamıyac:alı için 
meyhanede dublı lçmlye mecbur kılı· 
cık. 

Biliyor muıunud içki meaeleal bizde 
bir lnhlıar maddeal ve bir ıı.. hacmi 
olmakta11 daha ba tar. 

Fakat Çekoslovakyanın, arazi ve 
nüfus cihetiyle, müdafaa siyaseti, 
adedi kuvvetlerden ziyade teknik 
kuvvetlere önem verdirir ve bu 
sebeple kuvvetli bir harp sanayil
nin yardımıyle o, ordunun zırh ve 
motörleştirilmesine çok canlı bir 
surette çalışmaktadır. Onun hava 
parkında 200 harp tayyaresi mev
cut olmalıdır. Fakat ordusunun, 
insan malzemesince, kıymet ve 
kudreti hakkında bir hüküm ve
rebilmek için onun muhtelif mil
letlerden nasıl terkip edilıniş oldu 
ğunu ve bunların memlekete kar
şı iç bağ ve hislerini de hesaba kat 
mak lazımdır. Çekoslovak ordusu
nun % 53 ünü Çekler, % 22 sini 
Almanlar, % 14 ünü Slovaklar, 
% 5 - 6 sını Macarlar ve müteba
kisini de Romenler, Rotenler ve 
Lehliler teşkil eder, ki bu gibi muh· 
telü milletlerden mürekkep ordu
lann kıymeti hakkında, eski A
vusturya - Macaristan ordusu
nun verdiği tecrübelerden istifa
de ederek, kıyasi bir fikir ve hü
küm vermek kabildir. 

Hulasa Almanlar. Çckoslovnkya 
için bir tek se!Amet çaresi görüyor 
ve propaganda ediyorlar. O da, 

lln- ma 
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Mektupları = = ~ ''KATİ OLARAK § Futbol: 
-- ........ _. .. = -- -Federasyon 

Reisleri Arasında 
ikilik mi? 

Edirncdeki tüfekçi ustası 

Edirnede Gülbaharh\ltun mahallesinde 
8 numaralı evde oturan makinist Ali Ke
mal Ersel yazıyor: 

~ SÖYLİYEBİLİRİM Ki!..... ~ 
"Edimenln meşhur tufekçi ustalanndan 

Ali oğlu tüfekçi Yusuf Ziya benim babam 
dır. Kendisi bundan 24 sene evvel asker 
olup gidiyor. Ve bir daha Türkiyeye ve doğ 
duğu yer olan Edlmeye gelmiyor. Gören ve 
kendisinin nerede olduğunu bilen varsa, 
insaniyet nfunmn adresime bildirmesini rl 
ca edcrim . ., 

~ Yazan : Leonid Lenç Çeviren : B. Tok ~ 
• 11111111111111111111111 .. • ... 11111111111111111111111 • 

Milli Küme maçlarının hakemleri 
yüzünden Futbol Federasyonu birin
ci reisiyle ikinci Reisi arasında ikilik 
çıkmıştır. Hadise şudur: 

p etr Petroviç, mühim bir ko
operatifin viliıyet şubesi di

rektörü idi.. Bir gün odasında otu
rurken içeriye katibi girdi: 

Jf 
- Petr Petroviç, dedi, koopera

tifin merkez teskiJô.tından iki kişi 

gelmiş; sizi görmek istiyorlar .. 
Milli küme fikstürü tesbit edilir

ken hakemlerin ne suretle tayin edi
leceğini İstanbul mıntakası umumi 
rtterkezden sormuş ve ekseri istan
bulda bulunan Futbol Federasyonu 
birinci reisinin bu hakemleri bizzat 
kendisi tayin edeceğini ve reisin İs
tanbulda bulunmadığı sıralarda tel
grafla bildirileceği ce,·abını almış. 

Filvaki Federasyon Reisi B. Sedat Rı 
za da şimdiye kadar her hafta hakem 
leri bizzat kendisi tayin etmiştir. Bu 
defa da, kendisi izmire gitmeden ev
vel İstanbul mıntakasına bu haftaki 
iki maçtan birincisinin hakemi Ad
nan Akın ikinçisininki Ahmet Adem 
olduğunu bildirmiş, mıntaka da, ga
zetelerde göriildiiğü üzere, Federas
yon Reisinin bu kararını ilan etmiş
tir. 

Açık kuyular kapatılmalı 

Balatta oturan bir okuyucumuz yazıyor: 
"Semtimiz bulunan Molla Aşır m ohalle

slndeki yangın yerlerinde birçok kuyular 
nçık ve tehlikeli bir vaziyette ~ulunmak 
tadır. Hnttfı bu yüzden iki gün evvel zaval
lı bir çocuk bu kuyulnrdnn birine dfü;to ve 
boğuldu. Kuyuların bulundu ğu arsalarda 
her gOn birçok çocuk oynamakta ve bu teh 
likeye her an için maruz bulunmaktadır -
lar. Bunun için bu kuyuların hiç olmazsa 
üstlerinin kapnttlmal:ırı çocuklarımızın ha
yatı nAmına fayd:ılı olacaktır." 

- Niçin geldiklerini sordun 
mu?. 

Dünkü maçı kazanan Harbiye oyunculan 

Şehrimizdeki Maç 

Harbiyeliler, Galafasa
rayı 3-0 MağlUp Ettiler 

YAZAN : EŞREF ŞEFiK 
27 Şubatta Ankarada Harbiyeyi 

mağlup etmiş olan Galatasaraylılar, 
dün, kendi sahalarında oynadıkları 

halde 3-0 gibi oldukça mühim bir 
farkla mağlup oldular. 

Galatasaray kadrosunupn tertibi 
hakkında fena kelimesini kullanmak 
kafi gelmez. Teşkil edenlerden gayri 
kimsenin aklından geçemiyecek bir 
şekilde meydana çıkan Galatasaray 
takımı ilk on beş dakikadan sonra 
ne yaptığını bilmiyen bir heyet ha
linde öteye beriye koşarak kendini 
kurtarmak istedi. Bir söz vardır: "Da 
ha iyisini yapamayınca eskisinde ka
rar kıl,, derler. Galatasaray kadro
sunun bundan bir ay evvel Ankara
ya giden şekli olsun muhafaza edile
mediğinden galibiyet imkanlan ma
çın başlangıcında çok zayıflatılmış 

bulunuyordu. Hücum üslubunda kat
fyyen mana olmıyan San Kırmızılı
ların önünde canlı ve gayretli oynı
yan Harbiyeliler emeklerinin müka
fatını üç golle tattılar. 

Ekseri maçlarda rakip kale için 
mühim bir tehlike olan Bülent dün 
yanına verilen iki için ortasında ök
süz bir halde çabaladı, durdu. Har
biye kalesine doğru açılan akınlarda 
biribirini daima kaybeden ve her bi
ri aklının estiği bir semte koşan Ga
latasaray mühacimleri, fırsat mesa
felerine geldikleri zaman oralara ka
dar neden koştuklarını kendi kendi
lerine soracak halde kalıyorlardı. A
henksizlik dolayısile maksatlarını 
bir türlü kavrıyamıyan içler ve sol 
açık aldıkları her topu en verilmiye
cek yerlere vererek uğraştılar. 

muavini topu Galatasaray nısıf sa
hasına soktu. Harbiye sol açığı orta
ladı. Galatasaray müdafaasının çelip 
uzaklaştırdığı topu sol muavin tek
rar doldurdu. Galatasaray kalecisi 
hatalı bir çıkışla topu üstünden aşırt 
mış oldu. Sağiç Zeki yetişip kafa ile 
içeri attı. 

Bu goldan sonra devrenin sonuna 
kadar Harbiyeliler daha canlı ve gay 
retli gözüktüler. Ve birinci devreyi 
1-0 galip vaziyette bitirdiler. 

ikinci devre 

İkinci devrenin başından itibaren 
bilhassa nısıf saha ortalarında ağır ba 
san taraf Harbiye idi. Harbiye sağ a
çığı, aldığı topu yan muavini daima at 
latarak sürüp, sürüp ortalıyordu. Bu 
ortalıyışlar doğrudan doğruya kaleye 
doğrutulduğundan ekseriya kaleci

nin ellerinde kalıyordu. Harbiyenin 
sol tarafı daha müessir ve daha derin 
oynadığından o -cenal)tan asılim ten
likeler daha muhim görünüyordu. 

Muhteremin pasile merkezden hü
cuma başlıyan Harbiyeliler topu sağ 
i~lerine geçirdiler. Sağ iç şütünü çek 
ti. Kaleci yere yattığı halde topu kav 
rıyamadı. Merke7. mühacim yetişerek 
ikinci şütü çekti. Bu şüt te-
sadüfen Galatasaray müdafiinin göğ
süne isabetle geri döndü. Üçüncü ke
re tazeledikleri şiltle ikinci gollerini 
de kaydettiler. 
Maçın nihayetine on sekiz dakika 

kala üçüncü gol fırsatını da yakalıyan 
Harbiyeliler galibiyetlerini iyice si
gortalamış oldular. 
Harbiyenin üçüncü golü 

Sağ açığın ortalayışını fena hesap
lıyan Galatasaray müdafileri topu 

Bu kararı ne suretle öğrendiği bi
linmiyen Ankaradaki Federasyonun 
ikinci reisi Danyal telefonla İstanbul 
mıntakasına bu haftaki hakemlerin 
kimler olduğunu sormuş ,.e aldığı ce 
\'ap iizerine: "Birinci oyunun hake
mi Nuri, ikincisinin Ahmet .Adem
dir.,, demiştir. Fakat nuntaka asbaş
kanının Federasyon birinci reisinden 
aldığı emri bir telefon muha\'eresile 
değiştirmiyeceği şeklindeki mukabe
lesi üzerine (Türk Futbol Federas
yonu) imzasiyle lstanbula gelen bir 
telgrafta hakemlerin, ikinci reis Dan 
yalin telefonla söylediği şekilde ol
duğu ve gazetelerle ilan edilmesi 
mıntokaya tebliğ edilmiştir. Ve nite
kim dünkü maçı Nuri idare etmiştir. 
Şu hale göre, birinci ve ikinci re

isler arasında lstanbuldaki maçların 
lisanslı hakemlerden birinin tayinin
de uyu anuyacak kadar gorüş nykı-

nlığı olduğu l<annati hasıl olmakta
dır. Çünkü, bir maçın şu veya bu li
sanslı hakem tarafından idaresi birin 
ci reis tarafından tayin edildikten 
sonra bunu değiştirmede ısrar etmek 
bundan başka suretle tefsir edilemi
yecek bir harekettir. 

kaybettiler. Sol iç yerinde ve kaleciyi 
şaşırtan şütüyle üçüncü gole de mu
vaffak oldu. 

Bu sayıdan sonra Galatasaray mer
kez muavini Adnan sakatlandı çıktı. 
Birkaç dakika sonra hakem Harbiye
den bir oyuncuyu çıkardı. 

İki taraf onar kişi ile maçın niha
yetini getirdiler. Son durumda Har
biye hakkile kazl!ndığı üç golle saha 
dan mühim bir galibiyetle çıktı Ken
dilerini tebrik ederiz. 

lzmirdeki Maç 

Buna mukabil, Harbiye takımı, 
bilhassa ikinci devrede isabetli pas
laşmalarla muntazam hücumlar ya
parak rakiplerini tazyik ettiler. Har
biye takımının merkez muavini Muh
terem dünkü maçın en muvaffak ol
muş oyuncusu tarzında vazifesini ba
§ardı. Muhterem, itiyat ettiği daima 
yan muavinlerile oynamak tarzını 
biraz değiştirirse, Türkiyenin en iyi 
merkez muavini olabilir. 

Harbiye takımının güzel paslan
ması kadar sıkı şütlü birkaç elemanı 
olsaydı dünkü neticeyi biraz daha 
yükseltebilirlerdi. 

' Güneşliler Alsancak 
Takımını 2- 1 Yendiler 

Maçın talıilô.tı 

Maça evvela Harbiyeliler çıktılar. 
Takımları şu şekilde tertip edilmiş
ti: 

Fethi - Şükrü, &ıbrf - CelAl, Muhte
rem, Haşim - Murahit, Zeki, Habip, İzzet, 
Şerif. 

Galatasaray takımı da şöyle idi: 

İzmir, 26 (TAN) - Güneş takımı 
bugün Alsancakla karşılaştı ve 1-2 
galip geldi. 

ikinci devre 
ikinci devrede oyun başlar başla 

maz hücuma geçen Güneşliler Alsan 
cak kalesi önünde toplandılar. Bu su 
retle adamakıllı sıkışık bir halde ge
çen Alsancak kalesi Salfıhattinin sağ 
dan çektiği sıkı bir köşe vuruşu ile 
ilk golü yemiş bulunuyordu. 

B. Hiteri 
Ta~ip Eden 
Genç Kız 

Nereye giderse gitsin Hitleri takip 
eden bir genç kız vardır. İngiltere
nin yüksek tabakasına mensup ve 
Lord Rodisdate'in kızı olan bu Ba
yan, meseliı son zamanda Hitlerin 
Viyanaya girişinde orada bulunmuş. 
Rayştağın son içtimaında meclis bal 
konunda gi9rünmüş, olimpiyat mü
sabakalarında Hitlerin civarında yer 
almış ve Nüremberg kongrelerinin 
hepsine gelmiştir. 

San saçlı, mavi gözlü olan bu İn
giliz misi - söylendiğine bakılırsa -
Alman devlet reisini Münib kahve
lerinden birinin tarasasında tanımış 
ve o zaman hasıl olan tanışıklık bu
güne kadar devam etmiştir. 

Mis Umty Valkyrie bütün hayatını 
Almanyada geçirir, hiçbir merasimi 
kaçırmaz, Hitleri heyecan ve iştiyak
la seyreder. 

Halis bir İngiliz kızının bu garip 
temayülü İngilterede hazan tuhaf tef 
sirlere de hedef olmuştur. Hatta ge
çenlerde bir Londra gazetesi bu hal
den uzun uzadıya bahsetmiştir. 

Klüpler: 

Şeref ve Hakkıya 
Ceza Yerildi 

İki ay evvel Bükreş muhteliti ile 

İstanbul muhteliti arasında yapılan 

maça bir sebep göstermeden gelme-

dikleri için futbol ajanı tarafından 

tecziyeleri istenen Beşiktaşlı Hakkı 

ile Şeref hakkında disiplin divanı ta-Emin - Reşat, Turhan - Mustafa, Ad
nan, Suavi - NC<'det, Süleyman, Bülent, 
Musa, Salfıhaddin. 

Hakem Nuri Bosut'un idciresinde 
maça başlandı. 

Oyun hakem Esadın idaresinde Al 
sancağın bir vuruşu ile başladı. Bi -
rinci dakikada Alsancağın yaptığı iki 
hücuma mukabil Güneşin de sıkı bir 
akını görüldü. ilk tehlikeyi Güneş sa 
vuşturdu. Cihat beşinci dakikada Sai
min sıkı bir girişini muvaffakıyetle 
durdurdu. 

Dakikalann ilerlemesine rağmen 
oyun hala başlandığı gibi, durgun oy 
nanıyor ve yapılan hücumlar bir ne
tice vermiyordu. 

Alsancak mühncimlerinin kaçırdık 
ları fırsatlardan sonra ileri oynama-

rafından yapılan tahkikat sona ermiş 
sından istüade eden Melih geriden 
aldığı topla yıldırım gibi Alsancak tir. Verilen karara göre, Hakkı bir ay 

Ilk akınlarda Galatasaraylılar ça
lımlı bir oyunla rakpilerini şaşırt

tılar. On beş dakika sonra vaziyete 
hakim olan Harbiye muavinleri For
vetlerini iyi beslemeğe başladılar. 

Dakikalar geçtikçe Harbiyenin sol 
tarafı müessir akınlarını açıyordu. 

Galatasaray nısıf sahasının hayli sı
kıştığını.. ve mukabil hücumlarda to
pu kaybetmek, yahut isabetsiz vur
mak yüzünden gol çıkaramıyan Ga
latasaraylıları on dakika kadar sey
rettik. 

Soldan bir hücum açan Harbiye 

13 üncü dakikada İl yasın sıkı bir 
şütü avutla neticelendi. Biraz sonra 
Rasih topla beraber kaleye girer • 
ken Rasim yetişerek bu muhakkak 
gol tehlikesini korner yapmakla ber
taraf edebildi. 

33 üncü dakikada Melih topla Al -
sancak kalesine hızla girerken oyun
cular hızla biribirleriyle çarpıştılar. 
Bu çarpışma 12ticesinde Hilmi bay
gın bir halde hastaneye kaldırıldı. Ve 
yerine kaleye müdafi Ali geçtL 

Devre az sonra 0-0 berabere bitti. 

kalesine inerken Cemil tarafından şeref üç ay müsabaka boykotu almış
hatalı bir hareketle durduruldu. Bu lardır. Beşiktaşlı oyuncular bu ka -

sebeple hakemin verdiği favul Rıza- rara umumi merkez nezdinde itiraz e-
deceklerdir. 

nın isabetsiz bir vuruşu ile avuta git-
ti. 

