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Francocular 1-Iarbi Kazanıyorlar 1 
Lerida ve Fraga da Dustii 

1 

Katalonya Şehirleri 
Asilere Geçiyor 

Rahati 
Bozan' 

1Hükiimetçiler Geriliyor 

Çiviler 
Fransanın müdahalede bulunacağı 
şayialarıdolaşıyor, Ademimüdahale 
kom~tesi perşembeye toplanacak 

~hmet Emin YALMAN 

A vuaturya kasırgasmdan 
sonra bütün gözler ufuk

lara dikili kalmıttır. Dudaklar
Cla dol&f&ll aual tudur: "Gelecek 
kı,.amet nerede kopacak?,, 

Kimi bunu Çekoalovakyada 
artyor, kimi Katalonya sahille
rine doğru adeta mukavemet 
aöımeden inen Franco kuvvet
lerine gözünü dikmiftir. Kimi 
l.ehistan .. Litvanya gürültüaü
ııün yeniden alevlenmeaini bek.. 
liYor-

Halbukl geçen hafta hiç beklen
ıniyen ve hesaba konulmıyan bir 
" de gürültü koptu. Yeni dünya. 
aebel:ii, -Almanyanm: "Brezilyadaki 
Alınanlar fena muamele görüyorlar,, 
diye Brezilyaya şiddetli bir protesto 
~kınesidir. Arjantinden Birleşik A
lnerika ve Kanadaya kadar bütün 

. 
Baraelonanın aon bombarclrmamnJan laazin bir mamıara 

[Son harekab göateren· harita 6 ncı aayfamızdadır] 

Anıerika bu protestonun sarsıntısını Londra, 28 (Hususi) - İspanyada madan ilerlemekte ve topçu kuvvet
duydu. Birleşik Amerikada mesele ki dahili harp, Frankistler lehine ka !eri ilerliyen kuvvetlere yetişeme
Ciddi surette incelendi: Almanyanm ti bir neticeye varmak üzere bulu- mektedir. 
Protestosu Monrüe kaidesine dokunu- nuyor. Cebelüttanktan alman son FTantada .ollann te.,ebbiüii 
Yor mu, dokunmuyor mu? bir habere göre, asi kuvvetler, Kata Londra, 28 (Hususi) - Bugün İ-

Neticede varılan kanaat şudur: lonyanın en bellibaşlı şehirlerinden talyada neşrolunan bir tebliğde 
Ahnanya, bir Amerika hükumetine olan Serida'yı da zaptetmişlerdir. Fransadaki sollann İspanya harbine 
karşı filen cebir ve şiddet kul- Dün gecedenberi asi kuvvetler dur- {Devamı 6 ıncıda] 
lan.Dıadıkça Monrue kaidesine ' el ============================ 
llıatmış olmaz. Yalnız nazari kalan 
htr. protesto, yeni kurulan Amerikan 
tesanüdünü harekete getirecek bir 
iınn değildir. 

Arnerikada diplomatik manada bir 
tesanüt meselesi ortaya fırlamamakla 
beraber Patagonyadan Kanadaya ka
dar her yerde çıkan Amerikan gaze
teleri tam tesanüt ifade eder bir li
&an kullandılar. Dediler ki: "Biz Av
t\ıpadaki şekilde bir azlık meselesi ta
llırnıyoruz. Muhacir sıfatile bizim a
tamıza girenler ve bizim vatandaşı
~ olmağı kabul edenler bizden ol
bıuşlardır. Yabancı bir memlekete 
hiçbir nevi bağlılıklarını kabul etme
~~ ,:Vatandaşlık haklarından başka 
vıçbır hak~arı ve imtiyazları yoktur. 

Çekoslovakyadaki Ekalliyetler 

Çek Almanları için Bir 
Statü Hazırlanıyor 

B. Hodza, Ekalliyetler İçin Müsaa
dekar lıklar Gösterileceğini Bildirdi 

atandaşlık vazifelerinde kusurları 
~.ursa kanuni cezalan görürler. 
ııden olmaktan pişman olmuşlarsa 

tski yurtlarına dönerler.,, 
1 • 

Prag, 28 (Hususi) - Çekoslovak
ya Başvekili B. Hodza, bugün radyo 
il.e söylediği nutukta, Çekoslovakya-
nın ekalliyetler için yepyeni bir sta
tü hazırladığını ilan ederken "artık 
ekalliyetlere karşı siyasetimizde ye
ni bir safhaya giriyoruz ve yeni sta
tü, bütün ekalliyetlere, Lehlilere,Ma 

[) oğrusu aranırsa Şimali ve Ce- carlara, Almanlara ve saireye ait o
t· nubi Amerikanın müdafaa et- lacaktır.,, demiş, fakat hazırlanacak t!i .Yolda bir vatandaşlık prensibi, statünün derJJıŞ ettiği tedbirleri an
ttı ~ı dünyanın da aynile kabul ve latmamıştır. B. Hodza, yalnız ekalli
ct·Udafaa etmesi lazımgelen yeiane yetlerin milliyetlerini unutmamala
~ Utüst prensiptir. Bir insan bir n için tedbir alındığını, devlet ve 
ttı enıleketin vatandaşlığını ya tama- milletin bunları kucaklıyacağı ve ne
~l~e kabul eder veya dili, dini, ruhi rede bulunurlarsa bulunsunlar en 
) 8lılığı bakımından kendine daha iyi muameleyi göreceklerini söyle
lı~ltın saydığı memleketin vatandaş- miş, daha sonra Çekoslovakya ekal
tı •nı arar. Bugünkü azlık kanunla- liyetler kanununun mükemmel oldu 
~~iın· çok yanlış bir surette himaye ğunu, fakat bunun hariçte layıkiyle 
.\ ği yarım vatandaşlık esasları, kavranmamış bulunduğunu nazan 
~~tıpanın istikrarını bozan başlıca dikkate alarak yeni tedbirlere lüzum 

Plerdir. gördüklerini izah etmiştir. Başvekil, 
~· lianiya meşhur çivi hikayesi var: sözlerine şöyle devam etmiştir: 
..:; a~am diğerine evini satarken de- "- Hiçbir tazyike eğilmiyoruz. 
~ kı: "Ben bu evi satmağ~ meÇI? • Chamberlain'in son tarihi nutkun-

)orurn. Fakat hissi bağı ur - · sonra bir kimse de bize bunu 
(Devamı 10 (Devamı 10 uncuda) 

\ 

BGJVekil B. HoJza 

ı. 

Ba,tan itibaren: Salih, Ômer Uyanık, AbJüllettah, Mmtala, Fe7Si 
Co,ar, altta aolJa: Jorj Hama, aağcla Ukka oğlu Meltmef 

, Mil YONLUK KACAKCILIK 
Mersinde On Kişilik Bir 
Şebeke Yakayı Ele Verdi 

Koyun Ticaretini Öne Sürerek Döviz 
Kaçakçılığı Yapanlar Meydana ÇıkanJdı 

Mersinde mühim bir döviz ka. 
çakçıhğı meydana çıkarılmıftır. 
Bu itlerde rol oynıyan on kiti 
mahkemeye verilmittir. Kara
bonacılık iflerine alet olan bu 
tebekenin yurdumuzdan kaçır
dıiı dövizin yekunu bir milyon 
lira tahmin edilmektedir. 

K.açakçı48:ın ~t merkezi koyun 
ııııau . .., ..... ., - . - •• uı:ıuııut:u ı:;t:ıen 

birçok tüccarlar Cenup vilayetleri
mjzden koyun alırlar. Bunlann en 
çok uğradıkları yerler; Konya. Ka
raman, Niğde, Adana, Seyhan ve 
Mersin taraflarıdır. 