26 ıncı dakika Rasih uzaktan çek
tiği sıkı bir şütle takunma ikinci sa
yıyı da kazandırdı. 

36 ıncı dakikada Hakkı soldan 
süratle Güneş kalesine girmekte iken 
Faruk hatalı bir şekilde durdurdu. 
Hakemin verdiği penaltı Cemilin sı
kı bir vuruşu ile Alsancak ilk ve son 
gölünü Yıu>mış oldu. 

-:~~;~:::~:~~ .... ! 
i Son dakikada bazı kaynakl•rdan ı 

ıızan haberlere g!Sre, uha lhtllAfı do
lay11lle bugUnkU maçı oynamıyacajjı 

i
• ıöylenen Fenerbahçenln, bugün, :Tak· 

elm stadında glSrUnmeel lhtlmall var. 
dır. ı 

• ••••••••••••••••••••••••••• 

Katip, sesini esrarengiz bir şekil 
de alçaltarak: 

- Niçin geldikler1ni söylemiyor
lar, dedi. Şahsen sizinle konuşmak 
istiyorlarmış .. 

Petr Petroviç can sıkıntısını bel
li eden bir sesle: 

- Gelsinler bakalım, dedi. 
Merkezden gelenlerin her ikisi 

de gençtiler .. Dikati çekerek her-
hangi bir hususiyetleri y9ktu .. Her 
ikisinin de sırtında, hemen hemen 
ayni biçimde, ayni renkte birer pal 
to vardı. 

Bunlardan ilk gireni: 
- "Mestkom, katibi Hotkoviç, 

diye, kendini tanıttı. 
İkinci gireni de: 
- "Partkom,. katibi Laskin, di

ye, ayni şeyi yaptı. 
İkisi de, herhangi bir teklü bek

lemeden, oturdular. Bu suretle de, 
kooperatif direktörüyle aralarında
ki konuşmanın oldukça uzun süre
ceğini ihsas etmiş oldular .. 

"Mestkom,. katibi Hotkoviç, her 
hangi bir mukaddemeye lüzum gör 
mcden maksada girişti: 

- Sizi şöyle bir mesele için ra
hatsız ediyoruz, dedi: Sizin koope
ratüte, oldukça uzun bir müddet 
Pi)eyef isminde birisi çalışmış .. Bu 
adam sonradan bize, merkeze gel
di ... 

Sözün alt tarafını "Partkom,, ka
tibi Laskin tamamladı: 

- İşte biz bu Pireye! hakkında 

B u sual Petr Petroviç'in olduk
ça canını sıktı.. Çünkü iki 

aydanberi Pireyefi ne görmüş, ne 
de onun hakkında birşey işitmişti. 

Kahramanımızın kafasından bin
bir fikir geçmiye başladı: "Madem
ki ta merkezden buraya kadar gel
mişler, diye düşündü, herhalde Pi
reyef'in vaziyeti kötü olsa gerek .. ., 

Sonra da, elindeki kalemle oynı-
yarak cehren ştmlan söyledi: 

- Doğrusunu isterseniz şu Pi
reye! denilen adamı ben pekte o 
kadar tanımam .. Onunla herhangi 
bir samimiyetim yoktu; evet, size 
kati olarak söyliyebilirim: Onunla 
aramızda herhangi bir şahsi dost
luğumuz yoktu. Ben onu sadece iş 
sahasında tanırdım. Bilmem ki, si
ze onun hakkında ne söyliyebili
rim? Herif, kendisine verilen işi 
yapardı; vazifesine dikkatli idi .. 
(Petr Petroviç etrafına bakarak al
çak bir sesle) maafih şahsen ben o
na hiçbir zaman itimat etmezdim. 
Ne bileyim işte, onda, bana pek te 
itimat telkin etmiyen bir hal vardı. 

. · Doğrusunu isterseniz Pireye! 
işine de pek dikkatli değildi. Vakıa 
kendisine verilen işi yapardı, am
ma işte ... Onda şüphe uyandıracak 
bir hal vardı .. Evet, bunu size knti 
olarak söyliyebilirim. 

"Mcstkom,, katibi Hotkoviç: 
- Fakat bizim duyduğumuza 

göre Pireyef sizde iken hiç de 
fena çalışmamış, dedi .. 

Petr Petroviç elindeki kalemi ye 
re düşürdü. Merkezden gelen yol
daşların yüzlerine dikkatle baktı. 
Kendi kendine de: "Galiba baltayı 
taşa vurdum, dedi, Pireyef'in işle
ri zannettığim gibi kötü değilmiş .. 
Hay Allah belasını versin, gel de 
işin içinden çık!,, 

Yüksek sesle de şunları ilave 
etti: 

- Tabü, dedi. benim bükumle
rim subjektütir. Fakat objektif o
larak bariden iı;a h=alrııır111r nln1"1111. 

• 

nız Pireyef'e tena bir adam demek 
imkanı yoktur. Evet, bunu size ka
t i olarak söyliyebilirim. Onun hak
kındaki şüphelerime gelince, bun
lar da subjektiftir .. Bana öyle gel
miş olabilir .. Aslına bakarsanız Pi
reyef, en ufak işleri bile aksatmaz, 
hepsini mükemmelen yapmıya ça
lışırdı. . Şahsi arkadaşlığı da fena 
değildi. Mesela bir def asında onun
la balık avlamıya gittiğimiz za
man ... 

''Portkom,, katibi Laskin, Petr 
Petroviçin sözünü kesti: 

- Fakat müsaade ediniz, dedJ, 
siz biraz önce Pireyef'le aranızda 

herhangi bir samimiyet olmadığın 
dan bahsetmiştiniz!. Halbuki baksa 
nıza, onunla balık avlamıya bile 
gitmişsiniz!. 

Petr Petroviç terlemiye başladı; 
Kendi kendine: "Eyvah, dedi, Pi
reycf'in işleri kötü galiba .. Vay ca
nına yandığımın , herifler beni ka
fese koydular .. Bu Pireyef denilen 
hergele de nereden bana tebelleı 
oldu?,, 

Yüksek sesle de. 
- Evveıa, dedi, ben onunla balık 

avlamıya topu topu bir defa gittim. 
Saniyen, ben onunla ancak bir saat 
kadar kaldım. Çünkü karnım ağn• 
mıştı. Bunu kati olarak size söyliye 
bilirim .. Tabü bu bir saat zarfında 
onun hakkında esaslı bir fikir edi· 
nemezdim .. 

Petr Pctrovı sinlrıı sınırıı om.us 
larıru oynattı ve sözüne devam et
ti: 

- Esasen Pireyef tabaan sük1itl 
bir adamdır. Evet, dinledim: Bunu 
kati olarak size söyliyebillrim. Son 
ra doğrusunu isterseniz, Pireyef be 
nim için bir muamma idi. Evet, e-
vet bir muamma!. Beni öldürsenis 
de onun hakkında sarih birşey söy• 
liyemem .. Bunu size kati olarak 
söyliyebilirim. 

"Mestkom,, katibi, Petr Petro-
viçin sözünü keserek sandalyeden 
kal~: 1 

- Anlaşılıyor ki, dedi, şu Pire-: 
yef hakkında sizden hiçbir §eY öğre 

. ği ' nemıyece z ... 

M eraktan ve heyecandan göz. 
' teri testekerlek olan Petr 

Petroviç: 
- Bir dakikacık, dedi, kuzum Al 

lah aşkına şu Pireyef'in ba§ına n• 
gelmiş? .. 

- Pireyef öldü de .. : 
- Nasıl öldü? _, 
- Basbayağı. Dün öldü. Zatü~ 

reeden. Adamcağız hakkında gaze
teye bir yazı yazmak istiyorduk.; 
Senin yanında da bU: hayli müddet 
çalıştığını işitmiştik .. Tercümei hr 
li hakkında belki senden bir malil
mat alırız diye buraya geldik. Sen
den onun hakkında bir yazı istiye
cektik. 

Petr Petroviç samimi olarak se
vindi: 

- Aman Yarabbi!. Ben sevgiU 
Pireyef'e borçlu olduğum son vazi" 
f eyi büyük bir sevinçle yapmıY' 
hazırım .. Onun öldüğünü öncedeıt 
bana ne diye söylemediniz?. pett 
Petroviç masanın gözünden bir k~ 
ğıt çekti. Kalemi mürekkebe batıt" 
dı ve yazmıya başladı: 

"Merhum Pireyef harikulade bit 
memur, emsalsiz bir arkadaştı .. 'ftY 

-takarlığı hudutsuzdu .. ilah ... ,, 
Petr Petrovi~'in ne yazdığır11 

göz ucuyla takip etmekte olan "P8t' 
kom,, katibi Laskin eliyle, pe~ 
Petroviçin yazı yazmakta olan ell" 
ni tuttu ve arkadaşına dönerek: 

- Yürü gidelim, dedi, böy'le b~ 
herifin imzasıyle, merhumun rulı 
nu tahkir etmiyelim. 

Merkezden gelen misafirler çı~ 
tılar. Petr Petroviç bir müddet d 

ifl' gın dalgın durduktan sonra, Y 
gazetedeki "terfi,, listesini göıde'J 
11ecirmive başladı. 

k 



27 - 3 -938 

Dikkate Değer Bir Anket' 
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GÖLCÜKTE DÜNKÜ MERASiM 
Diin, Gölcükte ••Atak,, dmindelıi açılı deniz mcryİn •emdi, 

büyük meraimle denize indirildi. Ve 6a aTaJa, ••oaıgı,,, atlı 
verilen ikinci bir gemi daha teqaluı lıonalda. 

' BAŞMAKALEDEN ~AT. 

imarda · 
Rehberlik Beyaz Kadın Ticareti • • • • 

içtimai Bir Derttir 
••r AN,, loto muhabiri, ha ilıi hôJuenin raimlerini t•bit (Bap 1 inclde) 

den bazı belediyeler kudretlerinden 
!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!ili!!!i!!!i!ll üstün külfetlere giriyorlar. Sonra 

etti, bunlan Gf'liıda aıraile veriyoruz: 

• • bu suretle gelen bir memba suyu 
mutlaka tehir halkının ihtiyacı-

Gazeteden bana bir vazife 
verdiler: lstanbulda beyaz 

kadın ticaretinin ne şekilde yürü
düğünü araştırmak ... 

Istanbulda böyle bir 1§ var mı. 
Yok mu? diye kendi kendime bir 
ıual sormaya lüzum görmedim. 
Pek iyi biliyorum ki, dünyada in
lan olan her yerde böyle gizli bir 
ticaret vardır. Her tarafta kölelik ., 
kalktıktan sonra esirliğin •bu şekli 
türlü türlü adlar altında devam 
etmiştir. 

kadın ticareti her kılığa girer, 
her imkandan istüade eder, her 
türlü iğfal vasıtalarını kullanır. 

lstanbul beyaz kadın ticaretini 
idare eden elleri araştırmak için 
Ortalığı şöyle bir yokladım. ~vve
li şehrimizin bazı iş idarehanele
l'inde durdum. Bunların bu ticaret 
Babasında kendilerine mahsus rol
leri vardır. 

Bu iş evlerini idare eden pat
l'onlarıtı çoğu erkeklerdir. Bu pat
l'onlar eskiden dolaplarını yazıha
llelerde çevirirlerdi. Gazetelere 
\>erdikleri ve elden dağıttıkla1!'ı 

Parlak reklamlarla; başı örtülü ve 
ltlühim bir tarzla, adeta kuş dili 
ile çığırtkanlık yaparlardı. Bulu
llacağı vaadolunan lşin mahiyet 
\'e hakikatini bilen ve bilmiyen kıı 
\'e genç kadınların bir kısmını ağ· 
larına, tuzaklarına düşürürlerdi. 

latanbulda aldıfı ıekilla 
ltalılnntla bir anket yaphk, 
oardıfunız netice padur: 
Mücatlele i~n aulı, içtimai 

teJlıilcita ihtiyaç oar. 

Bu idarehaneler; diğer işleri 
arasında; evlere oda ve

)a orta hizmetçileri, barlara dans 
kızları, gazinolara saz çalan ve o
kuyan güzel sesli kızlar bulmakla 
1ığraşırlar. Yani beyaz kadın tica
l'etinin bu kısmına ait komisyon· 
tuluğu yaparlar. Patronlar ifle
tinde cidden ehliyet ve ihtısas sa
\ıbtdirler. Çığırtkanların bulup ge 
tlrdikleri kız ve genç kadınların 
b!Yı:nact~ -lmdi.l 'Ve" •ab~etlıd, 
•hlak ve hüviyetini anlarlar. Ay· 
ili zamanda hizmetçi talebinde bu
lunan müracaatçıların da maksatla 
ruu, hislerini anlamakta hiç te ha
ta etmezler. 

Beya luulan lıomiayoncalannan 
en '°' priblflüfii ,.hirlerden 

Idarehanelerin devamlı bir de-
,U.rbaş sermayeleri vardır. Bunlar 
ela oda ve orta hizmetçiliği yapan 
lenç kız ve kadınlardır. Bunların 
ltliimkün olduğu kadar güzel, ca
ıibeli, natıkalı, şuh ve şenlerini se
~ler ve hiç elden çıkarmazlar. 
Çünkü bu kızlar patronların en 
lı:uvvetll kazanç vasıtalarıdır. Te
!nelli olarak hiçbir evde durmaz
lar, bir bahane ile kaçarlar. Böyle 
bir kız bir sene içinde birçok ev
lere girer ve çıkar. Esasen işin 
kazanç temin eden tarafı da bu
dur. Kızı her yeni alan, aylık 
ltliktarının yüzde onu veya on be
li nispetinde; idarehaneye bir ko
ll\isyon öder. Bu tarzda işletilecek 
eıu kızı olan bir idarehane; yalnız 
bu işten komisyon olarak ayda iki 
)'üz liradan fazla bir kazanç te
ll\in eder. Hizmetçi kızlar da; ay
lıklarından başka bulunduktan ev 
lerin erkeklerini; türlü türlü işve 
"e cilvelerle çileden çıkartmak, 
lı:endilerine meftun edip evin ha
~tnından gizli; hediyeler, bahşiş-

i" kopartmak suretile ayrı men
faatıer de temin ederler. Beyaz ka
dın ticaretinin bu şekli her gün 
Rozıerimizin önünde ve yüzlerce 
~isal ve tekerrürleri ile hilA de
\>arn edip gitmektedir. 

Pansiyonlarda, randevu evlerin
~· aileler nezdinde kara vicdan

ıenginlerin, sefil ruhlu gençle
~ll §ehvetlerine kurban olan, bi
'llleri izale edilen kızlar çoktur. 

B u iş idarehaneleri, bu gibi 
mağdur kızları bulmak, 

lt4h\dilerine bağlamak hususunda 
l>erısiyon ve randevu ev sahipleri
~ işbirliği yaparlar, seyyar komis
~0ncuJarın delaletinden de isti-
ilde ederler. Kızlardan sesi güzel 
0larııarının, saz çalmasını bilenle
~ll gazinolara, dans bilenlerin 
~rlara verilmesi için evveli dik.-

ti celbedecek pozlarda resimle
~ aldırırlar, albümlerine koyar
ltıı · Bu kızlar, beyaz kadın ticare

iıı gittikçe azaldığı İstanbul is
~den ziyade, Anadoluya ve 

biri : Bafdat 

Mltiiiıwiıı Buıl)•. &.lr ~ 
dan gelecek mü§teri ve komisyon· 
culara arz ve teşhir olunacak ih
racat metaları arasına geçer. 

Bu ticarethaneler her sene son
baharda, kıt sonlarında; işinin eh
li olan bir adamını; kızların muh
telif fotoğraflarile dolu bir albüm
le seyahate çıkarırlar. lzmir, Ada
na, Samsun, Trabzon gibi nisbe
ten eğlence yerleri olan şehirleri 
dolşştırırlar. Her seyahat, idare
haneye asğari yirmi be§ otuz bo 
zın satılmasını temin eder. Bu ti
carette taksit usulleri veya bono 
ile muamele cari değildir. Komis
yonlar peşin para ile ödenir. 

Idarehanelerin, Suriye ve Ira
kın başlıca büyük tehirlerinde de 
ayni ifleri yapan idarehl)nelerle 
muntazam muhabereleri, kadın 
fotoğraflan mübadeleleri ve mua
meleleri vardır. Bu diyarlardan hu 
sust siparifler aldıkları gibi Istan
bula da talep oldukça Arap mu
ganniye ve rakkaseler, saz .heyetle
ri getirirler. Beyrut, Halep, Şam, 
Bağdat gibi büyük ve zengin f8 -
hirlerdeld sefahat mahallerine kız 
tedariki için; her sene yaz mevsi
minde Istanbula gelen Arap ko
misyonculan ile büyük ve toptan 
işler yaparlar. Bir mevsimde sek
sen yüz kadın sattıkları vakidir. Şeb 
rimize gelen komisyoncular ara -
sında Halepli (S. E.), Beyrutlu (M. 
K. E.), Şamlı (Y. E. M.) beyaz ka
dın ticaretinin tanlDDll§ ılmalan
dır. Bilhassa bu üç phsiyet her 
sene gelirler. Istanbuldan aldıkla
n kızları, merkezi Hayfada bulu
nan ve vapurlarına Ingillz bandı
rası altında sefer yaptıran; büyük 
bir Yahudi kumpanyasının lima
mmıza on günde blr utnyan va
purları ile götürürler. 

Y ine yaz mevsimlerinde Su
riye ve lrakın muhtelif şe

hlr~erinden gelen hususi taleplere 
izdivaç için kızlar ve kadınlar da 
bulurlar ki; bu it te beyaz kadın 
ticaretinin ayrı bir §Ubesidir. Ha
len Suriye ve Irakta; Istanbulda 
gizlice aktedilen bir imam nlkihı 
ve verilen kıymetli mücevheratla 
aldatılarak götürülen, verilen §ey

leri alındıktan sonra umumhanele
re satılan kadınların da pek büyük 
bir yek6na balil oldup aöylenll-

mektedir. Bu kanpk izdivaç i§le- • 
rin1 siper edinerek beyaz kadın ti- • 
careti ile mefgU} olanlar arasın-
da da Kasımpqada (A. Ş.) adında 
bir zenciye ile Galatada Kule di- • 
binde (R.) namında bir Musevl ka-
dını Istanbul piyasasının tanın - • 
mi§ simalarındandır. 

Hük!imetimlzin umumi ahlat 
ve asayip koııımaJt maksadile ka- • 
dınların gazino ve birahanelerde 
garsonluk yapmalarını menetmesi 
üzerine ipiz kalan birçok kadınlar • • 
bu komisyoncuların tatlı ve cazip 
vaatlerine kapılarak Suriye ve 1- • 
raka gitmişlerdir. 

Beyaz kadın ticaretinde birinci • 
eller arasında sayılan yerli komis
yonculara gelince, bu acuzelerin 
adetleri yüzlere varır. Istanbulun • 
birçok semtlerine yayılmışlar, ba-
zı ailelerin ti harimine kadar so- • 
kulmaya muvaffak olmu§lardır. 

Hemen hepsi de hoş sohbettir. Tat-
lı hiklyeler, masallar anlatırlar, • 
namazlarında ve niyazlarında ha
nımlardır. Hayırlı iflere delileti. • 
ev bark yapmayı, mesut ve bahtl-
yar çiftler teşkil etmeyi çok sever-
ler. Koyunlarında deste deste be- • 
kir kız ve erkek resimleri, yüz

lerce adres yazılı defterleri vardır. • 
Fakat kimseler bilmez ve ümit et-
mezler ki bunların hemen ekserisi • 
ya bir randevu evinin veyahut 

blr it idarehanesinin birer ıinsi • 
vasıtalandır. Ev ev gezerler, ço
cuğu olmıyan zengin ailelere kız 

evlatlık ararlar. Evli ve barklı, irat • 
ve akarlı zenginlere, öldükten son- • ra maaı bırakacak mütekaitlere, 
kaçırılmıyacak kelepir diye malla-

rını methederek etler ararlar. Ga- • 
rlptlr ki kendilerine müşteri oldu

-iumı .leclikleri bütün bU MDQin 

ve ihtiyarlar da hep genç ve kim-
sesiz kız isterler.· istikbali parlak, • 
çöpsüz üzüm gibi tek gençlere ba-

yat arkadaşı; ihtiyar v eçok zen- • 
gin hanımefendiler de can yoldqı 
bulurlar. • A. cuzeler en çok fakir, muh-
n taç, kimsesiz ailelere ve kız • 

1anna musallattırlar. Gözlerine 
kestirdikleri kızlan; ebedi saadet, 
lüks hayat, büyük servet, inci el- • 
mas taklitleri ile uyuştururlar. Gü 
zel, ve genç erkek resimlerini de • 
yem diye kullanırlar. Nihayet bir 
IÜJl evine davet ve tavsiye ettiği 
gençle görü§türürler. O dakikadan • 
sonra kız, beyaz esir ticaretinin şu 
veya bu fek.ilde malı olmuı de- • 
mektir. 

Her memlekette beyaz kadın ti- • 
caretine karp genç kızları koru-
yan, dü§künlere ve mağdurlara el 
uzatan, daha fazla sukuta set çe- • 
ken, propagandalarla cahillerin 
gözlerini açan te§kllAt vardır. 

Memleketimiz de bu yolda içtimai • 
te§ldlAta flddetle muhtaçtır. Zabı-
ta kuvvetlerimiz hiç fÜphesiz ki • 
çok uyanıktır. Fakat bu yolda te1-
ki1'tın ve matbuatın devamlı yar- • 
duru olmadan hiçbir memleketin 
zabıta te§kllitı beyaz kadın tica
retinin tek bqına hakkmdan ge- • 
lememi§tir. 

YALKIN 

lursacla Apollon 
Heykel Bulundu 

B\irsa, 25 (Tan muhabirinden) -

• 
• 
• 

Bursanın Abolyont gölü yanındaki • 
köyde, blr çiftçinin tarlaıımda, top
rak kazılırken, tesadüfen, eski Yu
nan sanat ilihl "Apollon,, un heyke- • 
lt bulunmuştur. Yarım metre boyun-
da olan bu heykelin saj kolu ile sol • 
bacajı kırılmı§tır. Heykel, Bizanslı
lardan kalma, tulladan yapılml§ es- • 
ki bir duvarın çöküntüleri arasında 
bulunmuştur. 

Heykelin üzerinde bazı çatlakla- ı 
nn tamir edllmif olmasına bakılır-
sa, bu eeerin buraya Binnıhlar ta
rafından getlrlldilf anlıplmaktadır. • 
Heykel Bursa mü.resine nakledllmlt
tir. 

Bayraklarla .a.lii "Atd., wemiA, lıuak mainde 

rürk emefi ile meydana gelen gemi, denue bırakılıyor 

Ve birlıa~ dakika sonra, Gölciilı'iin l4cioat salaruula 

Geminin genç oe değerli miilaendüi Ata, refiluuile beraba 

.. Dalgı~,, ın omur•" koyma meraaimi yapılıyor 

• na en uygun su değildir. Ana borula
rın bu kadar uzun mesafe içinde bo-

• zulması ve suyun bu yüzden pislen
mesi tehlikesi daima vardır. Sam-

• 
sunda olduğu gibi Burgu suyunu 
tercih etmek, işin az külfetli, temiz 
ve kestirme bir hal yoludur. Istan-

• bulda da Terkos içmemek hususun
daki umumi inat, çok gariptir. Istan-

• bulun sıhhi bakımdan en iyi içilecek 
suyu Terkostur. Dünya yüzündeki 
şehirlerden çojunun halla, evlerinde-

• ki musluğu açarak Terkos ayarında 
su~ içerler. Meseli açık gaz tene-

• kelerile c:lıprıdan gelen sulardan her 
halde bunu üstün tutarlar. Hele ya
zın Terkosta ilaçlı bir koku buldu-

• ğum zaman beni ve ailemi tifodan 
koruyan suyun bu su olduğunu ha-

• tırlar ve ferah ve emniyetle i~ 
Belediye i§lerindeld körkörüne 

gidişe nihayet verilmesine çok lhti-
• yaç vardır. Meseli sıhhi su tesisatı 

mutlaka lbırndır. Fakat mutlaka 
• her tehir için en başta gelen lf ol

muı icap etmez. Dağınık halde ka· 
sabalara rastgeldim ki sularını her 

• evde bulunan temiz kuyulardan te
darik ediyorlar. Oyle olduju halde 

• belediye gösteri§ olsun diye ayni 
nevi suyu borularla evlere dağıtmak 
için külfetlere giriyor. Burada bir 

• enerji ve para israfı vardır. Böyle 
bir yerde belediyenin mahdut geli-

• riııi evveli sudan başka ihtiyaçlara 
ayırmak, akla uygun bir hareket 
olur.,, f 

• 8 ugüne kadar imar ihtiyacı bir 
çok belediyelerimizi yanlıf 

• yollara, israflara sevketmi§tir. En 
iyiyi ve doğruyu takdir edecek mü-

• tehaasıslan olmadığı için her önle
rine çıkan müteahhide aldanmıflar· 
dır. Belediyelerimizin zaten sayılı 

• olan gelirlerinde bu yüzden büJük 
açıklar vardır • .Bir kısım belediye
ler, bütün kuvvetlerini mazideki blr 
bataJ'I tamir IGb:a arfedip dura)'or
lar. 

1 Memlekette merkezi blr pllnlaf
ma ihtiyacı duyulmuştur. Bina plin-

1 lan hakkında anarşinin önüne geçil
miştir. Nafia Vekiletindeld bir hey
et, plinlan gözden geçiriyor ve muh· 

1 telif ihtiyaçlar için tip pllnlar ha
zırlıyor. Elektrik tesislerine ait pllıı-

1 lar da nafianm elektrik daireslnden 
geçiyor. 

1 
Fakat bu suretle maksat tarp. 

lanmı§ sayılmaz. Dahiliye, N~ 
Sağlık Bakanhklan arasmda müşte--

1 rek bir surette kurulacak bir daire-
nin her türlü imar faaliyetlerine reh-

• 
her olması lizımdır. Meseli lliun 
meselesi memleketin her k~de 
acıklı bir şekildedir. Kanaliqsyon 

1 imkAn1arın bulmak için memleke-
tin zenginlik seviyesinin yükselmesi-

• ni beklemek llzım gelecektir. Mem
leketin birkaç şehrinde başkası bel
ki de daha 20, 30 sene kanellusyon 

• tesislerine girişmeyi hatıra getiremi
yecektir. Bizdeki maddi lmkAnl•r se-

• viyesindeki yerler için de bu 'mesele 
herhalde sağlık, mühendislik ve pa• 
ra bakımından tetkik edilmiftlr. Bu 

• gibi meselelerde, temizlik meselele
rinde yangına karp korunmak me-

• 
selelerinde ve diğer buna benzer be
lediye i§lerinde, muhtelif büyüklük
teki kasabalar için ameli program-

• lar hazırlamak, rehberlik ve müra
kabe yollyle bunların bir bir tatbi-

• kini takip etmek mutlaka llzımdır. 
Memleketteki bugünkü şartlan göre 
bu yolda bir rehberlik olmadan ,..,. 

• pılan imar hareketleri, karanlıkta 
yürümek ve israflara kapılmak şek-

• lini alabilir ki halk bunun külfetini 
fazla bir derecede duyar ve memle
ketteki imar sevgisi bu yüzden gev-

• fer· 1 

~luneı Emin YALMAN 

• HINDIST AN: 

• Gandlnln Bir Yam11 
• Bombay, 26 <A.A.) - Röyter aj~ 

sının muhabiri bildiriyor: 
Gandi, neşrettiği haftalık Harijan 

• gazetesinde yazdıjı bir makalede fÖY 
le demektedir:. 

• - Polis ve askeri kıtalann yardımı 
Da lhtiy8ç ptereD Alahabattaki 10D 

• dini brpphklar koncnmlD fnclJia 
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GIRESUNDA: LÜLEBURGAZDA: 
• Memleket Sanayii ilerliyor 

Toprağın M .f d D k Balta ile 
Takviyesi için erzı OD -a _o umacı- Başından 

'!':.~~!:)Aı:~~l arazi lar Cemiyeti Kuruldu ~!!!!a~~!!ı Sarmısakh 
geniş değildir. Dünyaca tanınmış Merzifon, (TAN) - Buraaa arpa, imi tahribat yüzünden ağaçsız kal- çütliğinde bir hadise olmuş, Hayre. 
fındıkların Giresunda yetişmesi de buğday, mısır şeker pancan, afyon mış bulunmaktadır. Bu yüzden yağ- bolunun Temrezli köyünden Musta
arazinin kıymetini bir kat daha artır yetiştirilmekte, şarapçılık, demir- murlar az olmuştur, senevi yağmur fa oğlu Nazif Yok, bir kadın mesele. 
mıştır. cilik kunduracılık, marangozluk, ço- vasatisi 360 milimetreyi geçmemek- sinden dolayı ayni köylü Kamil oğ-

çüt ·1 f d klıkl ik' . rapçılık ilerlemiş bulunmakta olma- tedir. lu Hüseyin Gülseven tarafından bı-
çı er, ın ı annı ve mcı .,,._ üh' • k 

derecede mahsulleri olan mısır tar sına r~, .. en en m ım . azanç vası- Bir Havacıhk Mektebi çakla ağır surette yaralanmıştır. 
Jalarını gübrelemek imkanını bula- ~~;~nı dokumacılık teşkıl etmekte- Açılacak Carih ve arkadaşı Halil oğlu Hü-

rnamaktadırlar. Bunun sebebi, az M ü h seyin yakalanmışlardır. . 
Kaymakam İbrahim Albokun gay- erz' on, (TAN) Burada bir ava İkı'ncı· ht.dı'se de ıc:udur.· İzzet çift-miktarda hayvan beslenmekte ö ,. 

retile bir dokumactar kurumu tesis mektebi açılacağı söylenilmektedir. lig~inde çalışan Uzunköprünün Sığır-
olmasıdır. Halbuki toprak, gübre. ı 1 ı ı tm B h b · 
1 d . h edi miş, bu suretle i e ima sa a- u aber, muhitte ir sevınç uyan- cık ko"yu''nden Mustafa og~ lu Nuri, enme iğı için er yıl kuvvetini bi- d k ı 

nın önüne geçilmiş, o uma ara ev- dırmıştır. Merzüon ve civan hava- ayni köyden Mehmet oğlu Ali ile gö 
raz daha kaybetmektedir. 1 l k i 

safına göre damga ar vuru maya cılık için çok müsaittir. Birço gen ş rüşürken, Alinin oğlu Ömer tarafın 
Zlraat müdürlüğü, toprağın gay- başlanılmıştır. arazi parçalan, düz sahalar vardır. dan balta ile başından çok tehlikeli 

rihayvani bir gübre ile beslenmesi Merzifonun şekerpare şarabı her Merzifonda havacılık mektebi açıla- surette yaralanmıştır. Ömer tutul-
lçin tetkikleryaphrmış. Yeşil güb- tarafta nam kazanmıştır. Va1qile ge- cağı haberi, buranın gençlerini de muştur. 

=in::::~~:~~:~~:~ ~: :::::sahip olen muhit da- ~;N:~:l:~:r; r~o~Ço~;;R~;l 
bikat olarak İzmirden kiıfi miktar- ~ t:" 

da bakla getirtmiş ve bunıan köylü Yeni Halkevi Köylüler Park ve .....,,,...,,. """' ""'"',. ,.~-
ye dağıtmıştır. Köylü, toprağı kuv- *Muş (TAN) - Mayıs sonunda bitecek 
vetıendirnmek istenilen sahalara bu Binası y apdıyor Şose yapıyorlar oıan maıı senenın nk dokuz ayında, vergı 
baklaları dikmiştir. Ayni sahanın ke tahs!lltımn yüzde doksan beşi bulduğu 
narlarına, toprağı kuvvetlendirmeyi Adana, (TAN) - Şehrimiz Halke- Yalova, (TAN) - BuraY._a bağlı Çı memnuniyeUe anlnfiılmıştır. Hazirana ka-

vi binasının temeli nisan ayı içinde dar tahsiltıtın yüzde yüzü bulacağına şüphe ihtar eden levhalar asılmıştır. narcık nahiyesinde, köylünün ve na- edllmlyor. 
Yakın zamanda Giresunun her ye- atılacaktır. hiye müdürü Nurinin gayretlerile * İzmir, (TAN) - Bulgurca kırbekçl-

rinde bu usulle toprağın takviye e- Adana Halk Partisi ilyön kurul ve kıymetli eserler meydana getiril - !erinden Atı buraya gelirken attan dilş-
dileceği anlaşılıyor. Adana Halkevi binası için evvelce mektedir. Şimdi, kazalarda bile en- mns, bu esnada tabancası .. patlıyarak aya

yapılmış olan planlar dairesindeki der bulunan Atatürk büstünün dl _ ğındnn ve karnından ağır surette yaralan. 
Giresun, (TAN) - Hayvanlara in~"atın çok masraflı olacağı anla- mıştır. ,.- kildiği Cümhuriyet meydanı güzel ve 

mahsus yemin azlığından dolayı çok Ş"Ilmış, bu planlrar tadil edilmiş, ye. * Çn~amba, (TAN> - Abdullah Ertüz 

RADYOLIN VARKEN 
Dişlerinizi Tecrübe Tahtası 
Ya manın Manası Yoktur 
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Radyolin dişleri temizliyerek sağ
lık ve güzellik vermekte, sizi, şu ve
ya bu diş macununu deneyerek diş
lerinizi bozmaktan kurtarmıştır. 