Gizli yollar bulmuflar 
Döviz koruma kanunları mucibin

ce memleketten çıkan mallara mu
kabK memlekete döviz girmesi la
zımdır. Halbuki Cenuptaki koyun 
ihracatında bu mühim kanuni icap
ların haricine çıkmanın gizli yolları 
bulunmuştur. 

Şuşnig 

Muhakeme 
Edilecek 

-0---

Londra Gazeteleri, 
Bu Kararı Nefret ve 
infialle Karılladllar 

Viyana, 28 (Hususi) - Eski Baş-
vekil Şuşnig, Layipzig mahkemesin-
de, 11 martta bir plebisit yaparak 
neticeye hile karıştırmak töhmetile, 
bundan başka adliye nazırı Dolfüsün 
katlile maznun Otto Planneto'nun i
damından mesul zat sıfatile muhake
me edilecektir. Rayiştağda çıkan 

yangın hadisesinin failleri sıfatile 

Dimitrof ıle Vander Luppe de Layip
ziğ'de muhakeme edilmişlerdi. Şuş

niğin hapishaneye naklolunduğu tek
zip edilmekte, babasile birlikte apar
tımanda ikamet ettiği haber veril
mektedir. 

LonJraJa inlial 
Londra, 28 (A.A.) - B. Şuşnigin 

Almanyada muhakeme edileceği ha
beri bu sabah bütün partilere mensup 
gazetelerde nefret ve infialle karşı
lanmıştır. Deyli Telgraf diyor ki: 

Mağlup bir muhasıma yapılan bu 
isyan ettirici intikam hareketi insan 
adına liyık olan herkesin nefret ve 
infialini tahrik edecektir. B. Şuşnig 
10 nisanda "Hayır,, demek cesaretini 
gösterecek Avusturyalılara bir örnek 
tE'§kil edecektir. 

(Devamı 10 uncuda) 

Şebekenin elebaplığını yapan 
Prez.eloli Ottavya 

Merkezi İstanbulda bulundula 
söylenen bir §irket, memleket için
de koyun tedariki için icap eden 
Türk liralannı yabancı koyun alıcı· 

larma temin etmiştir. Bu alıcılar, 
koyunlann bedeli olan ecnebi döviz. 
lerini bir kAr mukabiliiıde hariçte o 
şirketin ıı.abma yatırmışlardır. 
Sonra bu pata)U'll türlü tilrlG kara 
borsa ijleri çev.pım;p 

&açüçililm ikinci bir nev'i 'ftr

dır ki, o da memlekete kısmen dövi& 
getirmek, kısmen kaçırmaktır. Me
sela, sekiz liraya alınan bir koyun 
beş liraya satın alınmış gibi gösteri
lerek memlekete ancak o kadar dö
viz getirilmektedir. Geri kalan üç 
liranııı mukabili olan döviz dıpnda 
bırakılmaktadır. 

Bu dövizler hariçte kara bol'DCl
lann hesabına geçiyor ve bedeli Tür 
kiyede Türk lirası olarak ödenlyar. 

Bir milyon 1ira1ı1t döviz, memle-

( ~""" ı O uftCUdaJ -
Yeni Alman Elçisi 

Fon Papen Yakında 
Memleketimize Geliyor 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden) -
Alman hükfuneti, eski Viyana elçisi 
Fon Papen'in Ankara büyük elçiliği 
ne tayinin ihükumetimizden istimzaç 
etmiş, muvafakat cevabı verilmiştir. 
Almanyanın şimdiki Ankara elçisi 
Fon Keller müddetini doldurduğu 
için tekaüde sevkoluncakatır. Fon 
Papenin memleketimize ne zaman 
geleceği henüz belli değildir. 

Tahrandaki eski Avusturya elçisi, 
memleketine dönmek üzere buraya 
gelmiştir. Bugünlerde Viyanaya ha -
reket edecektir. 

Fon Papen kimdir? 
Almanyanın Ankara sefirliğine ta

yin olunan Fon Papen, Büyük Harp
te şöhret kazanmış bir askerdir. Har
bin başlarında Ahnanyanın Vaşing -
ton sefareti ateşemilteri idi. Almanya 
lehindeki faaliyeti, Amerika hükıime 
ti tarafından adeta casusluk şeklinde 
telakki edildiği için Amerikadan ay Fon Papen 
nlması istenmiş ve Fon Papen mem -, ,.. -------------
leketine dönmiye mecbur kalmıştı. O- M cirit ıs.:-:. 
nun bu dönüşü sırasında İngiliz liman a ~uına 
lanndan birine uğraması. İngiliz is -
tihbarat memurls:ın tarafından ziya -
ret esnasında bütün evrakının aşırıl-
masına saik olmuş ve bu hadise, ha
yatında bütün bir tecrübe teşkil et -
mişti. Almanya hükümeti, Fon Pape-

(Devamı l O uncudaı 



2 TAN 29 - 3 - 938 ........................................ _ ............... . 
~ Ankaradan ~ 
L_Telefon ve Telgrafla ...... J 

No.14 Yazan: M. SIFIR ile 

irkecide Taraf Taraf 
uzaklar Kurulmuştu 

BELEDIYEDE : 

Boğaziçine 
Giden Yollar 
Artırılacak 

1 

Çocuğunu 
Parçalayan 

Bir Ana 

MAARİFTE: 

19 Mayıs 
1 

Bayramı 
Hazırlıkları 

Amerika 
Yeni Ticaret 
Müzakereleri 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden) ......: 
Amerikan ticaret heyeti buraya gel
di. Bugün Hariciye ve İktısat Veka
letleri erkanı ile temas ettiler. Husu
si mahiyette olan bu temasların yarın 
da devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Ç öpçülerle anl~şmamız saye
sinde Beyoğlundaki işimiz 

intizama girmişti. Müştak Efendi 
çöpçülük işine iyice alışmıştı. Çöp
çü onbaşısı ile elele yürüyordu. 
Göreneği kurtarmak için onbaşı 
bazı sabahları bina içinde Müştak 
Efendiyi kontrol eder gibi görü
nuyordu. Tenbihler yağdırıyor, a
rasıra azarlıyordu. Bu suretle Müş 
tak Efendinin vaziyetini muhite 
karşı kuvvetlendiriyordu. 

Müştak Efendi sabahları bu işi
ni yarım saat içinde bitiriyor, son
ra diğer vazifelere de koşuyordu. 
Mehmet Ali 'Bey; günlük faaliye
tini türlü türlü suretlerle artırı

yor, hergün çok mühim ve taze 
havadisler gönderiyordu. En son o
larak, Değirmendereli K. ın fev
kalade mühim bir teşebbüsünü bi
ze bildirmişti. K., Roza adında bir 
fahişeden istifade ederek; lstan
bulda Anadolu hesabına teşkilat
tan hariç surette casusluk eden M. 
A. D. ın muhaberelerini ve kul
landığı şifreyi çaldırmak teşebbü

sünde bulunuyordu. Bu maıum~' 
üzet!ine acele tahKikat yaptık. K.m 
Sirkecide kurduğu yeni ihanet ağı 
ile daha ilk adımda karşılaştık. 

S irkeci tarafları o zamanlar
da otellerin çokluğu bakı

mından yabnncılara, bekarlara 
mahsus bir mıntaka halindeydi. 

lngilizlerin Türk esirlerini serbest 

bırakmaları bu noktayı çok kala

balıklaştırmıştı. Zabitlerden çoğu
nun aileleri Anadoluda bulunu-

yordu. Harbiye Nezareti zat işlt'U'i 

müdürlüğü ile olan işlerini neti

celendirinceye kadar buralardaki 
otellerde yerleşmek mecburiyetin
de kalmışlardı. 

O sıralarda Hindistan ve Mısır

dan az fasılalarla dört kafilede 

binden fazla zabit Istanbula gel
mişti. Bunlardan yar1sından çoğu 
Sirkeci otellerine yerleşmişlerdi. 

Kalabalık artmış, askeri bir gar
nizon haline girmişti. 

Gizli hizmetler grupu bu vazi

yete elbette yabancı kalmamıştı. 

Keskin bir dikkatle gözlerini bu 
muhite çevirmişti. Zabitlerin vazi

yet ve hareketlerini tetkik etmek, 

Milli hareket hakkındaki görüş ve 

düşüncelerini· anlamak için, mü

tekait bir bahriye yüzbaşısı olan 
Değirmendereli casus K. m idare
ıinde derhal on kişilik bir şebeke 
vücude getirmişti. 

bitler arasına katılmışlardı. Açık
tan açığa milli hareket taraftarlı
ğı göstererek fikir ve his yokla
macılığı yapıyorlardı. Araya; Hür
riyet ve itilafın, Ingiliz muhipleri 
cemiyetinin fesatçıları da karışı

yordu. Bunlar da bozgunculuk ya
pıyorlardı. 

F akat hamiyetli zabitlerimiz 
memleketin feci halini gö

rüyorlar, milletin akıbetini düşü
nüyorlardı. Hepsi milli hareketle
re iltihak için can atıyor ve fır
sat kolluyorlardı. Bu propagandala 
ra nefretle başlarını çevirmekle 
mukabele ediyorlardı. Değirmen

dereli bu muvaffakıyetsizlik üze
rine propaganda ve faaliyet usul
~rinde nt\ihim bir değişiklik yap
mıştı. Başına topladığı bir fahişe 
sürüsü ile tekrar meydana atıl

mıştı. K. bu yeni teşebbüsü ile 
cidden ahlfiltl tıynetine uygun bir 
işe girişmişti. 

O sıralarda Sirkeci civarında bir 
çok birahaneler, çalgılı gazinolar 
açıımıştı. tlunıar yeni faaliyetler 
usullerine çok uygun muhitlerdi. 

Senelerce her türlü zevk ve eğlen
ceden mahrum yaşıyan zabitlerin 

bir kısmı, can sıkıntısından, işsiz

li~ten ister istemez gazino ve bira
hanelere müşteri olmuşlardı. 

O sırada memlekette fuhuş ta al

mış yürümüştü. Büyük bir fahişe 

sürüsü Sirkeci taraflarına öbek ö
bek yayılmıştı. K. bu meslekteki 

vukuf ve ihtisasını da pek güzel is

pat etti. Fahişeler arasından mak

sadına en uygunları seçti. L. ve 
N. adlarını taşıyan, gayet temiz bir 

türkçe konuşan Halepli iki kar

deşle S., Sarıgül adıyla tanınmış 

Y., Olga, Hermine, Çerkez kızı a
dıyla tanınmış Ş., N., P., Deli R. 
hakiki adı Roza olduğu halde Ya
hudiliği kabul etmiyen ve Türk ol
duğunu söyliyen S . bu arada bu
lunuyordu. Bunların hepsini ve 
elbette maddi menfaatler de göste
rerek elde etmiş ve casusluğa filet 
edinmişti. 

Bunlardan başka bu piyasanın 

tanınmış sabıkalılarından Kız A. 
adıyla tanınmış Sarı A., Beşiktaşlı 
N., Gürcü H., Şık M. i de yanına 
almıştı. Işine göre bunlardan da 
ayrıca istifade ediyordu 

Gazetemiz yazı işleri müdürü 
Tahir'in uğrad1ğı feci akıbetten son
ra, Maslak yolu yeniden günün mev
zuları arasına girmiştir. Bu arada 

' Adana, 28 (Tan muhabirin -
den) - Burada tüyler örpertici 

1 

19 Mayıs Gençlik ve İdman Bay-
bir ınuhakeme başladı. Ağır ce- ramının geçen yıllardan daha parlak 
za mahkemesi huzuruna çıkan l bir şekilde kutlanması için hazırlık
suçlu, Adanaya tabi Karaisalı ka ı 1 lar yapılmaktadır. Dün Vilayette, 
zasının Gülle köyünden Fatma a- il Vali Muavini Hüdainin Başkanlığın
dında bir kadındı. Fatma yeni do 1 da kaymakamlar, Hallt Partisi ve 

elediyeye de bazı müracaat ve şi
kayetlerde bulunulmuştur. Bundan 
sonraki kazaları önlemek için bazı 

teklifler de yapılmaktadır. 
i ğurduğu çocuğunu parçalamakla 

1

1' Halkevleri reisleri, maarü müdürü 

Müzakereler çarşamba günü reıı • 
men başlıyacaktır. Amerika ile olan 
ticaret münasebetlerimiz şimdiye ka
dar en ziyade mazharı müsaade mil
let esasına göre yapılmakta idi. Yapı
lacak yeni anlaşma ile her iki mem· 
leket arasındaki ticari inkişafı artır
mayı temin edecek yeni bir fornıiil 
bulunacaktır. 

Belediye, Şişli - Büyükdere ara
sında Maslak yoluna müvazi olmak 
üzere ikinci bir yol yapılması hak
kındaki teklifi tatbik kabiliyetinden 
mahrum görmektedir. Çünkü böyle 
bir yol belediyeye yüz binlerce lira
ya malolacaktır. 

1 

m~znundu~ Günahk!r ana, haki- ile alakadar diğer teşekküller adına 
mın sordugu nıuhtehf sualler kar birer mümessil ve askeri murahhas-
şısında şunları söyledi: ların iştirakiyle bir toplantı yapıl-

- Doğurduğum çocuğu ben mıştır. 

1 kesme~i.m .. ?~~ doğurduktan son 1 Bu toplantıda, 19 Mayısta yapıla-

Belediye, diğer teklifleri de pra
tik bulmamıştır. Ancak, genişletil

mesine ve yeniden yapılmasına ka
rar verilen Bebek - Istinye yolu 
süratle bitirilecektir. 

ra sedırın ustune .yatırını v~ dı: 
1 

cak şenliklerin esası görüşülmüş, bir 
ı ı ş~rı .~ı~nu~tım. Bıraz s~nra ı~e~ı program hazırlanması için tali bir 
. gırdıgım zaman, evdekı kedının .~ komite seçilmiş ve bu programın tet 
, onu parçaladığını gördüm. Çocu 1 kiki için ıı Nisanda yeniden topla-
ğun etlerini kedinin ağzından a- j nılınası kararlaştırılmıştır. 

Bu yol bitirilince, Boğaza giden 
motörlü kara nakil vasıtaları Şişli -
Maslak yolunu ve Boğazdan gelen
ler sahil boyunu takip edeceklerdir. 

Yalnız yeni yolun bitmesine ka
dar otomobil ve otobüslerin Maslak 
yolunda süratleri daha sıkı kontrol 
edilecektir. 

Belediyede Yeni Teşkilat 
Haziranda, belediye iktısat mü-

dürlüğünde yeni bazı teşkilat yapı

lacaktır. Turizm ve müstahdemin 
müdürlüklerinin daha faydalı ola-

bilmesi için bir proje hazırlanmakta
dır. Ayrıca "Fiyat bürosu,, adıyla ye 
ni bir şube kurulacaktır. 

1 lıp iğne ile dikmiye çalıştım; bu i 

1

1 sırada çocuk öldü.,, ~ 
·- -~--- - - - --

POLISTE: 

iki Genç 
Bir Kızı 
Paylaşamadılar 
Evvelki gece, Beyoğlunda bir dans 

salonunda bir yaralama hadisesi ol
muştur. Hadise şudur: 
Beyoğlunda Y eniçarşı caddesinde 

bir kadın tarafından idare edilen E-
va isminde bir dans salonu vardır: 

Evvelki akşam, Yani isminde bir 
genç, salona gelmiş ve eskidenberi 

Şimdiye kadar halkın yeme, iç- tanıştığı Aznif ismindeki kızla dan
me, yıkanma, taranma ve eğlenme setmiye başlamıştır. Biraz sonra, 
yerlerine ait fiyat listeleri olduğu gi- salona gelen kunduracı Kamil, ayni 
bi tasdik ediliyordu. Hazirandan son- kızı dansa davet etmiş, fakat, retle 

karşılaşmıştır. Genç kız, biraz son
ra fiyat bürosu, her şeyi yerinde 

ra da, Yani ile tekrar dansa devam 
tetkik edecek ve bu kabil yerlerin fi-

etmiştir. Bu hale Rızan Kamil, Yani-
yat listelerini makul bir ~ekle soka- . 