Radyolin terkibinin kudret ve ha
lisiyetine rağmen azami ucuzluğu ve 

c 
A 
z 
1 
B 
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azami tazeliği temin ederek s1zf 
bancı ve pahalı macunlardan 1n • .+ı1• 

mıştır. Radyolin mikroplan öld 
rek diş etlerine ve bütün ağza te 
lik ve sıhhat kazandırır ve bu n 
yi garanti eder. 

büyük bir park haline getirilmek- belediye rclslltlnden istifa etmlli, yerine 
~~ntı ~ekilmek~d~ Bunun o-nu-ne nı· ~şa edilccnk hın' aya ait maket ==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·~ " tedir. Büyük nahiye konağının da bu- Salih Zeki Akcr seçilmiştir. 
geçilmek için Kayseriden yonca to

humu getirtilmiş ve köylüye dağıtıl 
yapılmıştır. * Seferihisar (TAN) - Benler köyilniln 

Adana halkevi binası planı yapı- lunduğu bu sahanın parka çevrilme- garblndcld Ziyad~si clvanndn, Çoban 
lırken, ilk evvel "iklim,, göz önüne si için bir kroki yaptırılmıştır. Köy- Mehmet oğlu İbrahim Eğrldere, 2,6 metre 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 

mıştır. alınmıştır. lüler, bir park vücude getirilmesi boyunda bir kaplan öldürmüştür. 
Giresun, (TAN) - Burada bulun- Yeni binada hem Halkevi ve hem için çalışacaklarını bildirmişlerdir. dı! !:~:~d~:~a; ~:~ka~vlv=~\:C~:: 

İstanbulda Şişlide yaptırılacak 66558,60 lira keşif bedelli 
santral binası inşaatı kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 

mıyan ve ço"'altılması istenilen kır d rı· il .. k l k B 
6 e pa ı yon uru u oturaca tır. ir sene içinde Çınarcıkta 15 kilo- diye Sinema salonunda, "Zehirli gazlar ve 

4. 938 tarihine müsadü cumartesi günü saat 11,30 da İstanbul, Tah 
ledeki merkez binamızda toplanacak alım, satım, komisyonu huDııl'Ul'lıil 

pirinci tohumları Hopaya sipariş e
dilmiştir. 

Binanın müsamere ve konferans sa- metre şose yapılmış, iki tarafına ağaç bu gazlardan korunma çareleri" hakkında 
lonları çok büy~tür. Halkevinin dikilmiştir. bir konferans vermiştir. 

yapılacaktır. 

Rize vilayeti narinciye fidanlığın 

dan };>uraya 2500 kadar fidan gönde-

* İzmir (TAN) - Lehistan hükt1metl; 
misafirleri için de binada aynca bir Köylü, elektrik istemekte ve bu- 938 İzmir fuanna iştirtık edeceğini resmen 
daire olacaktır. nun da teminine çalışılmaktadır. bildlrmlştır. 

Bu işe ait eksiltme, hususi ve fennY şartnameleri, projeler. 
hul&sasile buna mütefer.d diğer evrak 335 kuruş mukabili her ~Un 
vazım dairemizden alırıabilir. Muvakkat teminat 4578 liradır. 

İsteklilerin teklü mektupları, en az 50000 liralık bu işe benzer 
rilecektir. Yetişen diğer meyvaiann 

da ıslahı için iyi cins fidan ve aşı 

kalemleri getirt;~nesine teşebbüs o

lunmuştur. 

ADANA HALKEVI BINASI : aptı.Xlanna dair Nafia Vek'1ctiııden alınrnı 989 takv·l'D~esm..lt 
teahliitlik ve ticaret Odası vesıkalarile d ploma'li mühefülis veya mtilll..:I 

BlGADIÇTE: 

Keyif l~in Atalan 

Kurşun Öfdürdü 

• 

oltluklannı veya bunlardan birinin inşaat ve tesisatın fennt mesull 
deruhde ettiğini ve mukaveleye bu şartla imza koyacağını havi btr ta 
hütnameyi ihtiva eden kapalı zarf lannı mezkfir tarihte saat 10,30 a 
dar satın alma komisyonuna ve'"TJle leri lll.zımdır. (1380) 

Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonu 
Baıkanhijından : 
Muhammen bedeli İlk teminatı 

Lira K. Lira K. 

1876 80 140 76 Kalörifer kazanı 
Galatasaray Lisesine alınıp yerine konacak olan muhammen mikdar 

ilk teminatı yukarıda yazılı kalörifer kazanının 4-4-938 Pazartesi günü 

Bigadiç, (TAN) - Okçular köyün
de Raşit oğlu 1smailin düğüni1 yapı
lırken Jandarmadan müsaade alına
rak çalgı heyeti tutulmuş ve gençler 
içip eğlcnmiye başlamışlardır. Bu es 
nada siliıhlar atılırken, Mustafa oğ

lu İsmailin attığı kurşun, oynamak
ta olan- delikanlılardan Ahmet oğlu 
Sadullahı öldürmı.iştür. İsmail tevkü 
edilmiştir. Yeni Halkevi binasının inşaatına geçilmek üzeredir. R~imde, binanın lnıadan sonrattr manzarası glSrillüyor .. 

at 15 de İstanbul Kültür Direktörliiğü binasında Liseler Muhase~beeilllll!lııı.I 
de toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacakbr. Bu işe girecekl 
şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret odasının yeni 
vesikasile en aşağı bin liralık bu gibi kalörifer ve mümasili inşaat ve 
miratını yaptığına dair resmi müesseselerden alınmış vesika ve teıııım•tJ 
makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1491) 

Ben sana karışıyor muyum? Memnun ol, işte, si
zin gibi eğleniyorum. lşte, dostlarının arasına ka
rışıyorum, daha ne?!.. 

. ~e ~el~~e içmeye başladım; başım d.~~ünce se
dırm ustune uzandım; adını bile bilmedıgım gence 
ynlvardım: 

- Getiriniz, bir kadeh daha .. 
Bir, Yıldızın hayatında kimsenin görmediği bfr 

geceydi; Hasana göstermek istiyordum ki, onun ka
dınları_nır;ı; yaptığı şey o kadar güç değildir .. 

Ve ustuste yanımdaki, karşımdaki gençle birlikte 
içtim, içtim. Nihayet o da yalvarmaya başladı: 

- Belki rahatsız olursunuz, hanımefendi, bu ka· 
dar i!:meseniz ... 

- Hayır, dedim, hepinizden daha kuvvetliyim; 
Sedirden kalktım, masaya gittim, kadehi kendim 

doldurdum; cesaretiniz yoksa siz içmiyeoilirsiniz, 
dedim; karşımdaki genç de yine benimle beraber 
kadehini doldurdu; beraber gülüşerek içtik. Sonra 
elimdeki kadehi bir kahkaha arasında yere fırlattım. 
Başım dönüyor, gözlerim kararıyordu; bir ya-

nımda Hasan: 
- Ne yapıyorsun, çıldırdın mı? diye kolumu çe

kip gözlerini deli gibi açarken karşımda, birdenbire 
kızıl çelikten, ağır bir ses veren bir sütun yükseldi: 

- Sen de mi Yıldız? 
Salon dondü, kainat döndü ve ben son inadımla 

şişeden bir kadeh daha doldurdum, bir kahkaha içın
de dudaklarıma boşalttım: 

_Evet, Fahir ağeby, ben de!.. 
Tunç yüzlü, çelik yapılı, yüksek bakışlı Fahir a

ğabey karşımda donakaldı; başını eğdi, sapsarı ke
sildi... Sonra bir hızla arkasını dündü, salondan, a-
partımandan da çıktı, gitti.. . 

Fahir ağabey o gece ansızın bıze gelmiş, beni o 
halde görmüştü... . "'I 

Arkasından ben de çıktım, yatak odama gırulm; 
kapımı kilitledim; elbisemi parçalar gibi çıkardım, 
her şeyimi bir yana fırlattım; boğazımı tıkayan hıç
\' -rdrlAr 11r11ııtnciA v 
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görmeye gelmedi; demek hayatımda artık onu da tesem, belki hemen gelecekti; belki o da benden bir 
kaybetmiştim; bir sinir buhranı geçirdiğim, bil- haber bekliyordu; amma bunu •yapmıyacaktım; ona 
hassa bile bile rol yaptığım bir gecenin günahını de- fena halde kırılmıştım. Bir anlık bir görüşe kapı-
mek bu kadar büyük bir kayıpla ödeyecektim. Fa- !arak benden yüz çevirmiş, bir daha aramamıştı, 
hir ağabey bilseydi ki, Yıldız, yine o Yıldızdır; Fa- bile! .. Bu gurur, bu karar, bu muhakeme beni sakin-
hir ağabey bilseydi ki Yıldız o gece o çılgınlıkları leştirdi mi, bilakis inadımda devam ettim, 18kin Fa-

aparken içinden dünyanın en yakıcı zehirlerile hir ağabey her gün gözlerimde biraz daha yandı; ka-
kavruluyordu; onu böyle bırakır gider miydi? inat her an gözlerimde biraz daha karardı ... 

Lakin Yıldız sevmesini, tapınmasını, takdir etme
sini bildiği kadar gururunu korumayı da bilir ... Fa-
hir ağabeyin benden uzaklaşmasına onun ölümüne 
yanar gibi yandım, bu, onu ikinci ve daha acı bir 
kayıp edişidi ... Amma, hiçbir şey yapamazdım. Fa
hir ağabeye hayatımı da anlatamazdım; içyüzümü 
bu kadar acı ve çirkin yüzüyle o büyük insana gös
termek için ben, kendim bile beynimden ve kalbim
den boşalmak; bo§ bir kalıp halinde kalmak isti
yordum. 

Kainat yine karardı; ben yine umutsuz, istinatsız, 
sevgisiz kaldım. Kendimi ne okumakla, ne gezmek-
le, ne başka bir iş yapmakla oyalayabildim. Fahir 
ağabey kafamın içinde bana gazap etmiş bir illh 
gibi, beynimi oyup duruyor ... Kaç defalar, tıpkı o
nun ölümünde yaptığım gibi, batımı yine duvarla
ra çarpa çarpa, be§ yaşında bir çocuk gibi ses vere
rek, haykırarak ağladım. Yine kendimi yerden yere 

mı. Hal o, Istanbul i~deydi; bana yanm 

* O yazı geçirmek için Adaya gitmiştik; Nizamda
ki setlerin denize bakan yamaçlarına dayanmış bir 
evimiz vardı ... Ada güzeldi; çamlar güzeldi; deniz 
güzeldi; güneş, ay, yıldızlar, her şey, her şey güzel
di... Neye yarar, ben cennetimi, ben mabudumü 
kaybetmiştim. Bütün güzellikleri bir kurşuni buğu 
arasından görüyordum. Günlerin gecelerden, akşam
ların sabahlardan farkı yoktu... Hasanın varlığile 

yokluğunun, iyi yahut fena olmasının, benimle a
lakalı yahut alakasız görünmesinin farkı yoktu ... 
Korkunç bir melankoli içindeydim; önüme koyma
salar, bir şey yemiyeceğim, yatmamı, uyumamı söy
lemeseler, uyuyamıyacağım; sormasalar söyliyemi
yeceğim ... Her şey gözümde manasız.. Gönlümde 
yalnız tunç yüzlü, çelik boylu, yüksek bakışlı bir 
hayal var ... Onun hakikt varlığını kaybettim; o şiın
di bir gölge, bir rüya... Tıpkı rüyamda dirildiğini, . . . 

kaybettiğim Fikret gibi, bir görünüp bir kayooldu.., 
Onu artık bulamıyacağım ... 

Fahir ağeby neden sahiden ölmedi: neden 
rar geldi; bir daha ölerek beni bu ikinci ve dallllMl1ıl 
acı ıztıraba atmak için mi? İnsanlar, en buvillldarıl 
bile ne kadar kalpsiz, ne kadar egoist!. .. 

Bunları düşündükten sonra beynimde yine 
şey isyan ediyor; töbe eder gibi, hayır, diyorum; 
sıfatlar insanlara ait, bunları Fahir ağabey için 
!emiyorum. Ve yine mütevekkil, 
}erimdeki hayaline dalardım ... 

Bir akşamdı ... Kah kafamda bu duyguların 
tığı, kah sessizlik, melankoli içinde asabımın u 
tuğu bir akşam .. Heybeli tepelerine başını day 
güneş, yine bin türlü renk oyuniyle ufukları b .. 
lüyor .... Bahçeye çamların yeşil gölgesi vurmUf.. 
a9dan bir a.na eşyanın rengi, şekli değişiyor .• 
yine her şeye yabancı, bu bahçe iskemlesine 
mış, adeta mihaniki bir hareketle, ne yaptığımı 
meden yere dôkülmüş çam dikenlerile oynuy 

Yanı başımda bir hışırtı, sonrn karşımda bir 
ge ... Başımı kaldırıyorum: 

- Ya! ... Siz misiniz, Fahir ağabcy'ı 
Fahir ağabey, aylardan sonra karşıma 

benden gördüğü bu telfışsız, soğukkanlı karşı 
şaşırmış ~bi: 

- Bcnım, Yıldız, sevinmedin mi? 
Dudaklarımda acı bir gülüş ... içimde bir kır 

Jık var. Yine o ayni sade, kayıtsız sesle söyl~ 
rum: 

- Memnun oldum, Fahir ağabey ... 
Yanımdaki kamış bahçe iskemlesini 

rum: 
- Oturmaz mısınız? 
Fahir ağabey oturmadan önümde e~iliyor; 

mi tutuyor, dudaklarına götürüyor; bir za 
siz oturuyoruz, sonra yavaş bir sesle Fahir . 
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1 E K 
DIŞ TICARET: 

Bir Adım ilerlerseniz 
Edeceğiz 

Şubat Ayında 
ithalat ve 
lhracahmız 
İstatistik Umum Müdürlüğü 1938 

senesi Şubat ayma ait harici ticaret 
istatistiklerini tamamlamıştır. Alı -Harp 

~ek için, kendi elile bir pencere 
~Çrnıştı. 

~
lletro, mevkiin letafetinden, ve 
nıaranın güzelliğinden de hoş -
nuştı. Yüksekte bulunan saray

~~n, Şehrin panoramasını, Hazer de 
~ 1~İnin daima coşkun ve korkunç 
~lllarını oturduğu yerden seyredebil 
,ı,ıekte idi. 

~._F'akat yine ne garip bir tesa
Uf eseridir ki; bu pencereyi açıp 
~ onun önüne yerleştiği gün, de
~de müthiş bir fırtına başlamış .. 
lınanın önünde demirli bulunan 
Us donanmasından on iki gemi 
. Yalara çarpa çarpa batmış .. Ge
.~alan yirmi sekiz gemi de, bin 
llşkülat ile (Ağrahan) limanına 
Çrnıştı. 

au hadise, Çar ordusunun varlı
da büyük bir rahne açtı ... Do -
tıınanın bu felakete maruz kal

' orduyu felce uğrattı. Sahili 
ip ederek (İran) ülkesine inmek 

. iyen Çar Petro, artık bu hareke
lll ınümkün olmıyacağını anladı. 
.~i zamanda ordu, erzak tedari -
lnden mahrum kaldı. Bütün kıta

a, açlık tehlikesi zuhur etmiye 
Cişladı. 

l>etro; bu müşkül vaziyet karşısın 
a, burada daha fazla kalmayı mu-
~tk bulmadı. Derbent kalesine, 
\'\retli bir muhafaza kıtası bırak-

ı~tan sonra, meyus ve müteessir 
ır halde, Moskovaya dönmeye 
~bur kaldı. 

ltı'~titraden şunu da arzedelim ki; 
$~lıliz tarihçilerinden (Briyus), 

ı- Petronun avdetine başka se
t· gö:sterlyor ... Bu zatın rıvaye
tı.lrı.e nazaran, Petronun kumanda
lı llda olarak büyük bir ordunun ce
~~ba doğru sarkması, Osmanlı 
~kü?1etinin nazarı dikkatini cel
li tı_nış; Çar Petroya bir sefir gön-
erılıniştir. Bu sefir: 

~ "-: .. ~erbentten bir adım ileri 

11 
l!çtıgıniz takdirde, hükumetim 

ilin 

Şamilin kahramanlıklarına sahne olan yerlerden biri: 
Terek nehrinin geçit verdiği boğaz 

ti. Ve ancak bu suretle, Kazakla
rın buradan savuşmalarının önü
ne geçebilmişti. 

Fakat .. 1762 senesine; yani, (Bü
yük Katerina) Çarlık tahtına ge
çinciye kadar Kafkasyada cereyan 
eden hadisat, ufak tefek çarpış

malara inhisar etmişti. Adeta hü
kumet, (Kafkas istilası projesi) 
ni, unutmuş gibiydi. 

Lakin, Katerina, saltanat mev-
kiine gelir gelmez, gözlerini Kaf
kas dağlarının esrarengiz varlığı
na çevirmiş .. Büyük Pctronun baş
layıp ta mühim bir muvaffakıyet 
gösteremediği :işi başarmak :için 
derhal teşebbüslere girişmişti. 

Katerin, cesur Dağıstanlılar ve 
Çeçenlerle birdenbire harbe giri
şerek akıbeti meçhul bir macera
ya girişmeyi güzüne kestirememiş
ti. Bunun için her şeyden evvel, 
Kazak zincir hattını bir kat daha 
kuvvetlendirmiş.. ayni zamanda 
(kaleyi içinden zapt~tmek) siya-

kalesinin son hadde kadar tahki
mine memur etti. General, bu em
ri alır almaz işe girişti. 

Kabartaylar bunu haber alın
ca son derecede tehevvüre kapıl
dılar. 1765 senesi haziranında sila
ha sarılarak Kızılyar üzerine hü
cum edip, kaleyi kuşattılar. Fa
kat bu metin kaleye girmeye mu
vaffak olamıyarak kalenin etra
fında, ev, köy, çiftlik tarla .. hula
sa, her ne varsa yıktılar, yaktılar. 

Çarlık, tehlikeyi anladı. Kazak 

hattını bir kat daha kuvvetlendir

mek için, o nehri boyund -
ki Kazakları da (Terk) sahillerine 
nakletmeye mecbur kaldı. 

Artık, Kafkas dağlarının etekle
rinde, bu Kazaklarla, Kabartay
lar, Komoklar, Çeçenler ve hatta, 
Avarlar arasında bir boğuşma baş 
ladı. 

1 nan neticelerden geçen senenin ayni 
ayına nazaran iUıaiatta 6 milyon lira 
artış ihracatta ise 2 milyon lira nok
sanlık vardır. İhracata nazaran itha
lat fazlası 2 milyon liradır. 

lthaltıt ve ihracat yekOnlarının 936·937 ıe· 
neler11e mukayeıes1 aıa!lıda gösterllmlıt1r. 

(Rakamlar Oç sıfır lllveılle) 

ithalAt 
İhracat 

1938 1937 

11.705 5.550 
9.574 11.675 

1936 

7.417 
5.531 

Baslıca lthnltıt maddelerinin iki aylık ra
kamları: (rakamlar üç sıbr llt\vesile) 

1938 1937 

Yün ve kıl iplikler 742 564 
Pamuk ipliği 1.079 285 
Pamuk mensucat 2.242 2.116 
Demir ve çcllk 3.102 1.605 
Makinalar 3.032 1.306 
Kara nakliye vnsıtalan 1.135 488 

Başlıca ihracat maddelerinin iki aylık 

kıymetleri aşağıda gösterilmiştir: (Rakam
lar üç sıfır ilt\vesilc) 

1938 1937 

Tütün 8.198 S.860 
Fındık 2.137 2.715 
Kuru üzüm 1.581 1.023 
Pamuk l.497 2.316 
Çavdar vesaire 1.057 l.038 
Arpa l.019 1.135 
Ham deri 647 621 

Harici ticaretin başlıca memlekeiler itiba 
rlle bölümü şöyledir: (Rakamlar üç sıfır 
illıvesile) 

İTHALAT İHRACAT 
Memleketler 1938 1938 

Almanya 4.305 3.503 
İtalya 848 2.667 
Amerika 2.084 99 
İngiltere 592 414 
Rusya 371 140 
Fransa 91 269 
İsviçre 62 51 
Çekoslovakya 932 357 
Belçika 341 266 . * Balmumu satışları mevsim iti
banyle azalmıştır. Bul}a rağmen ih
racat için balmumu aranılmaktadır. 
Anadolu ve Karadeniz balmumlan
nın kilosu 77 - 78 kuruştur. Beyaz 
cinsler 80 - 90 kuruş arasında top
tan satılmaktadır. 

b~~h?l harp ilan edecektir. Bunu 
~nız; ona göre hareket ediniz. 
ueıniştL 

. ~etini takip eylemişti. 

b ~u tehdit, Çar Petroya çok a· 
~ gelmiş; bir gün zarfında ha
l:Qj lanarak, Moskovaya avdet et-

§ti.) 

Ç arlık; hem asi Kafkasya ka
d hilelerini tedip etmek, hem 
~ e - cenubi ve garbi Rusyada ol
)' U~ gibi - yavaş yavaş (Kafkas
~Yı istila) projcsiniı tatbik eyle-
1-ııuk ?1aksadile. Hazer denizi sa
~~rınden (yani, Sonca nehrinin 
~ ıze döküldüğü yerden) itiba
~11: l<afkas eteklerinin garbe doğ 
ı~ llntidat ettiği saha boyunca bir 
bb~keri zincir) hattı tesis etmiş .. 
~hat üzerindeki araziye, birçok 
~ ak yerleştirmişti. Ayni zaman
~ C'l'erl nehri) sahillerindeki Ka-

lan da kuvvetlendirmiştL 
le l{azaklar buraya yerleşir yer
% Ştnez, hükumetin mebzul yardı
~ sayesinde, büyük mikyasta i
le:~ işlerine girişmişler.. biribir
~~ne yakın mesafelerde köyler, 
tiı-.:~alar, istihkfımlar vücude ge-
·•qışlerdi. . 

la~<lkat, bu Kazaklar Dağıstanlı
'-'Ot) Çeçenleri, (Komuk - Kom
ita leri tedip etmek ve hatta 
bu~k~tabilmek şu tarafa dursun; 
e.rı ~ıs. onların korkularından her 

helecan içindelerdi. 

tı:t~eceleri, tam manasile birer 
ita tahkem mevki olan köylerine 
~iyllanıp her tarafa nöbetçiler di
~ Otlar.. köyler arasında devri-
tl.:ler gezdiriyorlardı. Gündüzleri 
tırıı kılıçlan bellerinde, tüfekleri 
tl.a ~rında olduğu halde tarlalar· 

Çift sürüyorlardı. 

'tı:::r hükumeti, Kazaklann ma
htt ı~atını kuvvetlendirmek için, 
\aıt ~ıncir hattının gerisine de bir
~:n istihkamlar yaptırarak bun 
~~ ınuntazam askerler budun-

aya nıecburiy~j hisseylemit 

H iç şüphesiz ki bu kadın, 
çok yüksek idare ve siya

set kabiliyetlerine malikti. Nite
kim bunu, Fafkas işlerinde de gös
terdi... Aslen (Kabartay) kabile
sine mensup ve islam dinine sa -
lik olup sonraları hıristiyanlığı ka
bul etmiş olan elli aileyi toplıya
rak (Mozdok) mevkiinde bunlara 
bir köy tesis ettirdi. Mühim bir pa
ra sarfederek bu köyde mükem
mel ve müzeyyen bir kilise yap
tırdı. Köyün etrafını da, son dere
cede kuvvetli istihkamlarla kuşat
tırdı. 

Mozdok köyü; böylece bir pro
paganda merkezi, ve bir (Rus ileri 
karakolu) halini aldı. Artık bura
dan, Kafkasyanın her tarafına, f e
sat ve isyan tohumlan saçılmaya 
başladı. 

Kabileler; parça parça, kl§ım 
kısım harekete geliyorlar .. vakit 
vakit Kazak hattı üzerine hücum 
ediyorlardı. Fakat, küçük kuvvet
lerle bu hücumları yapanlar dai
ma Kazakların pusularına diişü

yorlar; hain ateşler altında eri -
yorlardı. 

Kabartaylar, Katcrinin bu hile
sını keşfetmekte gecikmediler. 
Mozdok kalesini ortadan kaldır

mak için evvela hukuki teşebbüs
:lere giriştiler .. (Petersbug) a a
damlar göndererek, Mozdok mev
kiinin, kendi hayvan sürülerinin 
merası olduğunu iddia ettiler ve 
istihkamların oradan kaldırılarak 
arazinin kendilerine teslimini iste
diler. 

T abiidir ki Çar hükumeti, bu 
talebi reddetti. Işte o za

man Kabartaylarda da Çarlığa kar 
şı bir husumet başgösterdi. 

Katerin, bu husumeti hisseder 
etmez, (Kızılyar) kalesi kumanda
nı general (Pota pof) u, Mozdok 

Yemeklerde Radiyasyon 
Rodlyasyonlar okuyucularıma yaban

cı dei:illdlr. Blllrler ki, rıdlyasyonlar 

bize topraktan gelir, denizden gellr, 
onları bize gUneı te gönderir. Da· 
ha ıonra, nereden geldlklerlnl henUz 
bllemedlı)lmlz, fakat denizin içinde 
otuz metreye kadar lndlklerlnl ve 
bir metre kalınlıilında kurıun lev· 
hadan geçtiklerini blle ISllrendl!llmlz 
Kozmoı radlyuyonları var. Radlyu· 
yonların her tUrlUıU insanların aall· 
lıi:jına ve h&1talıl1ına teılr eder. Ha 
vadakl elektrli:iln ıekll onları göre 
olur. 

Radlyuyonların bizim vOeudOmtızUn 

lçerlılne girerek yayıldıtjını ıöyll· 

yenler de çoktur. Bazılarının iddia· 
sına göre hayat elektrik kuvvetin
den ibarettir, o kuvveti yapan da 
radlyasyonlardır. VUcudUmUzdekl ne • 
ılçlerln hepıl radlyuyon çıkarır, 

Kanıer haatalı~ının neılçlerlnde radl· 
yasyon çıkarmak ha11ası pek ziyade 
olduOundan kanser radlyaayonun faz 
lalıllı haatalıi:jıdır, dlyenler de var• 
dır. 

VücıulOmUzdekl radlyaayon henUz 
ölçülemedlı)lnden her neslçln radl· 
yasyon çıkardıtjını ölçüyle lıpıt et• 
mek ılmdlllk kabll de!llldlr. Fakat 
vDcudUmUzDn içinde çokça miktarda 
potasyom bulunması o fikri kuvvet· 
lendlrlr. ÇUnkD potasyom çok radl· 
yasyon çıkaran bir clılmdlr 

O da bize topraktan gelir. Fa• 
kat. tabii, doörudan doiiruya de!lll, 
yemeklerimizle. Potaayom denizde de 
bulunduiiundan onu blz:e balıklar da 
getirir. Balıkları kara hayvanların· 

dan daha kuvveti! gıda aayanlar on. 
tarın bu hassasını radlyaayon getl· 
ren potaayomu do!lrudan doiiruya 
denizden aldıklarına atfederler. 

Bize baya!lı etleri veren kara hay 
vanları dı cıotasyomu yedlklerl ot· 
fardan alırlar. Biz hayvan etinden 
batkı, aebze ve yemlı te yedlill .. 
mlz lcln otlardan da potaeyorn ve 

radlyaayon alırız. 8ebzelerln ve ye• 
mlşlerln de onu, toprak lçerlılndekl 

köklerlle aldıklarını, ıüpheılz, tah· 
mln ederılnlz. 

Yemeklerdekl rıdlyuyon bahılle 

meıgul olan heklmler, aebzelerde po· 
taıyomdan baıka, yine radlyuyon ve· 
ren, radlyom ve mezoharlyom mı• 

' denlerlnden de bulunduiiunu kabul 
ederler. Bunlar da aebzelere ve ye· 
mitlere en ziyade topraktan gellr, 
fakat topraktan çıkarak havayı da 
yayıldıklarından • aebzeler ve yemlı· 

ler o madenler! havadan da alırlar." 
Batan bu fikirler ılmdlllk bize 

İTIHal gibi gellr. Vlkıa yedl!llmlz et· 
terde, ıebzelerde ve yemlılerde ra· 
dlyHyonlar henUz illetlerle ölçülerek 
duygularımıza tesir edemediklerinden 
mHal olmadıklarını lıpat etmek ka· 
bll deijlldlr. Şu kadar ki, duygula· 
rımızın duydu!lu ve flklrlerlmlzln 
kabul ettlı)I bUtUn lllm ilkin masal 
olarak baılamııtır. 

Bir taraftan da havada, auda ve 
topraktı bulunan, hem de Aletlerle 
ölçülen rıd1yuyon1ar bulun'ma11 on· 
fardan hayat uhlbl hayvanlardı ve 
nebatlarda da bulunmı11na lhtlmıl 
verdirir. 

Şlmdlllk bu meseleden çıkarabllece· 
illmlz pratik l'etlce, yemeklerde rıdl· 
yaayon bulundulluna inanılınca, bu 
bakımdan ç10 yemeklerin plfmlı ye· 
meklere tercih edllmeıldlr. ÇUnkU 
bu itin mDtehaaa11ları yemeklerdeki 
radlyaayonların, yemek plflnce kay· 
bolacaklarını iddia ederler. 

Vlkıa, ord!ivr diye yenllen çili 
ıebzelerln, ulatlların lnaana huıust 
bir keyif vermesi o mDteha1111ların 
iddialarını tasdik ettirir gibi g6rl!. 
nUr. Ancık, gUzel kızarmıı bir bit· 
teijln de ayrıca bir zevki olduıtu da 
unutulamaz. Belkl, ateıln de ye· 
meklere yeni bir radlyaayon yahut 
• tlmdlllk adını bllemedlillmlz • bat 
ka bir kuvvet kazandırJlıilı bir gUn 
bulunacaktır 

---~~~~~---------=---..-m----------------
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ı GÜNLÜK i • 
PiYASA 

Şehir piyasasında mevcut iç fındık 
stoklanndan ihracat için aranılan bir 
miktar kilosu otuz beş kuruştan satıl
mıştır. 

Mütehassıs Loran 
lzmirde Mühim 
Tetkikler Yaptı 

* Evvelki gün piynsarnıza getirilen j 
13250 kilo· Anndolu yapağından başka 
dün getirilen on beş bin kiloluk adi 
yapaktan bir parti ihracat için kilosu 
otuz dört kuruştan verilmiştir. + 

* ı Piyasamızn on beş kilo kuru fnsul- ı 

ye getirilerek stok artırılmıştır. 88 bin l 
kilo kuşyemi. kırk beş bin kilo zey-

j
t tinyağı 12250 kilo beyaz peynir piya

saya getirilmiş fakat henüz satılma
mıştır. Piyasa ayni karardndır. : 

.......•.•....... , ...... ~ 
BANKACILIK : 

Ticaret Bankası 
Umumi Heyeti Yarın 
Ankarada Toplanıyor 

""" ...,, 

Bankanın Umum Müdürü 
Sait Baıak 

Milli bankalarımız arasında ken
dine layık olduği.ı mevkii alan Türk 
Ticaret Bankası A. Ş. nin 19 ncu ma
li senesi umumi toplantısı yarın An
karada banka merkezinde yapılacak
tır. 

Idare meclisi tarafından hazırla
nan senelik raporda, bu milli mües
sesemizin mali, iktısadi ve sanayi sa
hada attığı adımları 1937 senesinde 
de muvaffakiyetle iler1ettiği ve par
lak neticeler aldığı görülmektedir. 

Yurdumuzun ekonomik kalkınma
sında aldığı rolleri şuurlu bir prog
ramla tatbik eden banka, geniş mik
yasta alakadar olduğu Ticaret Türk 
Anonim Şirketi ile Ormancılık ve En 
düstri Ltd. Şirketine ilaveten 1937 
zarfında merkezi Istanbulda Urün 
Ticaret Türk Ltd. Şirketini kurmuş
tur. 

1937 senesi bilfinçosuna göre, Ban
kanın bu sene 682.721 lira 96 kuruş 
kar ettiği görülmektedir. 
Bankanın inkişaf seyrini yeni elle

re intikal tarihi olan 1934 senesinden 
itibaren: 
1934 senesi bllAnçosu yekOnu 6.439.240.22 

1 1935 senesi bilfınçosu yekunu 6.691.044.82 
1936 senesi bilAnçosu yekunu 12.524.198.08 
1937 senesi bilAnçosu yekilnu 22.067.592.06 

Lirayı bulduğu görülür. 1934 ve 
1935 senelerine nazaran iş hacminin 
dört misli ve 1936 ya nazaran da 
yüzde yüz arttığı anlaşılmaktadır. 

BORSALARPA : 

Buğdaydaki 
Düşüklük Una 
Tesir Etmedi 

Izmir, (TAN) - Şehrimizde bu
lunan ve hayatı ucuzlatmak için tet
kikler yapan Isviçreli profesör Lo
ran sebze ve meyva satışları üzerin
de meşgul olmağa başlamıştır. Pro
fesör, mezbahaya da giderek kasap
lık hayvan satışları ile mezbaha res
mi ve perakende et fiyatları üzerin
de tetkikler yapmış, belediyede muh 
telif yıllardaki gıda maddeleri mik
tar ve fiyatlarını tesbit etmiştir. 