1
• • 

1 
L 
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~<1J\.ı...... •. mek istemiştir. Iki delikanlı arasında 

Hamamcllar Belediyeden ç1kan kavga büyümüş, Kfimil, kun-
Şikôyetçi duracı bıçağını çekerek Yaniyi yara 

Belediyenin hamamlarda kullanı- lamıştır. Yani derhal nastaneye kal~ 
lan Terkos suyunun metremikabın- dırılmış, Kamil kaçmak istemi~se de 
dan o nkuruş almasını hamamcılar. yakalanmıştır. 
çok görmüşler, belediyeye bu para-
yı ödememeğe karar vermişlerdir. 

Belediye daha fazla ucuzluk yap
mıyacnğı cihetle, hamnmcılar bu fi
kirlerinde ısrar ettikleri takdirde ha
mam sularının kesilmesi cihetine gi
dilecekt ir. 

----o-~---

MÜTEFERR!K : 

Yolcu Saronuna Dikile

cek Atatürk Heyke~i 

Bayram şenlikleri Fenerbahçe, 
Taksim ve Şeref Statlarında olmak 
üzere üç yerde ayni zamanda yapı
lacak, bütün mektepler ve gençlik 
teşekkülleri geniş ölçüde iştirak etti
rilecektir. Aynca, Halkevlerinde, 
cazip programlı eğlenceler tertip edi 
lecek, Taksim Cümhuriyet Abidesi~ 
ne merasimle çelenk konacaktır. 

19 Mayıs şenliklerinde, izdihama 
ve karışıklıklara imkan bırakmamak 
üzere bazı tedbirler alınacaktır. 

Hukuk Mükafatı 
Müsabakası 

Talebeyi ilmi araştırmalara teşvik 

maksadiyle İstanbul Hukuk Fakülte 

sinde "Hukuk Mükafatı,, adıyla iki 

müsabaka açılmıştır. Müsabakalar
ran biri amme, diğeri hususi hu.kuka 

dairdir. Talebeler arasından birinci 

gelenlere 150, ikincilere 75, lira ve

rilecektir. 

Bunun için 450 lira tahsis edilmiş

tir. Her iki müsabakanın jüri heyet
leri de seçilmistir. Müs~baka, ~uızün 
den ıtıbaren başnyacaıctır. ıaıeoe-

nin etüdü için istiyeceği kitap, mec
mua ve diğer dokümanlar Dekanlık-

ça temin olunacaktır. 
Müsabakanın mevzulan amme hu 

kuku için: Mahiyeti, şümulü ve hu
·ku.ki rejimiyle "amme emlaki,, dir. 
Hususi hukuk için ise: "İş akdi ve 
hizmet akdi,, dir. 

Yeni Bir Ortaokul 
Üsküdarda, Fıstıkağacında dün sa 

hah yeni bir ortaokul binasının te
mel atma resmi yapılnuştır. Kayma 
kam Lutfi, Maarif Müdürü Tevfik 
ile Üsküdar yakasındaki bütün mu
allimlerin ve bir kısım talebenin bu
lunduğu bu merasimde nutuklar 
söylenmiştir. 

Diğer taraftan, yapılacak anlaşma 
ya, barsak ihracatını temin edecek 
hükümler konulması için al&kadarlar 
la temas etmek üzere barsak ihra· 
catçılarından mlirekkep bir heyet İ!
tanbuldan buraya geldi ve temasla· 
ra başladı. 

Nevyork Sergisi l~ln 
Ankara, 28 (Tan muhabirinden)_;: 

Nevyorkta açılacak olan beynelmilel 
sergiye hükumetimiz de resmen iş

tirak edecektir. Öğrendiğime göre, 
hükumet inkılabımızın muhtelif saf
halarını gösterecek birçok eserler 
teşhir etmeğe karar vermiştir. Ser
giye iştirak masrafı olarak ta İktı
sat Vekaletinin önümüzdeki yıl büt· 
çesine yarım milyon lira tahsisat 
konmuştur. Bu para şimdiye kadar 
bizde harici sergiler için aynlan en 
yüksek tahsisattır. 

Yeni Maarif Bütçesile 
Yapılacak işler 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden)--= 
Maarü Vekaletinin 1938 mali yılı 
bütçesinin 1937 bütçesinden 2311000 
lira fazla olarak tanzim edildiği ya
zılmıştı. 

Bu fazlalık birinci derecede yeni
den alınacak muallimler, köy eğit
menleri ve vilayetlere yapılacak yar 
dım ve inşaata tahsis olunacaktır. 

Bu fazla tahsisatla 380 i ilk, orta ve 
lise, 93 ü mmtaka sanat mektepleri 
ri. s i de ·cfoıİıhur.ba.ş_kanliğı ıı1ı~nio
nik orkestrasına olmak üzere yeni
den 481 muallim alınacaktır. Köy 
okul ve eğitmenleri için vilayetlere 
yardım tahsisatı da geçen seneden 
100 bin lira fazlasile 264 bin liraya 
iblağ olunmuştur. Bu para ile ~eçen 
yıllarda tecrübe mahiyetinde açılan 
kurslardan çıkan ve halen 12 vila
yet köylerinde çalışan 593 eğitmenin 
bir yıllık ve yeni açılan kurslara a• 
lınacak 1500 eğitmen namzedinin 7, 
aylık ücretleri verilecektir. 

Bundan ba~ka eğitmenlerin çalış
tıkları köylerin mektep binalan in· 
şaatının bir yıl zarfında yetiştirilme
lerini temin için her köyün mali va
ziyetine göre, köylüye yardım edile
cek, ve bu suretle önümüzdeki mall 

* Rüstempaşa camiinin altında
ki depo ve dükkanların kaldırılarak 
burasının geniş ve süslü bir hol ha
line sokulması hakkındaki proje a
lakadar makamlarca kabul edilmiş

tir. Işe 938 yılı bütçesile başlanacak
tır. * Şehirde, geceleri elektrikle ya
pılan reklamlar hakkında yeni bir 
talimatname hazırlanmaktadır. Bu 
talimatname hangi caddelerde han
gi renk ve ne büyüklükte reklam 
yapılabileceğini tayin edecektir. 

İnşaatı ilerlemekte olan yeni yolcu 
salonuna dikilecek Atatürk heykeli 
için etütlere başlanmıştır. Heykelin 
şekil, mevkii ve büyüklüğü güzel sa 
natler akademisinde ayın birinde top 
!anacak jüri heyeti tarafından tetkik 
edilecektir. 
* Hariciye Vekaleti umumi kati

bi Numan Menemencioğlu dün ak -
şamki trenle Ankaraya gitmiştir. * İstifa eden şoförler cemiyeti ida 
re heyeti azalıkları için dün seçim baş 
lamıştır. Dün akşama kadar yüz ka
dar şoför reyini kullanmıştır. Bugün 
ve yarın seçime devam edilecektir. 
Reye iştirak edecek şoförlerin sayısı 
1500 - 1800 kadar tahmin olunmak-

Son üç yıl içinde, bununla şehri

mizde yeniden 15 ortaokul kurulmuş 
olmaktadır. Yeni bina tamamiyle 
modern bir halde yapılacak ve 60 
bin liraya mal olacaktır. 

yıl içinde yeniden 500 köy mektebi 
binası inşa edilmiş olacaktır. 