Profesör, Ticaret Odasında han
cılar ve bakkallarla ayrı ayrı görüş
müş, toptan ve peraken_de satış fi
yatlan üzerinde durmuştur. Profesö
rün son yaptığı en mühim tetkik 
sebze ve meyva hanlarında yaptıkla
rıdır. Hanlarda satış esnasında bah· 
çe sahiplerinin bulunup bulunmadık
larını, hancılar tarafından müstahsil
lere ne miktar avans verildiğini, sa
tılmıyan mahsulün ne yapıldığını in
ceden inceye araştıran mütehassıs, 
bahçe sahipleri ve hancıların mikta
rını, teşkilatlan mevcut olup olma
dığını, muhasebe usullerini, umuml 
masraflarını, aldıkları komisyonları, 

devlete verdikleri vergi miktarını da 
öğrenmiş, Istanbulda en çok hangi 
meyva ve sebzelerin satıldığı hakkın 
da mallımat almıştır. 

Mütehassısa verilen malumata gö 
re, Istanbulda en çok patlıcan ve do
mates satılmaktadır. 

Profesör bütün bu tetkiklerini İs
viçre usullerile mukayese etmekte, 
ve ucuzluk yolunu bu usullerde bul
maktadır. Mütehassısın verdiği ma
H'tmata göre, Isviçrede bulunan bü
yük istihlak kooperatifleri ve büyük 
mağazalar Fransadan Marsilya ve 
Liyondan gelen sebzeleri halka sat· 
maktadırlar. Köylerde kendi mahsul 
Ierini haftada iki gün pazara götü
rerek satmakta, belediye satış fiyat
larını radyolarla neşretmektedir. Be
lediyeler bal inşa etmekte, bunu 
halkın menfaatine terketmekte, fiyat 
kontrolü vazüesini görmektedir. 

ZiRAAT: 

Rizede Çay Fabriliası 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden) ~ 

Büyük Ziraat kalkınma programın
da yer almış bulunan çay işini hallet 
mek üzere, bir kanun projesi hazır
lanmıştır. 

Rize ve civarında çay yetiştirilme
si için, Ziraat Vekaleti parasız çay to 
humu verecek ve kısa bir zamanda 
dışarıdan çay getirtmiye lüzum kal
mıyacaktır. 

BORSA 
211-S-1938 

Frank 
Dolar 

PARALA& 
Al11 

'14,-

Liret 
Belçika Fr. 
Drahmi 
İsviçre Fr, 
Leva 
Florin 
Kron Çek 

Şilin A vusturyıı 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron Isvcç 

Sterlin 

ÇEKLER 

124,-
95,-
80,-
18,-

575.-
20,-
65,-
78,-
22,-

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

825,-

Açı111 

Satış 

80,-
127,-
104,-
84,-
22,-

580.-
23,-
70,-
82,-
25,-

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

630,-

Kapanış 

.. 

Son on beş gün içinde buğday fi
yatları bir hayli düştüğü halde bu 
düşüklük un fiyatlarına tesir etme
miş gibidir. Un piyasasında işler can
lılığını muhafaza etmetkedir. Ekstra, 
ekstra unların 72 kiloluk çuvalı 

610 - 770 kuruş arasında Ekstra un
ların çuvalı 585 - 710 arasında, 
birinci yumuşak buğday unlarının 

çuvalı 585 - 670 kuruş, birinci sert 
buğday unları 470 - 600 kuruş ara
sında satılmaktadır. 72 kiloluk raz
mol çuvalı, 310 - 340 kuruştur. Th
racat için alınan razmollerin satışla
rı iyi gitmektedir .. Bilhassa Holanda 
ile İngiltere razmol almaktadırlar. 
Paspalın kilosu 2,12 ve kepeğin kilo-

Paıis 

New-York 
Mlınno 

Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bcrlln 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokoharna 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

25.925 25.925 
0.7880 0.7880 

15,- 15,-
4.6890 4.6890 

87.0222 87.0222 
3.4466 3.4466 

63.6942 63.6942 
1.4284 1.4284 

22.6112 22 6112 
4.22 4.22 

12.7388 12.7388 
1.9710 1.9710 
4.1894 4.1894 
3.9810 3.9810 

106.21 106.21 
34.6337 34 6337 

2.7355 27!l'i5 
3.09 3.09 

628,- 628-
23.895 
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İspanyada Son Vaziyet Preistorik 
Sanatın 
ilk Keşfi 

Yeni Müstemleke 
Meselesi YENi MA YN GEMiMiZ 

rankistler, Dün Bir 
ir Daha Zaptettiler 

----0--

Profesör Pittard, Beşinci 
Konferansını Verdi 

(Başı 1 ncide) 

dığımızı söylemek doğru değildir. A
vusturyada şimdiye kadar hiçbir yer 
de görmediğim kadar büyük bir sem 
pati dalgası ile karşılandım. Avustur 
yayı fetheden hoyrat bir kuvvet de
ğil, fikir kuvvetidir Bir kaç gün için
de vücude getirilen eser en büyük za 
ferle kazanılan harplerin neticesin -
den daha büyüktür.,, 

"Atak,, Mayn Gemisi 
Gölcükte Merasimle 

Denize indirildi 
A 

rs 

~tH/ıKO 

Ankara, 26 (A.A.) - Profesör 
Pittar bugün saat 16 da Halkevinde 
beşinci konferansını vermiştir. Seç
kin bir dinleyici kütlesi tarafın~an 
takip edilmekte olan bu seri konfe
ranslardnn bugünkünde profesör Pit 
tar şunları söylemiştir: 

Preistorik sanatın ilk defa olarak 
keşfi tarihinin yüzüncü senesini pek 
yakında tesit etmek kabil olacaktır. 

(BQ.§1 1 ncide) 

yanına gidildi. Gölcük halkı ile, İz
mitten ve civar köylerden gelen bin
lerce kişi burada toplanmıştı~. 

90 bin liraya malolmuş olan bu gf' 
minin en büyük hususiyeti çekın' 
kuvvetidir. Bilhassa Yavuzun temil' 
lik için havuzlanması işinde çok isti· 
fade edilecektir. Atak, Yavuzu bef 
mil süratle çekebilecektir. 

•BAR BASTRO 

Bu keşif Cenevre civarındaki Fran 
sn topraklarında - Veyrier - de vaki 
olmuştur. 

Her Hitler, Avusturyanın ekono
mik kuvveti ve bünyesi olmadığı için 
güçlükler çektiği gibi Almanyanın 

da ekonomik sahasının darlığı yüzün 
den istırap çektiğini söylemiş ve Al
manyanın müstemlekelerini istediği
ni anlatmıştır. 

Avusturya ekonomiıinde 

Yepyeni bir ~ehre 

Saat 15,30 da geminin üzerine otur 
duğu kızak gevşetildi. Genç mühen· 
dis Ata Nutku, bu hazırlıklara neza
ret ediyordu. 

Dördüncü gemisini de denize iır 
dirmeğe muvaffak olan genç müheD' 
disimiz yüzbaşı Ata Nutku, 1923 ~ 
lında Bahriye mektebinden mez 
olmuş; mektepte hususi profcsörlerl 
on sene Amerikan usulüne göre de 
görmüş, Almanyada büyük havuz 
hazırlanmasında bulunmuş, ve 2 yv 
Hollandada kalarak Inönü denizal 
gemimizin inşaatını takip etmişti~ 
Yavuzun tamiri sırasında da Fr 
sızlarla beraber çalışmıştır. Bund 
başka Ata, destrüyerlerin ltalya 
inşası sırasında orada 2 yıl kalmıştd 
O zamnndanberi burada, çok muvaf 

..... 

J R " 
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~ARRu~ 0 

~ORf llA 

Preistorik sanat eserleri bakımın
dan dünyanın en zengin memleketi 
olan Fransada, önceleri, ne bu ilk keş 
fin ne de bunu takip eden diğer ke
şiflerin farkına varılmadı. 

Orinyasiyenlcrin heykeltraşlığı ve 
gravürü keşfetmiş olduklarını söyle
miştik. Fakat bunların sanatları Mag 
daleniyen'lerde bulduklarımız kadar 
kemale varmamıştır. 

llk işe yarar keşifler 1871 - 1875 
tarihleri arasında olmuştur. 

Bugün Preistorik - Mobilier - mo
bilye sanatını en iyi gösteren kollek
siyonlara malik olmak şerefini iki 
müze paylamış bulunuyor. Bunlar 
Paris civarındaki, Senjermen, mü
.,zesile Eritiş Müzeumdır. 

Senjcrmen müzesi, öbürkünden, 
kıyas kabul etmez derecede zengin
dir. 

Her Hitler Pazartesiye de bir nu -
tuk söyliyeccktir. 

Tuna üzerinden vapurla A vustur
yaya giren Mareşal Göring Volkiser 
Beobahter gazetesi muharririne be
yanatta bulunmuş ve yakında alına
cak tedbirlerin Avusturya ekonomisi 
ne yepyeni bir çehre vereceğini bil
dirmiştir. Yapılacak işler arasında 

büyük Alman nehirlerinin ve bilhas
sn Ren nehrinin Tunaya bağlanması 
da vardır.,, demiştir. 

Daha sonra "Bu hususta o kadar 
çabuk iş görülecektir ki, Amerikan 
çabukluğu bunun yanında sümüklü 
böcek sürati gibi kalacaktır.,, demiş-
tir. 

Biraz sonra mühendisin genG refi
kası, Namiye Nutku kurdeleyi kesti. 
Ucuna bağlı duran şampanya ~işesi 
hızla vapurun teknesine çarptı. K(i. 
püklü şampanya, geminin saçlarını 
yıkarken, kara ile olan son rabıtaı:ıı 
da kesilmiş bulunuyordu. Türk bay
rakları ile bir gelin gibi süslenmiş o
lan "Atak,, kızaklar üzerinden deni
ze doğru kaymıya başladı. Bir taraf
tan Yavuzun bandosu çalıyor, diğer 
taraftan bütün fabrikaların ve gemi
lerin düdükleri, halkın "Yaşa, var 
ol!,, sadaları, bu mesut hfıdiseyi her 
tarafa ilan ediyordu. 

fakıyetli işler başarmıştır. 
Ata Nutku, tahsilini tamamlam 

üzere yakında Amcrikaya gidece 
tir. 

Şanlı donanmamıza katıl 
"Atak,, ın uğurlu ve faydalı olmasıııJ 
candan temenni ederiz. 

f rankfıstlerin ileri hareketini gösterir harita 
Preistorik sanatta mağaralar sa

natı, mobilier sanntı olmak üzere iki 

Viyanadan resmen bildirildiğine 

göre, Anşelus tatbikatındanberi 1600 
kişi tevkif edilmiştir. Bunlardan 300 
ü serbest bırakılmıştır. Geri kalan
lardan bir çoğu 10 Nisandan evvel 
serbest bırakılacaktır. 

Gemi yağdan kıl çeker gibi kaydı 
ve bir kaç saniye sonra Atak, lacivert 
sular üzerinde ayyıldızlı bayrağını 
keyifli keyifli dalgalandırıyordu. 

Halk, büyük bir coşkunluk içinde bu 
muvaffakıyetli eseri, durmadan alkış 
lıyordu. 

Yerli malzeme, yerli emek 
Bu neşeli dakikalar devam eder -

ken, Yavuzun bandosu İstiklal mar
şını çaldı ve fabrikalar müdürü adı
na ön yüzbaşı Ethem Baykal misafir 

Çekoslovakyada 
Huzursuz:uk (B~ 1 incide) 

hareketin tespiti için toplanmış, ve 4 
,saat müzakerelerde bulunmuştur. 

Bir şehir işgal edildi 
Havas ajansı muhabirinin Saragos

sadan haber verdiğine göre, Franco 
kıtaları dün saat 17 de Btıjaralaj'u iş 
gal etmişlerdir. 

Bu kuvvetler, general Yugue ku -
mandasında bulunan Faslı kıtalarla 
Lejyonerler ve Navar kuvvetlerin -
den mürekkepti. 

Şehir, çok ddetll bir topçu ve tay 
y~ bombardımanından sonra önde 
tanklar olduğu halde Frankistlerin 
üç koldan yaptıklan bir taarruz neti 
cesinde ve nispeten kolaylıkla zapte
dilmiştir. 

Cumhuriyet kuvvetleri şark istika 
metinde rical etmektedirler. Hükfı -
met cephesi 20 kilometre genişliğin -
de yarılmıştır. Asi kaynakları, Hues
kn civarındaki temizleme hareketinin 
nihayete erdiğini ve birçok yerler iş
gal ettiklerini bildiriyorlar. 

Bir Alman kruvazörü 
ispanya sularında 

kalabalık bir halk kütlesinin iştirak 
ettiği, bir miting tertip etmiştir. Söz 
söylemek üzere kürsüye gelen, umu
mi mesai konfederasyonu reisi Juho 
halkın "laf değil, icraat isteriz!,, söz 
lerl arasında söz söyllyemeden kürsü 
den inmiştir. 

Juho miting mahalllnden ayrılma 
dan evvel; "icraat isteriz,•diye bağır
mak kafi değildir. Bu keyfiyet evvela 
işçi teşkilatlan arasında iyiden iyiye 
tasarlanmalıdır.!,, demiştir. Söz alan 
bir ok hatipler, Cümhurlyetçi İspan 
ya lehinde pıüessir yardımda bulu -
nulmasını istemişlerdir. 

-o---

Dünkü Sis 
(Ba§ı 1 ncide) 

yolcu iskeleleri doldurmuş vaziyette 
idi. Saatler geçtiği halde sis açılma
yınca, birçokları, evlerine dönmek ü
midini keserek, tanıdıklarının yanla
rına veya otellere gitmişlerdir. 

Köprüden Haydarpaşaya ilk vapur 
saat 22,20 de kalkabilmiştir. Sis saat 
22,30 da hafiflemiyc başlamıştrr 

Siı Yüzünden Kazalar 

hususi vasıf fnrkolunur. 
Bilhassa kendilerinden bahsetme

miz icap eden - Magdaleniyen - ler 
perdah ve cila taşları, kargılar, ok 
fırlatıcıları ve hançerler... gibi kul
landıkları bütün şeyleri süslerlerdi. 

Oyma ve kabartma bir takım zinet 
eşyası icat ettiler ve bunları pantan
tif olarak kullandılar. Ayni zamanda 
taştan, tahtadan, Ren geyiği boynuz
larından ve fildişinde de bir takım oy 
malar ve kabartma işleri yaptılar. 

Fa ·at bunlar ne biter Aletti, ne de 

müzeyyenat. 
Meydana çıkarılan bu son piyesler 

preistorik sanatm izahı noktasından 
çok ehemmiyeti haizdirler. Temsil e
dilen resimler hemen tnmamiyle hay 
vanlardır. Pek az olarak nebat resmi 
yapmışlardır. Hele insan resmi en
derdir. 
İnsan resimlerinin bu eksikliği, a

deta hemen hemen yok gibi oluşu be 
şeri, sanatkur olrnıya scvkeden esba
bı anlamak, daha doğrusu anlamıya 

çalışmak bakımından da aynca dik
kate şayan bir vakıa arzeder. 

* Brüksel, 26 (A.A) - Belçika hüku 
meti, Amerikanın Avusturya ve Al
manya mültecilerine yardım etmek 
için beynelmilel bir komite teşkil e
dilmesi hususundaki teşebbüsüne 

muvafık cevap vermiştir. 

Viyana, 26 (A.A) - Pazartesinden 
itibaren A vusturyada Şilin ile bera
ber mark da tedavüle girecektir. Bü-
tün bankalarda, posta gişe erine ve 
diğer müesseselere icap eden tedbir
lerin alınması için emir verilmiştir. 

* 
Romanyada heyecan 

Bükreş, 26 (A.A.) - Alman hüku 

metinin Tuna üzerinde bir harp filo

tillası teşkili hakkında verdiği karar 

Romanya e~an umumiyesinde heye 

can uyandırmıştır. Son zamanlarda 

Almnnyaya taraftarlık eden gazeteler 
bile bu kararı protesto etmektedir. 

Üniversul diyor ki: Ne Macaristan 

ne Çekoslovakya ne Yugoslavya ne 

de Romanya Almanyaya taarruz fikir 

lerl beslemekle ittiham olunamaz. Bi 

lere teşekkür ederek şunları söyledi: 
"- Atnk mayn gemisi, burada yap 

tığımız gemilerin dördüncüsüdür. Ha 
cim itibarile ufak olan bu geminin 
her çivisine çok emek vermiş bulunu 
yoruz. Geminin Türk kavga kuvvetle 
ri içinde aldığı vazüe hacmile nispet 
edilemiyecek kadar büyük ve şeref-

tr. alnız · r o lunun al n r11e 

yuğurulmuştur. Hiçbir yabancının e
li değmemiştir. 

"Her şeyi kendimiz yapacağız,, di
yen Ulu Önderin direktifine yürek
ten itaatimizln küçük bir senbolünü 
yaratmış olmakla. bahtiyarız.,, 

Bundan sonra Amiral Hulusi Gök
dalay söz alarnk tarihte Türklerin, 
bütün gemilerini kendileri yaptıkla
rını hatırlattı. Atatürkün bu yolda 
gösterdiği hedefe doğru gidildiğini 

söyledi ve: 
"- Bu tezgahlardan yakında çok 

büyük kuvvetler indireceğiz!,. dedi. 