Küçük Ankara haberleri: 

* Denizbank umumi müdüril Yusuf zı .. 
ya Önlş ve Sümerbank umumt müdürü NU 
rullah Sümer bugün Ankaraya geldiler. * Antalya saylavı Tayfur bugün geldi. 

* Valde Hanının belediye adına 
takrir muamelesi bu perşembe ta
mamlanacak, hanın boşaltılması işi 

ertesi günü icraya verilecektir. 

KADIN ÇORAPLARI: 

tadır. 

Gelecek haf ta Karagümrük · orta
okulunun temel atma merasimi ya
pılacaktır. * Ortamekteplerle liselerde sta
jiyer muallimler iki aydanberi üc
retlerini almadıklarından maarü 
müdürlüğüne şikayette bulunmuş
lar, keyfiyet Vekalete bildirilmiştir. 

..--~~-----~i ~~·~-0--~~ 
lstandart 

Kendisi Cenevrede Hatay müzakereleriıt• 
müşavir olarak iştirak etmişti. * İzmir telefon tesisatının satın alınma"' 
sına dair olan mukavele tasdik edilmek 
Uzere meclise verildi. * Eski A vusruiya elçimiz Cevadın Ubl 
elçiliğine nakli takarrür etmiş, keyfiyet 
L!l.hiden sorulmuştur. 

1 TAKViM ve HAVA] 
29 Mart 1938 

SA L 1 
Şebekede; ihtiyat mülazımların

dan Filorinalı N., polislikten mat
rut çingene S., reji kolculuğundan 
matrut K. C., bahriyeden müte
kait eczacı H., bahriye yüzbaşılı
ğından mütekait P. S., ihtiyat za
bit vekillerinden S. C., sabık Edir
ne polislerinden K., ihtiyat zabit ve 
killerinden ve Kürt taavün cemi
yetinden D. H., bahriye müteka
itlerinden Defterdarh Ş., ihtiyat 
birinci mülazımlarından Süleyma
niyeli H. K. vardı. Bunlar sabah
ları Sirkecide Izmir askeri gazino
ıaında toplanırlar ve Değirmende
reli K. dan direktif alarak dağı-

Akşam oldu mu; K. 1n casus
luğuna filet yaptığı yeni va

sıta ve sermayeleri çalgılı gazino 
ve birahanelere dağılıyorlardı. Bun 
lar ağlarını kuruyor, yarı çıplak 
vücutleri ile masalara diziliyor, 
ötüşerek, cıvıldaşarak çığırtkan

lıklarına başlıyorlardı. Artık göz 
süzmeler, manalı gülüşmeler, du
dak ısırmalar, iç çekmeler, neler 
nelerle etrafındakilerini avlamaya, 
baştan çıkarmaya uğraşıyorlardı. 
Her biri biribirinden güzel olan bu 
fettanların cazibeleri karşısında ve 
biraz da sarhoşluğun tesiri ile her 
gece birkaç kişi kendinden geçiyor 
ve ağlara takılıyordu. Çalgılı ga
zinolarda başlıyan sohbetlere, mu
habbetlere; Beyoğlunda Tarlaba
şında yine Değirmenderelinin hi
mayesi altında kurulan randevu 
evlerinde devam ediliyordu. 

Kaçağı 
Çoraplar 
Dün sabahtan itibaren standart 

hükümlerine göre çorapların kontro 
lüne başlanmıştır. İktısat Vekaleti 
Sanayi Müfettişi B. Daniş bu işi tetki 
ke memur edilmiştir. 

B. Daniş dün kontrole başlıyarak 
bir ticaretanenin bütün çoraplannı 

gözden geçirmiştir. Bu müessesede 
standart dışında kalmış ve damga
lanmamış 148 çift çorap bulunınuş 

ve bir zabıt tutulmuştur. Bu hadise 
şehrimizde damgalanmamış bir hay 
li çorap bulunduğuna delil sayılarak 
kontrolün devamlı ve umumi bir ta
rama şeklinde yapılması muvafık 
görülmüştür. İstanbul ve Beyoğlu 
semtlerinde ayn ayn kontrol yapıl
ması için tedbirler alınacaktır. 

3 Uncu ay 
Arabi" 1357 

Muharrem: 27 
GUnet: 5,50 
ikindi: 15,51 
Vataı : 20,01 

GUn: 31 

ö~ıe: 

Kuım: 1s2 
'tumt• •~l'ı4 

Mart: 16 
12,19 
18.29 Akı:ıam: 

lmaAk: 4,05 ____________ , ________ ...., ____ ~ 
YURTTA HAVA V AZIYETI 
Yurdun bütün bölgelerinde hava kaP111J 

ve yer yer yağışlı geçmiş, rüzgiirlar Tral<' 
ya, Kocaeli ve Ege mmtakalarmda şıırı11; 
ll istikametten kuvvetlice, diğer b5lgelerd 
cenubi istikamette orta kuvvette esmıştl'; 

Dün, İstanbulda hava kapalı ve yağıtıll 
lu geçmiştir. 24 saat zarfında yallan yD ' 

'"' murun metre murabbama bıraktığı su rıı 
tarı 18,4 kilogramdır. RüzgAr şimali istl1<11

: 

metten saniyede 5 lll 7 metre hızla es11116 

tir. Saat 14 te barometre 753,7 miliırıcır 1 
idi. Hararet en çok 9,9 ve en az 5 saııtuıfll 
olarak kaydedilmiştir. 

lırlardı. 
Şebeke mensupları otel,. kahve, 

thanelerde vakit geçıren za- (Devamı var) 
Dünden itibaren kadın çorapları standardına dahil olmıyan çorapların kon 
troltine ba::ılanmıştır. Sanayi müfettişi bir mağazada tetkikler yapıyor. 

tır 

lıid 

lar 
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tlin 
btış 
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ispanya Harbi 

Ctddi Bir Safhada 
Omer Ram DOGRUL 

i spanya harbinin çok ciddi bir 
safhaya girmesi, bir müddet -

1lr Orta Avrupaya dikilen gözleri, ye
lliden İspanyaya çevirdi. Yabancı 
)&ldıınmdan en genit ölçüde istifade 
eclen ispanya asileri, cümhurlyeün 
'lindeld topraklara yeniden saldır • 
~lar ve sôn derece faik sillblar kul
-.aaraı: cümhuriyet kuvvetlerini müş 
luu bir vaziyete düşürmüşlerdir. Asi
lerin hedefi, Katalonya ile Valensi
hn ayırmak, Valensiya ile Madrid 
lrasındaki müvualayı kesmek, bu su
l'eüe cümhuriyet cephesini yarmak, 
liatıtınak ve harbe nihayet vermek 
lateınektedir. 

81lgiinkü vaziyete ıöre, asilerin bu 
~tlan gerçekleştirmeleri ihtima 
LIOn derece kuvvetlenmiştir. Asi -= katalonyaya dayandıktan ve b1ı 
~Din ikinci büyük tehri Lendayı 
tehdit ettikleri için hükhıet kuv
:~!~rt biler tarafından cepheye sev 
-.atlen yüzlerce tayyare ve top kar
llaında gerilemek mecburiyetini his
~ekte, fakat asilerle çarpışma im
-auu buldukça kahramanca dC-lil§
"9ktedirle~ 

Asiler tarafında buluna• ltal -
yan kun·etlerinin bu muhare 

\eterdeki rolü buaıilnkü ispanya ha
',erıert arasında zayiat ve telefata 
'it l'eami listelerden anlaşılıyor. Bu
'tlııla beraber bir balyan tebliği 1tal
)&nuı bir müddettenberi ispanyaya 
'l.it tek silah ve bir tek asker gönder
~ilini temin etmekte ve Fransada 

IOllar tarafından ispanyaya karış
~ için vukubulan teşebbüslere kar
~!talyan noktainazannı anlatmak
--ır. Bu noktai nazara göre Fransa
::. ınUdahale için vukubulan teşeb
~ ~r, muvaffakıyetle neticelenir ve 
, ınUdahale başlarsa Avrupa sulbü 
alıiın bir tehlikeye uinyacaktır. 

• 81lndan anlaşılan nokta tudur: 
~ızlar da başkalan nisbetinde Is
;;:_~• hükumeti kuvvet1ertne yardun 
'-~ek olurlar :ve hükUnıet tarahnın 
::'arsa liü hadise İtalya tarafından 
ti.... ~ane bir hareket sayılacak ve ih
;'181 ki, Almanya ile İtalya buna kar 
l' l~bnek için vaziyet alacaklardır. 
"'18ıti ispanya harbi, yeniden beynel
'-t leı bir harp açmaya sebep olacak -
tt • 4yni tebliğde, Ruslar Fransızla
tij' hUkumet tarafındaki gönilllüleri
~elı:tikleri takdirde, 1talyanın da 
...... di gönülJillerini çekmiye hazır bu 

dutu anlaşılmaktadır. 

Roma Müzakereleri 

Akdeniz Meselesi 
Görüşmelere Esas 

Teşkil Ediyor 
Londra, 28 (Hususi.) - İngiltere-' Deyll Telegraf gazetesinin siyasi 

İtalya müzakereleri günün en mü- muhabiri yazıyor: 
him meselesinf teşkil ediyor. İngilte- İngiliz hüldimetinin Fransa ile ya 
re Hariciyesi Şark mütehassıslann- kında yeni müzakerelerde bulunmak 
dan B. Rendel'in Romaya hareketi arzusunda olduğunu öğrendim. Bir 
münasebetile Londrada tebarüz et- taraftan da İngiliz - İtalyan müza
tirilen başlıca nokta şudur: kereleri cesaret verici bir şekilde de 

İngiliz - İtalyan anlaşmasının esas vam etmektedir. Yalnız, anlaşmanın 
lanndan birini Akdenizde statüko- evvelce ileri sürülen bütün mesele
ntın tanınması teşkil eyliyeceğin- leri ihtiva etmemesi de mümkün gö
den, görüşmelerde Filistin statüsü rülüyor. Bu arada İngilterenin Filis 
meselesinin mühim bir rol oynıyaca- tin meselesini de anlaşmıya soltmak
ği anlaşılıyor. ta ısrar etmiyeceği bildirilmektedir. 
Yakında Ademi Müdahale Komi- İngiliz hükumeti, kendisi bir karar 

tesi de faaliyete geçeceği için İngi- vermeden önce bu mesele hakkında 
liz - İtalyan müzakerelerinin de bir müddet daha tetkikatta bulun
hızlanması beklenmetke ve Nisan mak lüzumunu hissetmiştir. Ve o za
sonlarında bir anlaşma imzalanması mana kadar Roma 'nın temennisi 
umulmaktadır. Birçok müşahitlere veçhile Fransız - İtalyan münase
göre, itilaf siyasi olmaktan psikolo- betlerinde vücut bulacak olan sall
jik kıymeti haiz olacak, ve Her Hit- hın iki memleket arasında Suriye 
terin Romayı ziyaretinden sonra bu hakkında bir anlaşmaya imkan ve
kıymet daha fazla tezahür edecek, receği ümit edilmektedir. 
İtalyanın Almanyaya karşı şimdikin Niyöz Kronik! gazetesi Mussolini 
den daha kati bir hattı hareket takip nin, Her Hitler Romayı ziyaret etme 
edip etmiyeceği anlaşılacaktır. den evvel İngiltere ile anlaşmak, 

Ratlanan güçlükler Chamberlain'in anlaşmanın imzasm-
Müzakerenin karşılaştığı güçlük- dan evvel İtalyanlann İspanyadan 

Resmini gördiltünüz bu genç kız, bu 
sene, Yugoslav güzeli olarak seçil -
miştir. Müsabakada, jüriyi teşkil e -
den bütün azalar, bu genç kıza ittifa-

ka yakın bir ekseriyetle rey 
vermişlerdir. 

ler şu şekilde hulasa olunuyor: çekilmelerini temin etmek istediğini 
ı - İngilizler hala Habeşistanın söylüyor ve İtalyanların Chamber- MISIR : 

ilhakını doğrudan doğruya tanımak lain'in son nutkundan memnuniyet-
istememekte ve bu tanıma keyfiyeti leri dolayısiyle şu mütalealan ileri 
ni Milletler Cemiyeti Konseyinin sürüyor: 
kararına bağlamak arzusundadırlar. Bu memnuniyetin sebebi kolayca 

2 - İngilizler, dahili harpten son anlaşılabilir, zira Chamberlain faşist 
ra İspanyada bulunan İtalyan kıta- İtalyaya İspanyayı ve Batı Akdeni
lannın geri çekileceği hakkında yazı zinde nüfuz ikramında bulunmuştur 
ile teminat istemektedirler. ve buna şimdi -Mussolini tabü 

Iskenderiyede 
Bir Çarpışmada 
70 Kişı Yaralı ' 

3 - İngilizler İtalyanlara Filistin memnun kalacaktır- Habeşistam Iskenderiye, 28 (A.A.) - Dünkü 
hakkında tam olarak asken malu- istismar etmek, .faşist rejiminin yı- intihabat esnasında .. ehrin muhtelif 
mat vermek ist!memekte, ..fakat Şar kılmakta o_l2.n ek~.misini WM-el -~r\Dde cıka.n ~ısıklık ~tice-

• "SU!"' nru 111 sinde ytrmist -poTis memuru olmak 
da mallımat taati etmeği kabul eyle- bıraz daha kuvvet ve devamlılık ver - 70 k" · 1 mektedirler. mek için oldukça mühim bir istikraz uzere ışı yara anmıştır. 

Bunun neticesi olarak Filistin me 
selesinin bir tarafa bırakılacağı zan
nedilmektedir. 

Propaganda meselesi ile Libyada
ki İtalyan kuvvetleri hakkında sure 
ti mahsusada bir anlaşma hasıl ola
cağı zannedilmiyor. Fakat bu mese
lelerin de umumi bir itilaf akdi ile 
vaziyette hasıl olacak olan salah ne-

hediyesi ilive edecektir. . . N~as Paşanın Iskenderiyeye ge-
lişı bırçok kargaşalıklara sebep ol

BULGARIST AN: 

Mebus Seçiminde 

Hükumet Kazandı 

muştur. 

Vef d partisine mensup birçok 
gençler polis memurlarına taş atmış 
lar, polisler de onlara sopalarla hü
cum etmişlerdir. 

Nümayişçilerden 45 kişi tevkif e
dilmiştir. 

ticesi halledilmiş olacağı ümidi var- Sofya, 28 (A.A.) - Bulgar ajan-l ondradakl ademi müdahale ko- dır. sı bildiriyor: 
it mitesi yakında faaliyete ıeç- lngİliz gazeteleri Sofya vilayetindeki seçim de dün 

HABERLER KISA 
Üzere olduğu için ispanyada- Bu sabahki gazeteler İngiliz _ t- tam bir sükun ve intizam dahilinde * Lltvanya parlAmentosu yann topla-

>'abancı gönüllüleri geri almak me- talya anlaşmasiyle Franco zaferleri- yapılmıştlf. Seçilen 30 mebustan 17 n acak, yeni Ba§Vekı1in beyanatını dinll-
i Yeniden ortaya ,.ıkacak ve sı". · yecektir. , nın tesadüfünden memnuniyet gös- si seçim nutuklarına hükumet siya-
ınahafil tarafından verilen ma- termekte ve Franco zaferın· ın· İtal- t" taraf 1 * B. Mussollni, 30 martta Ayan Mecli-se ıne tar o duklarıru bildirmic. · d bir 
ta ,..o··re nı··. an sonlarına do~ "" dah -s sın e nutuk söyliyecektir. 