(Ba~ı 1 ncide) 
Lehler, devlet tarafından işletil 

fabrikalara nüfusları nisbetinde l< 
bullerini, idnrenin en yüksek mev 
lerine kadar Lehli hakim, noter ' 
memur tayinini ve kendileri için e 
nomik tavizler yapılmasını ve lü 
mu kadar mektep istemektedirler. 

Yahudi tıleyhdarlığı 
Varşovn 26 (A.A.) - Meclis, y,JJ• 

u ' C! ayy11n "ni ~ 
neden kanunu dün ikinci ve üç 
okunuşunda kabul etmiştir. 

Ayni celsede, bir mebus farına 
luğun ilgasına matuf bir kanun t 
fi vermiştir. 

Varşova, 26 (A.A.) - Litvanya 
buatının ilk mümessili olarak Z 
Zig Anzjus gazetesinin muhabiri d 
buraya gelmiştir. 

Litvanya hududuna yakın An 
tov şehrinde de posta ve telgraf ııı 
haberelerinin tekrar başlaması h 
kında müzakerelere dün başlanrnıf 
tır. 

Barselonadan alınan bir habere 
göre; başlarında amiral Şer olduğu 
tahmin edilen bir Alman kruvazörü 
ile Möve tipinde iki muhrip dün sa -
bah Punta Sabina açıklarında görül
muştür. Şimali şarki istikametinde gi 
den bu gemiler yedi ticaret gemisine 
refakat etmekte idiler. 

Vapurların işliyememsi yüzünden 
trenle Haydarpaşaya gelen birçok 
yolcular da 1stanbula geçememişler, 
saatlerce garda beklemek mecburi
yetinde kalmışlardır. Sis başladığı 

esnada Büyükadnya gitmek üzere yo 
la çıkan Halep vapuru Haydarpaşa
da kalmıştır. 

Eğer bu sanatı heyeti umumiyesile 
tetkik edecek olursak, vehleiulfıda 
nazarı dikkatimize çarpan şey, bu sa 
natkarlnrda mutat olan realizmdir, 
onların bu sanatları o kadar kuvvetli 
idi ki, yaptıkları hayvan resimlerini 
tayinde hiç tereddüde düşmemekte
yiz. Bundan başka hayvanların isti
rahat halinde resimleri yapılmamış 

olması dn ayrı bir hadisedir. Bu re
simlerde ren geyikleri atlarla, koşar-

Bundan sonra Amiral, fabrikalar 
müdüriyle arkadaşlanna ve bu ara
da bilhassa geminin genç ve mükte
dir mühendisi yüzbaşı Ataya teşek -
kür etti. "Atnk,, gemisinin milleti -

naenaleyh Tuna filotillası tedafüi bir miz için faydalı olması ve icabında 
mahiyette olamaz. memleketin tarihine şanlı menkibeler 

Berlin, 26 (A.A.) - Yeni A 
ya vilayetile Silizya vilayeti ar 
da en kısa dcmiryolu muvasalası 
koslovakyadan geçtiğinden iki 
yet arasında Çekoslovakyadan 
sit nakliyat yapılması hususunda 
kında Almanya - Çekoslovakya 

Burnda tahmin edildiğine göre, bu 
Alman harp gemileri Majork istika
metinde giden askeri kıtalnr ve mal
zeme yüklü vapurları himaye etmek 
tedirler. 

C. 2 tahtelbahiri davası 
devam ediyor 

Brest, 26 (A.A.) - İspanyol hüku 
metine ait (C 2) markalı tahtelbahiri 
kaçırmıya teşebbüs eden kumandan 
Troncoso ile talebe Serratz ve Oran
dain altı ay ve beş günden ibaret o -
lan hapis cezalarını ikmal ederek bu 
ıabah Brcst hapisanesinden çıkmış -
lardır. 

Kumandan Troncos ile Snrratz 
bir polis müfettişinin refakatinde 
Hendaye gonderilmişlerdir. Orandain 
fse Bayon'a sevk edilmiştir. Üçü de 
ceza mahkemesi huzuruna çıkarak 

nezdlerinde patlayıcı maddeler bu -
lundurmak cürmünden dolayı mu -
hakeme edileceklerdir. 

Haydarpaşadan lstanbula gelmek
te olan Posta idaresinin 4 numaralı 
motörü de, sis yüzünden Ahırkapı 

önlerine düşmüş ve karaya oturmuş
tur. Motörün imdat seslerine derhal 
cevap vermek mümkün olamamış, an 
cak, sis açıldıktan sonra, kurtarılma
sına gidilmiştir. 

Posta idaresinin 5 numaralı mo
törü gece yarısından~ sonraya kadar, 
4 numaralı motörü kurtarmak için 
uğraşmış, fakat muvaffak olapıamış
tır. 

Sariemena muhasara eJilJi 
Asi kaynaklarından alınan son bir 

habere gore, Ebre nehrini geçen Fr~n 
co kıtaları Leriada yolu üzerinde Kan 
daşana'yı işgal etmişler ve Alkanza 
mıntnknsında Guadnlaraba nehrini 
bir ok yerlerinden geçmişlerdir. 

i.astellon vilayetine giren kıtalar ı 
Akdeniz sahillerinden ancak 65 Km. 
mesnfede bulunm ktadır. Sariemenn 
muhasarn edilmiştır. 

Bir yoku motörü de Kızkulesi ön
lerinde hafifçe karaya oturmuş, ve 
kurtarılmıştır. Limanda bağlı bulu
nnn bir Alman şilebinin şamandıra 
zincirleri ile Heybeliada vapurunun 
zin<:irleri biribirlne sarılmış, bir ka
zaya meydan verilmeden, vapurlar 
biribirinden ayrılmıştır. 

Dün öğleden sonra, Pendik ve 
Yalova vapurları gelmemiştir. Deniz 
lşletmesi seferlerinde bir arıza yok
tur. 

Dünkü sis çok kesifti. Denizciler, 
yirmi senedcnberi, bu kadar devam
lı ve kesif bir sisi görmediklerini 
söylüyorlar. 

Pariste nümayi,la 
Paris 26 cHususi - Faris mınta

ltası i i sendikaları birliği, Buffaloda 

Sis o ~adar göz önünü göstermi
yecek derecede idi ki, yalnız liman
da değil, 6 saat müddetle şehir iç.in
de de seyrüseferi aksatacak kadar 
kesa t pe dahladı.. Hele bir ara, 

Curentul de şöyle yazıyor: Alman kazandırması temennisi uzun uzun 
ya 1917 de Tuna vadisinin neye ya- alkışlandı. 

sında müzakerelere başlanacaktıt• 

radığını ispat etmiştir. Bugün ise Al- Yavuz bandosu, bu sırada Atatürk 

manynnın Romanya petrollerine ih- marşını çalmıya başlamıştı. 
Yeni gemimiz: Dalgıç 

tiyacı her zamandan ziyadedir. 
lar veya ölürler, hiç hareketsiz değil !!"!!!'~~~~~~~~~~~~~~ 
dirler. Atla dörtnala giderler. 

Gölcükte dünkü bayram sevinci, 
ni bir kat daha arttıran yeni bir gemi 
nin tezgaha konması oldu. Bu gemi, 
sayıları gittikçe artmakta olan deni
zaltlarımızıo herhangi bir vaziyette 

Mağaralardaki mağdalenyen re
sim ve gravürlerinin en kuytu yer
lerde ve ekseriya bu mağaraların met 
haUerinden 500 - 800 metre içerlerde 
yapılmış olduğunu unutmıyalım. 

Sanatkarların küçük kandillerle 
etraflarını aydınlattıkları tahmin o
lunabilir. Faknt şaşılacak şey, onla
rın bu kadar tabü nisbctlerini muha
faza etnıiye muvaffak olmalarıdır. 

Mağaralar içindeki sanat eserleri 
iki türlüdür. Bunların bir kısmı çizi
lerek yapılmış eserlerdir. Diğerleri 
de boyanarak yapılmış olanlardır. 
Bazan gravürlerin üzerine boya sü
rülerek bunları daha parlak bir hale 
getirmişlerdir. 

Ben bu süslü mağaralardan bir 
çoklıırını gezip dolaştım. Doğrusu 

insan bunlara hayran olmaktan ken
disini alamıyor. Hele bu mağaraların 
içinde bulunan sanat eserlerinin çok 

tramvaylar, otomobiller, arabalar 
güçlükle işliyebillyordu. 

Sisin devam ettiği saatler zarfın· 
da köprü altı ve köprü üstü, hmça
hınç dolmuş, görülecek bir manzara 
arzediyordu. Birçok kimseler, köprü 
altındaki vapur bekleme odalarında 
geceyi geçirmeğe hazırlanıyorlar, 

hatti kıvr yata bile olu7ordu. 

eski oluşları, onları vücude getirmek 
hususunda çekilen güçlükler ve bu 
kayalarda yazı ilham ettikleri esas
larını düşündükçe insanın takdir ve 
hayranlığı bir kat daha artmaktadır. 

Renkli resim yapmak için sanat
karlar ancak iki boya tedarik edebil
mişlerdir. Biri "Pcrokist dö manga
nez,, madeninden elde ettikleri siyah 
boya, ikincisi de aşı boya dediğimiz 
diğer bir nevi madenden çıkardıkla
rı turuncu renk boyadır. 

Bunların kimyevi tahlilleri yapıl
mıştır. 

Şimali Ispanyada dünyada olmı
yan çok güzel bir sanat eseri vardır. 
Bu freskin 14 metre uzunluğu vardır. 
Ve bunun üzerinde birçok cins hay
van resmi muhtelif vaziyetlerde gös
terilmiştir. Bilhassa bunların içinde, 
Bizonlar harikuladedir. 

MagdalenyeQ. periyodu bitince bu 
sanatın da tamamile ortadan kalktı
ğı görülüyor, bunu takip eden peri
yotta bunlara ait hiçbir iz bulunma
maktadır. Ne olmuştur? Içtimai ve 
siyasi hAdiseler mi veya de
ğişmesi mi? Yoksa kendi hayat tar
zını, ruhi telakkilerini icbar eden ye
ni bir halk mı ortaya çıkmıştır? 

Şimdilik bu hususta bir eser kar
pında7ız. 

imdadına koşarak onlara hava veya 
gıda gibi şeyler yetiştirmek ve ica -
bıntta 200 metre derinlikte çatlıyan 
saç kısımlarını tamir etmek evsafını 
haiz son sistem bir dalgıç gemisi ola
cnktır. "Dalgıç,, Gölcük tezgahlarının 
beşinci eseridir. Bu geminin umur -
gası da dün tezgaha merasimle kon
du. Ve ilk çivilerinden birincisini 
Tümgeneral Baku, ikinci çivisini de 
İzmit valisi Hamit Oskay koydular. 

Bu coşkun tezahürat arasında me
rasime son verildi. 

Atak gemisinin isim anası, mü-
hendis Atanın eşi Bayan Naclyeye, 
kurdelayı kestiği makasla beraber 
bir de altın bilezik hediye edilmiştir. 
Bu bileziğin içine şu kelimeler uyul
muştur: 

"Atak mayin gemisi indirme an
nesi Naciyeye Deniz Fabrikalarının 
hatırasıdır.,, 

"Atak. ın huıu.iyetleri 
Boyu 44 metre, genişliği 8 

metre, çektiği su: 3.28, yükli.ı mai 
muhreç: 530 ton. Çift pervane 1025 
beygir kuvveti, yolu: 13 mil, alacağı 
mayin 40, mürettebatı: 4 subay, 29 

Pariste Maden 
Amelesinin Gre 
Devam Ediyor 

Paris. 26(Hususi) - Faris -
endüstrisindeki amele grevi de 
ediyor. 

Işgal edilen fabrikalarda taJll 
sükunet hüküm sürmektedir. :N' 
ve asayişi temin etmek için G 
almak lüzumu hissedilmemiştir. . 
ciler tarafından konulan nöbetÇ 
atölyeleri işgal ve fabrikalara g· 
leri kontrol etmektedirler. 

İşgal hareketine pek az gre\T~l 
tirak etmiştir. "Mesuller,, fabri1' 
rı işgal eden amele ile evlerin°' 
turup hadiselere intizar eden 
arasındaki irtibatı süratle ve e 
ya motosikletle temin etmektedi.t 

Patronlar grupunun 
beyannameai ~ 

Dün öğleden sonra, son gre 
hareketleri hakkında, V cnsan 
ile maden endüstrileri patrO 
mümessilleri arasında yapıları 
görüşme neticesinde Paris made" 
düstrileri grupu şu beyannaıneY1 

retmiştir: ,. 
"Müesseseler amelenin işgali 

da bulunduğu müddetçe amel~ 
rahhaslan ile hiçbir suretle rn 
re etmeğe imkan yoktur. Mllt' 

ten olsa da yevmiyelerin 
arttırılması imkansızdır ... 



27-3- 938 

Radyo 
TAN 

lıtaabul Komutanhğı Saflnal•a Komlıyoau il.talan 

İstanbul Komutanlıjı emrinde bulunan Kıt'at ve müessesat eratı ihti
yaçları lçin satın alınacak pirinçlerin cins ve mlldarlan ile muhammen tu-

l1tanbaJ rtdyosa: tarlan ilk teminatlan ihale günleri, ihale saatleri münakasa §ekillerl aşa-
a.a L 1 ğıda gösterilmiştir. 
uu E NEŞR YATI: 

taat 12,30 Pllkla TUrk muelklel 12,SO Ha Cinsi \lildan Muhammenİlk teminatı İhale İhale 
vacııe 18,05 Pllkla TOrk muılklel 18,30 Muh Tutan ıünfl saati 
tııtf plAk neırlyatı 14 80N. P. Pilavlık 30000 8300 
AKŞAM NEfRIYATI: P. Çorbalık 12000 2280 

844 1/4/938 16 

Mflnakua 
tekli 

Kapah 

ı .. t 18,30 Pllkla danı muılklıl 19, 15 Kon P. Pilavlık 19000 4066 
t.,.na: Prof. 8allh Murat (Radyo dersleri) P. Çorbalık llOOO 2134 465 1/4/938 15,30 Kapah 
20 Müzeyyen ve arkdaıları tarafındarı Türk Şartnameleri her ·· ölleden vvel K -ı..-. da .. rül bilir İsteklilerin 
"'••lklıl ve halk prkıları 20,45 Hava rapo gun e o~,., .. n go e · 
•u 20.48 Ömer Rıza tarafından arapça ıöy· ilk teminat makbuz veya mektuplan ile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ft 
ley 21 Cemal Klmll ve arkadaııarı tarafın- 3 üncü maddelerinde yazılı veeikalan ile ihale günü ihale saatinden en a 
cla11 Türk muılklıl va halk prkıları (aaat bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık satın 
ayarı) 21,45 Orkeatra: 1 - Meyerber: Robır alına Komisyonuna vermeleri. ... 1402 
lö cllabl fantezi 2 - Waldtınfel: EatUdlan- " 
tl11a vala. 8 - Ganne: Le ultenbank. 4 -
8ı..t: Antrakt da Karmen 5 - 81edo: Pa
PIJyon dor. 22,15 Aanı haberleri 22,SO Pllk 
la IOlolar, opera ve operet parçaları 22,50 
lon haberler vo erteıl gUnUn programı D 
ION. 