• ~ 5a.. yan mu alesine bir an evvel son !erdir. 
itilifname imzası beklenecektir. vereceğini söylemektedirler. D * SovyeUer kahramanı Unvanı veri-

lı ünkü seçimle bütün mebus se- len Papanin, şimal deniz yolu merkez ida 
•ide a~emi müdahale komitesi- Taymis, açlığın ve menfur bom- çimi sona ermiş bulunmaktadır. Ye- resi birinci reis muavinliğine tayin edil-

Çalışmalarından İspanyanın bu- bardımanın halkın manevi kuvvetini ni meclisi teşkil eden 160 mebustan miştir. 
u sarstığını anlatıyor ve General Fran 103 u·· s i ·· d ı · d * s··d 
q vaziyeti ile alakadar bir neti eç m muca e esın e hükume- u ney Taymls gazetesi, Amerika, 

bekı coya zaferini fena kullanmamayı te müzahir olduklarını kat'i olarak İngiltere ve Fransanın safıharp gemileri-
~ emiye yer yoktur. İspanyanın tavsiye ediyor. bildirmişlerdir. nin toniltıtosunu 42 bin ton olarak tesoit 

llcı kuvvetler tarafından işgali ettiklerini bildiriyor, 

htı igalin kaldırılması meselesi, ··=F-:-IL~J:-:S=-:T:l-:-N-.·-----------------:.:--------==~---
bugünün değil, yannm hadise -

t~ _•likadar bir mesele olmuştur. 
"'Clfiltere hükumeti, ispanyada han 

~fın kazanacafı, meselesi ile ala 
olmuyor, onun ehemmiyet ver

llolı:ta yabancılann İspanyayı i11-
etınemeleri, ve arada imzalana

'nlaşma hükümleri dairesinde İs· 
f;hd~n çekilmeleridir. 
tlıı1ı:u İngiltereye göre İspanya, an 

l'abancı işgal altında kalırsa İn
te için, Fransanın muvasalası 
teJılike teşkil eder. Yoksa bu

t~ _lapanya, harp bittikten sonra 
"""llltere ve Fransa ile anlaşır ve 
'-1-tına İngiltere ve Fransanm 

"- -tlerini koruyabilir. 
'.'""'ele bu şekil ve mahiyeti aldığı 
> tllıbhuriyetçi ispanyanın hariç· 

~dıın görmesine ve bu yardım 
ita ııup kendini kurtarmasına im 
-._1ınarnıştır. Bugiinkii vaziyet bu 

Çık surette ıöstermektedir. Bu 

beraber İspanyanın yabantı lcıtl 
~rtulmuı, yeni bir ispanyanın 

ını huırbyacaldır. 

Silahlı Arap 
Çeteleri Yeniden 
Ateş Açtı~ar 

Kudüs, 28 (A.A.) - Filistin ara-
zisinin her tarafında tethişçilerin bir 

çok hadiseler çıkarmış oldukları ha

ber verilmektedir. 

Tethişçiler, birçok taarruzlarda 
bulunmuşlardır. 250 kişiden mürek
kep silahlı bir çete Nablus şehrine 

girerek polis karakoluna ve asker 
çadırlarına ateş etmişlerdir. Kendi
lerine mukabele edilmiştir. 

Askeri makamat, yeniden kundak
çılık harekatı yapılmasına mani ol
mak için bütün trenler önünden dre
zinler göndermeğe karar vermişler
dir. 

Kudüs, 28 (Hususi) - Bugün bir 
Arap çetesi 8 kişinin ölümü ile neti
celenen hareketlerde bulunmuştur. 
Oldürülen Yahudilerin 4 ü erkek 

' ikisi kadın, kisi çocuktur. 

IUZAK ŞARK: 

Japonlar Büyük 
Bir Hıezimete 
Uğradılar 
New-York, 28 (Hususi) - U~ 

Şarktan gelen en son haberlere göre 
Mareşal Şang-Ka~Şek bugün Tiyen
çin - Bukav hattı ·civarındaki bütün 
Japon kuvvetlerini püskürttüğünü ve 
bütün cephe boyunca Çin kuvvetleri 
nin zafer kazandığını bildirmiştir. 
Japonlann bu havalidıe tam bir hezi
mete uğradıkları anlaşılmaktadır. Çin 
umumi taarruzu geçen cumartesi gü
nü başlamış ve süratle inkişaf ederek 
Japonların her tarafta gerilemelerile 
neticelenmiştir. Çinliler Şantuğun ce 
nubundaki büyük kanalı ~erek Ja
ponlarla karşılaşmışlar ve bu karşı
laşma neticesinde Japonlar burada 
da gerilemişlerdir. Çinliler yüz mil 
şimalde de taarruza geçerek Lincin 
şehrini zaptetmişler ve daha şimalde 
demiryolu hattının bil)Ok noktaları
nı tahribe muvaf!ak olmuşlardır. Bu
rada Japonların ricat hattı kesildiği 
için bunların şarka doğru kaçtıkları 
görülmektedir. Şanşung'un garbında 
ve cenup şarkında da taarruza geçen 
Çinliler, burada da Japonlara bir 
darbe indirmiye muvaffak olmuşlar
dır. 

Binlerce Çin askeri Hoan villyeti
nin şimalinden San nehri tekrar ge
çerek Japonlan izaca başlamışlardır. 

Japon kaynaklan bu haberleri ne 
tekzip, ne de teyit ediyorlar. Fakat 
J aponlann sükutu Çinliler tarafından 
verilen haberlerin doğruluğunu teyit 
eder mahiyette görülmektedir. 

Japonlann Nankinde kurduklan 
yeni Çin Cümhuriyeti, dün işe bat
lamış, fakat bu münasebetle mera
sim yapılmamıştır. Neşrolunan be
yannamede hükumetin muvakkat ol
duğu ve ileride Pekin hükdmetile bir 
leşeceği bildirilmektedir. 

AMERiKA: 

Miralay Huse 

Vefat Effi 

50 Bin Kaynana ! 
[Yazan: 8. FELEK] 

Evlere şenlik demeyiniz! Ben kay. 
nanalara karşı yapılan ve bugüne ka
dar bir türlü reddedilmiyen bunca 
haksız tarizlerin aleyhindeyim ve e
ğer bir "kaynanalan esirgeme derne
ği,, kurulursa hemen aza olurum. 
Onun için bugünkü yasıma bu ıüzel 
batlıiı koyarken Ağustosta limonata 
içer ıibl ferahlık hissettim. 

Efendim! Bu 50 bin kaynana Ame
rikanın bilmem hangi tehrinde geçit 
resmi yapacaklarını,. (Belki de şimdi 
yapmqlardır). Bunlara Amerika Ciim 
hurreisi Mister (Ruzvelt) in madama 
sı da riyaset edecekmiş. Çünkü miip
rünileyha son zamanlarda kayıuma 

olmuş. Kız tarafından mı, oğlan tara
fından mı, orasım bilmiyorum. 

Bu haberi olrudutum Paris gazete
sinde muharrir, Parisfe de böyle Si 
bin kaynanadan mürekkep bir geçit 
resminin meseli Şan:ıelizeden yukarı 
,-a doğru geçit resmi yapnıuuıı dütil 
nüp keyifleniyor. 
Doğrusu ben bu kaynana resmiıe

çidi fikrini fevkalade enteresan bul • 
duın. Hani 50 bin delil amma, lstan
bulda da şöyle 5 bin mevcutlu bir 
kaynana geçit resmi yapılaa vallahi 
yer yerinden oynar. 