Devlet Derıı ıryolları ve Limanları islf~tme U. idaresi ılan lar ı 

Ankara Radyotaı 
66La NKt'RIYATI: 

Muhammen bedeli (5000) lira olım 5000 m• okzijen açık eksiltme usully
le 10-4-1938 Perşembe günü saat 15,30 da Sirkecide 9 ncu işletme binasın 
da mubayaa komisyonu tarafınd4Ul satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 375 liralık muvakkat teminat makbuzlan w 
ı .. t 12,80 Karııık pllk neırlyatı 11,so kanuni vesikalariyle beraber komisyona müracaatları lizımchr. ŞartnılDle 

i»llk TOrk mualklal ve halk prkıları 18,15 ler parasız olarak komisyondan vmlmektedir. (1609) 
Dahııt vo harici haberler * * * 
AktAM NKtRIVATI: Sıvasta cer atelyelerine ait muhtelif bina, kanalizasyon ...tr lnpat 

laat 11,ao l'llkla dana muılklal 11,11 
'tar1c ın .. lklel vo halk .. rkıları (Mak~uıo işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 
Çabr vo arkacl .. lan) IO laat ayarı vo a· 1 - Bu işlerin kefil bedeli 691.050 liradır. 
l'apta ltOfl'lyat I0,11 TGrk ınuelklol YO halk 
tutulan caaııha .... 111 Y• arkaclqları) 11 2 - İstekliler bu. alt prtname vesalr nnkı dnlet demlryolla-
ldobt lconu1111ar ••hfot Kaınaı Çatlar 11, 11 nnın Ankara, Haydarpqa ft Sirkeci vemelerlnden M.ec> lira mukabl
ttacıyo •lon orkeatraeı: 1 - lohobek: Gan linde alabillrler. 
••• clol Vlollno 1 - Vlttorlo Glullanl: A. 
're eola loronata a - Aınaclol: lwıno 4 - 3 - Eksiltme 14. 4. 938 tarihinde pelflrlllbe aGnl laat 15 te Anka-
Mlohtlh loronata tpagnoıa ı - Araman· rada devlet dembyollan yol reWtlfnde merk• birlncl komll)'onca Y• 
dola: N"nllght in Vonloo 1 - lerlot: toono pılacaktır. 
de .. ilet il Ajan• hab ... ltrl il, 11 Yarınki , ... ,. .. 
SbJ'ONILBB: 

4 - Ebiltmiye ıdrebllmet lcln lltekUlerln 
ilkte: 

tekUf mektublle b~ 
• 

n:::: =::,~~ = s!,C:: A - 2290 sayıh kanun ahkAmına uypn 81.182 liralık muvakkat 
kObaer(Cherublnl, Blzet, kodaq, Lebar, teminat, 
l.foııkooakt, Saint - Saens, DobnaJ171). B - Kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesflralan ]111 gün 
11AFtF KONSEBLEB; saat 14 de kadar komisyona vermiş olmalan lizımdır. 

7.10 Berlin kısa dalgası: Hafif Pazar kon-
14111 (8.15: Devamı). 11.45 Berlln kısa dal· 5 - Bu hususta tafsilit ve izahat almak istiyenler D. D. Yollan yol 
Pal: Askeri bandosu, 13 Berlln kısa dalga- dairesine müracaat edebilirler. (751) (1:552) 
aı: Halil konMr 14.15: Devamı). 13.10 Bük- J1. 
l'ek: Tlllldln orn.truı (lUS: Devamı). D 1 D l ll ıuo V•l'fOv•: Ölleden ııonra musikisi. 16 ev et em ryo an ve Limanlan 9 unca lfletme Mtldtlrl8itbıclen: 
P41tte ima da1pu: KU'lflk mualkW ve •- Muaddel D. D. /7 numarah tarifeye tevfikan 30 Mart 938 tarihinden 
lQ Program. 18.45 Peşte: Koro konseri. 17.15 itibaren Avrupa hattında da Türk ve ecmebt talebe•• &lretmenlere husu
Berun kısa dalpaa: KiloQk konser. 18 Bük- .ı teraiti dair..tnde umumi ve tenzilll D. D. /130 numaralı tarife üzerin-
=ı!::e;'Stnl--:.,-· ~:~: ~B:; den % 50 taıUAt yapılacaktır. Bu temllAt talebe için her nmanr mektep 
"91aire). 20.10 Prq: .Bando ~uzıİta. 21 müdürleri ve ölretmenler için yalım 1 Mayıstan 31 ~kadar cart 

11=== 

Pras:4ltlencell llk'bahatr proıramL 21.20 olacaktır. (1845) 
Jlokres: Plak konseri. 22.45 BUkreş: Orkes- ------------------------- ---------------------------_;,_ _______ ..._ __ 

A HA EM 
18 Varşova: Stüdyo kentet takımı. 

Komiıyonunclan : 

... BULMACA 
1 - Bir metresi altmıf kurut deAerlenen .. 45,000,, Ura delerfnde yet

miş binden seksen bir metreye kadar erat yalık elbl8ellk kumqla bir 
metresille kırk kurut fiat biçilen "18,500., lira de&ezinde kırk bet binden 
elli bet bin metreye kadar yatak kılıflık bez afallda )'Ullı tarihlerde ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

ISTANIUL GAYllMUIADILLER KOMiSYONUNDAN: 
Evvelki günkü bulmacamızın 

halleddilmit şekli 
ı 2 3 4 o 8 7 8 t 10 

2 - Yazlık elbiselik kumat prtnamesl lld yGs )'bml bet kurut karp
lığında ve yataklık beze ait prtname de parllll o1ank komiqondan alı· 
nabiltr. 

3 - Ekıiltmelerine ~ek istlyenlerlıı 7ubk elldıellk kumq için 
3375 ve yatak kılıflık bez lçln de u13 87,, Ura .. so .. kurufluk ilk teminat 
makbuz veya banka mektubu ile şartname ve kanunda yaıı1ı belgeleri 
muhtevi teklif mektu~laı'mı belli gün saat dokuza kadar komisyona ver

miş olmalan. 
A - Yazlık eksiltmesi 12/4/938 Salı glnCl saat on. 
B - Kıbf1ık ekalltmesi 18/4/938 Çaqamba güDü Mat on. 

• 
Yana.: 

TOPLANTlLAR 

DAVETLER e 

"803,, "UN8,, 

Harici Askeri Kıtaat 
11.tnlan 

D.No: 

222 

3274 

3585 

3885 

3875 

3878 
4125 

4278 

8891 

Semti w Maholled 

Çengelköy 

Beyollu Hüseytnala 

Ortakö7 

Aksaray KAtip Kasım 

ttlkiidar SelAml Ali 

Huk&y Tuqucu 
Yefilköy Köyiçi 

Embıönil Ahiçelebl 

SoktJOı 

KUJU 

E.8ultançepned 
Y. Tablm çefllleld 
TqocaJı 

•·om 
Y. Çorbaeıbap 
Babacu 

ZmWcNo: 

6 

E.3 
Y.S 

E. 33 

E. 2-2 Mü. 
Y.12-14 

IçJnde kuyu.u olua 
ananın 1232/1346 hl& 
Ana 

içerisinde meyva apç
Jan balunm ..-w 
çiçek bostanı 
iki kıta arsa 

80Açık 
utırma 

210 Açık 

3750Kapa
h Drf 

B. 13-15-17 Jki kıta ana 

200 Açık 
artırma 

830 Açık artırma 
Y. 15-17-19 

KumbarahQe caddesi E. 25-27-29 Ild kıta arsa 800 Açık artırma 
•. Ermeni JdlilMl 9 Bahçeli lıanen1n 200 AçJk 
Y. İnci çiçeii 1/2 his. artuma 
B. Abacılar E. 323 Diikklnm 3/12 lıfl. 380 AçCk 
Y. Zındankapı caddesi Y. 33 artırma 
B. Yedinci E. ve Y. Hanenin 1/3 bil. 1&0 Atık 

Bir Jd1olUna tabl)11D edilen fiatı 
250 kurut olan 18000 1.on altı bin ki

*Balar• Halkftlndl balGD ..u ı1 de ıo :rtn çorap 1pu11 bpa1ı suna eıt
tanıo arı.tram taratından bir kom.- ve- siltmesl yapl180Ubr. fartnamesl 200 
rilecekUr. Berkea ıeleblllr. kmuf bedel mukabWnde ..ulmakta-

Y. Yedekçi BilleJinala 17 artırma 
8189 8ofacıkö1 B. Koru E. 80 Bahçeli ahınD 80 Açık 

Y. ffelrlnıotıa Cllddlll Y. IG 1/3 hiL ~ * ltmla7 Cem17etl UakGdar kua tu1-l dır. Tallplet her s0n Komlqana mü 
8eDellk kontresl buıün ..at 11 de Dntancı müracaat eüblllrler. Dk t.m•utı 
1uda Halkevt 181onunda topl•nacaktlr. 3000 lindar. DM'-1 31 Mart 838 1 

Yukarıda evsafı yazdı gayri men kUller on gün müddetle satıp çıkanlmıştır. ihaleleri 8/4/938 tarihine 
d(lşen Çarpmba aGnil saat 14 dedir.Satış münhasıran .p.)'l'l ısıilbadll boDOSUeclir. 

llafıa~lndc perfllllbeaünfluatlldedlr.Bbll~ ~!!!!!!!!!!!!~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!! * l:mlnönll Halkevinln Od 711daııberl ha meye lfrecelderin 2490 l8)'1lı lwıu- ;;;;; 
zırlamakta olan koro bqetl Balkn1 ara.- nun 2 ve a Qncil maddelarlnde yazı,. 
trumm ~ ilk kommm f Dilan pa.. lı veslk•lan ve ilk tendnatlan ile 

_. SOLDAN SAGAı zaı1Ml akfamı verecektir. birlikte teklif mektuplannı ihale la-
1 - BJr nevi ıilt tatlıa.ı tfııd bir 1 
1 - Namua davet - Kıa mnuı * ~ 7frm1 dokuzunda Salı ıana .. , 8 

en en az saat evve Ankara 
ı _ Kıt _ Yiyecek pazan ll,IO 41 Beyotıu llalkıevlnde "TClrk 1.._ M. M. Vektlett Satmılmı Komllyo-
t - Bitap - Türk llruı - CHzQ bpah fell,, meVfY}u bir konf•ana ~. DUJ\& vermeleri. (784) (1298) 

1-:C,°;!:!".trmnda bulunur_ Emel •11ddelammn11Jie Dafft _ * ' 
t . nf!fr bir metresine tahmin edilen 

- Llkln - Yemek tat. c. Milddelumumlllllnden: ftyatı '25 '""'·-·· olan 19000 tre 
7 - .Botuimat Tokat elld Nlll Avukat Ruhi Tecellolhı 1..-L.1 -.11&&..., me 
• - Rtıqlnn arkadan plmes.. muu pyak kumat kapalı zarfta mtl-
1 - V&eudtln bir kısmı - :ıtOpQ ile me, mm ~· 1Mm\lrl79Umlze mQracut ~ na>rmya kcıınulmUfbJr. Jb•l..t 

10 
bur blr kuab9 11 4 838 Pazart.i ,ana mt 10 

- Bir et 7m2el1 Nisan~ tedlr. Dk teminatı 8058 lira 28 kıı· 
Yt Y1JKARDAN AŞAÖJs ~ l'Uflur. EVl8f ve prtnamml 4ılM ku· ------------
1 _ ~ bir pıa _Saki bir ll1lh Clmlaıı"7efin ıs lnci ya- \ nıt mukabilinde 11. M. VekAletı ... clvert 1naı;:11 kapalı Dtfla atın alı-
' - .... _ ft...11'- '"'·p·- -- -Sor- hnda -----'----- L....&1- tınalma Ko-'-onundan alınır -.. nacaktır. • eil '1 t 838 Perfllll-_. - - .,_ r--•- ,-vrw11111nnrnft llCIH&CP ail &&MaJ • - be stmtı uat 11 '8dlr. tık wntnatı 

ıu edatı 7tD'lı h 6a;yram 11r1oellıl tıneye lfrecek1erfıı 2490 ayılı b· 1850 liradır. a...ı ve --tıwn!Mlat 
1 - Blr vUA,yet merkezlmlz - Yaz ye- ••ne/men rolı porlalt •• nWiun 2 ve 3 Onctl maddelerfnde il- almak c.+-enı.r mr _::· 6Meden 

mftl Uıl teııileıı veatkJe teminat ve tekUf __ , •- • 
4 - Gıda - ttteı - ıtuapbk bQ'V8D ,enl l olmalulır. mektıqtlan De birlikte lhale saatin- sonra •tınalma Komlqcımma müra-
: : ::! ;..: mabrUlr&t _ Dmlr- Yardan ulilıW imidl o- den en u bir aut evveı ADkaraü caatıan eblltmeye glrecekledn 2490 

ea .ı.u. lan ınlnlınüdl.,.,,,._ ,_ 1"' M. M. VekAJeti •tı•h• Komt• • •Jlh bn\ID\ID 2 w !1.nd m,addeıe-
'I - bld _ ~ bMtebll - Srbk 6aJrcrm •erfrlnlei :.:- ..ı-- yonuna vermeler1. ('18C) (lM4) rinde !atenilen veuı_A tem nat ve 
1 - Sacak IWDleket 7.mp - Jfmmm ~ .. , p•r teklif ~le blrllktıe ihale 

..... tlillM ,...,,...,... * IUtfndm m U bir mai ~ ,An.. 
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Giresun Nafia Müclürlüğünclen: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Glrelon viliyetl merkezinde J8Dlclen ~ 

lacak 10 dershaneli mektep tmlJAtının kArgfr beton ve betonarme ~~'""' 
ndır. Muhammen bedel 41321 Ura 82 kunıftur. 

2 - Eksiltme vahidi ~at esası üzerinden Japılacalrtır. Yapılan tlDda 
llttan Jbd• nispeti ha- ahvalde~ tlyatlann ~ oldulu gibi 
yekQn Ozerlnden dabt ten edUndf sayılacütır. 

3 - Bu işe aid prtııameler ve evrak fUDlardır: 
A - Ebtltme fenni huUlt w baJmdlrhk film pnel fld'bWDe& 
B - ltetif M»h• 1llUknelenaım 111'0Sesi plln. 
ı.tı,.ıler b119ftak ft ;.ınaamelerl 200 kUl'Uf bedel mukabllinde Gta; 

10D Nafıa Müdilrlfllünden alabillrler. 
4 - Ebiltm9 ıı Mama NI tardlfne tasadGf «im lala ,a.a saat ıı 
Husual muhuebe blnuı içinde toplanacak olan villyet ~ 

yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapah zarf usullyle yapılacaktır. 
8 - Ebiltmeye gtrebllmet tçtn fltekJf1erln 3099 Ura 14 lnınıfluk mu 

vakkat teminat 991D8ll ft bUDdaD b.flra aplıdakl ftllkalan haiz olup 
ıa.termen IAzımdll'. 

A- Nafıa VekAletlndm ahmnq en aplı 15000 llrabk Japı lfleri mütıl
lhhltUk ...... 

B - nc.reı od.-mda Jruıth oJdutana dair wmJra. 
7 -tıaa .......... ,..,, ldu9 .... lola m6tfJ .. Mtn 

bir ........... ... 



11 NEVROZIN varken başağrısı ile kırık· 
rıktan ' şikayet edip durmanı anlamıyorum! .. 

. .. 

NEVROZIN soğuk algınhklarına, gripe, 
romatizmaya, baş ve diş ağrllarına, nezleye: 

sinir, adale ve bel ağrllarile kırıkllğa 
karşı birebirdir. 

Bütün ağn, sızı ve sancılan bıçak gibi keser. 

Piyasamıza yeni çıkan 

FRANSIZ PUROL.ARI 
F raıuız rejisile akdetmit olduğu mütekabiliyet eİularma 

müstenit mukavele mucibince, İnhisarlar idaresi isimleri afa

ğıda yazılı dört muhtelif markada Fransız pürolarının mem-

Jeketimizde aatılmaıım kabul ebnittir. 

Diplomates Beheri 45 kuruş 

Philipinos 
" 

25 
" 

Voltigeur Extra 16 
, ... 

il " 
Nikotinsiz voltigeur . ' 20 il il 

. 
bu pürolar ilin tarihinden itibaren piyasaya çıkarılmıttn. 

Fransız Rejisi, Türk sigaralarını evvelce Framada sablığa 

çıkannıttır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vUcutlU yaşlı kimseler de kullanmakta.dırlar. VücudUn il

tivalarında ve koltuk altlannm pişiklerine karşı bundan daha mUessir 
bir pudra henUz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) lan ile karıştırmayınız 

Havayolları Umum Müdürlüğünden : 

HAVA SEFERLERi 
ANKARA • ISTA."JBUL arasında 1 Nisan ·1933 den itibaren başlıyacak· 

tır. (733) (1500) 

,~~~~~~~~~~~~~~~~' 

Türk Hava Kurumu 

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

B U K E Ş 1 O E O E :1 
200.000 ve 50.000 liralık mükafatlarla; 

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

Biletlerinizi ayan yedinci gününe kadar bayile-
1 
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Uykusuzluk, asabi öksürükler, 
asabi zayıflık, baş ve yarım baş 
ağrısı, baş dönmesi, bayğınlık, 
çarpıntı ve sinirden ileri gelen 
bütün rahatsızlıkları iyi eder. , _____ ,,, 

HiÇ 
lhtiyarlamıyan 

Bir Kadının Sırrı 

Bu Bayan 25 mi? 

~ -

TÜRKiYE İ 
,. Kadın ve erkel< için 

Meşhur İsviçre 

BALLY 
Ayakkabllarının ilkbahar 

modelleri gelmiı+ir. 

PAÇIKAKIS 
Beyoğlu, İstiklal cad. 286 E 

GÜVEN 
ANITI 

-

Güzel· Çirkin ••• 
Kime güzel deriz? Bu betli değildir. Yalnu 

muhakkn ola 

Venus Pudrası 
kullanan kadına, çirkin 'derneğe dilimiz 

varmaz. Bu pudranın en bilylik mucizesi, 

çirkinliğile şöhret almış kadınlan bile, ta

uınmıyacak derecede güzelleştirmesidir. 

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

bettim. Yenisini alacağımdan eskisi-
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