Muhterem kayınvaldelerlmizin Ba
yezitten Taksime kadar yayan gelme 
!erine imkin olmadıiı için içtima, 
yerli mallar pazan falan gibi milli te
zahürlere misafirperverlik göstere• 
Galatasaray lisesinin bahçesln4e ya 
pılır. Önlerine toı unlan izciler geçer
ler. Trampetlerle yola düzülürler. O
radan Taksimdeki ibideye kadar en 
az bir saatte yürümek prtile yaya 
giderlerken, etrafta kendilerini görml 
ye gelmit kadın erkek, oğlan kaz bü
tün halka iltifatlarda bulunurlar. 
Taksimde hammellerinden yapıtımı 

bir çelenk ile abideye hürmet ettikten 
sonra dilimizde mevcut (Kaynana n 
rdtısı) ismindeki oyuncaim ilgası 
hakkında Eyüp kazasına ve "kaynana 
dili,, ismindeki yqillilin adının deiiı 
tirilmesi hakkında da bahçeler umum 
müdUrliljilne birer dilekçe imzaladık 
tan sonra, Taksim bahçesinde bira 
_._,.ola kır ns IJtrllz da gelin ft da 
matlanm çekiştirmek jjzere üçer ..,... 
şer gruplar halinde evlerine dönerler. 
Ne güzel olur değil mi? 

Meclisin Dünkü 

Toplanhsıncla 

Nevyork, 28 (Hususi) - Büyük 
harp senelerinde ve sulh konferan
sındaki mesaisi esnasında büyük şöh ' 
ret kazanan miralay Honse bugün Ankara, 28 (A.A.) - Büyük Millet 

Meclisi bugün Hilmi Uranın başkanlı 
ğında toplanarak Nafıa Vekaleti 193'1 
mali yılı bütçesinde "nafıa veklletl 
emrindeki mektepler inşaat, tamirat, 
tesisat ve saire masraflan karşılığı,, 
adıyla açılan hususi fasla konan tah
sisattan sarfedilemiyen kısmının 938 
mali yılı bütçesine de yeniden varidat 
ve tahsisat olarak kaydedilmesine da
ir olan kanunun ikinci müzakeresi
ni yapmış ve kabul etmiştir. 

79 yaşında olduğu halde vefat etti . 
Eski cümhurrreisi Vilson'un en sa
mimi arkadaşı idi ve Büyük harbin 
3 senesini Avrupada geçirerek dai
ma Vilson'u vaziyetinden haberdar 
etti. Sulh konferansına resmen işti
rak eden miralay Honse, dahan wn
ralan Amerika ayanmın Versay mu
aJıedesini kabul etmemesi üzerine 
Vilson'a uzla~ayı tekili etmiş, fakat 
Vilson bu teklifi kabul etmediği itin 
ikisinin arası açılmıştı. 

Bir milyonerin evini •oydular 
Nevyork, 28 (A.A.) - Maskeli 

dört Gangster, Nevyorka yakın bir 
yerde oturan milyoner Şarl Milgıinin 
yazlık evine girerek ütü hizmetçileri 
ni bağlamışlar ve milyonerin karısı
na, feci işkencelerle,•para ve mücev
herlerinin yerini göstermeğe mecbur 
etmişlerdir. Şakiler 100 bin dolar kıy 
metinde mücevher alarak ve kim ol
dukları tanınmadan kaçmışlardır. 

FRANSA: 

Maden Amelesinin 

Grevi Bitmedi 

Büyük Millet Meclisi çarşamba d 
nü toplanacaktır. 

Türk Ticaret Bankası 

Umumi Heyeti 
Ankara, 28 (A.A.) - "Türk tica

ret bankası,, hissedarlar heyeti um~ 
miyesi, bugün banka merkezinde ida 
re meclisi reisi ve Ziraat bankası 

umum direktörü Nusret Meray'm 
riyasetinde senelik toplantısını ya~ 
mıştır. 

Umumi heyet, idare meclisi ve mu 
rakıplar raporlarını, tasvip ve 
1937 bilançosunu ve kir ve zarar 
hesabını tetkik ve tasdik ettikten 
sonra müddetleri biten idare meclisi 

Paris, 28 (Hususi) - Paris mıntaka azalıklanna Hakkı Saffet Tarı ve 
sı mad~ en~üstrisindeki grev hakkın Sait Hamit Basak'ı tekrar intihap 
da henuz bır anlaşma şekli buluna - etmiş ve Ankaradan ayrılan Kemal 
mamıştır. Ziya Eritman'ın yerine de Sümer 

Amele murahhasları dün akşam Bank muamelit direktörü Hilmi'yl 
B. Blum ve Vensan Oriol ile görüş - seçmiştir. 
müşlerdir. Yann grev işinin halledil Banka murakipliklerine de tekrar 
mesi ümit edilmektedir. Ziraat bankası hukuk işleri direkt6-
Yarın öğleden sonra iki taraf ara- rü Mazhar Nedim Göknil, Anadolu 

smdaki ihtilafın halli için nazırlar Ajansı muhasebe direktörü Cemil 
bir içtima aktedecelderdir. Okten'i seçmiştir. 

Paris, 28 (A.A.) - B. Blum. Fran-

sarun Londra sefiri Korben, Daladie görüşmelerin neticesi hakkında ma
ve Hava nazın Gilaşambr ile görüş - llımat istemiştir. 
tükten sonra Başvekalet dairesine gi- * Paris, 28 (A.A.) _ İki büyük 
derek Juhonun riyasetinde maden en muhafazakar gazete olan Löjur ve 
düstriııi grevcilerile tayyare fabrika Eko dö Pari gazeteleri 28 marttan iti 
lan =esi tarafından gönderilen haren birleşiyorlar. Bu birleşme eko 
mur heyetini kabul etmiştir. He dö Parinin aylardanberi içinde çır
yet, Başvekilden patronlarla yaptılı pmdılı maU vazlvetin neticelklir 
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TAN 
Gündelik Gazete 

---0--

,.AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
teYd• temiz. dDrUat, umlm1 olmak, 
karıtn gazet .. ı olmıya çahımaktır. 

--0-

ABON E BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
'150 Kr, 8 Ay 1500 ıtr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, t Ay 300 ltr, 

!.filletlerarası po8ta fttlhııdına dahO ol
ınıyan memleketler lc;in 30, 16. 9. 3,5 Ura 
dır. Abone bedeli peıfndir: Adres değts
tirmek 25 kuru.ıtır. Cevap için mektup 
lara 10 kunıeluk pul lllvesl tlzımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

köylüler için 
Eski ile Yeni 

[Yazan: M. ZEKERiYA) 
Eaki ile yeniyi, eski rejimle yeni 

hjimi mcıkayese etmek istedlibniz 
aaman lnlulibımızın umumi hatlan 
tberinde ifleriz. Maarifte, adll7ede, 
dinde, iktuatta ve sairede yapılanlar
la eskileri mtıkayese ederek hüküm· 
ler çlkanru. 

Dolu .köylerinde 1ekb on ay dola
tuak 1IZ1ID bir tetkik 1eyahati yapan 
•ktor Billuıettin Fethi bu mııkaye· . 
le)'i .köylüye yaptırıyor. Köylü eski 
Ue 7enl arumda ne fark ıörilyor? 0-
aun için deiften nedir? Bunu anla· 
inak için doktor Billuıettin Fethinin 
lriylülerin aizuıdan naklettiii fıkra
lardu buılaruıı apiıya alıyorum: 

Jf. 
Ain açık. ZSOO ralmnlı Ayubaba-

IUn yamacına yulanmq fakir bir Er· 
1A1rwD .köyüdtlr. Halil Alanın damın· 
.. eüiden otunnut dertlefiyorm. 
8öa )'ine eski ile yeniden açıldı. 

Oeaim bapna çömeJmit aesalzce 
~ dbaliyen Recep çaVUf dayanama
dı. Söze kanftı ve köy delikanhlanna 
liyle çıkqtı: 

- Kadir bWn, bir yfyla bin tik • 
redin, eocuklar. 11ea tam ıs )'11 u
•rlik yaptım. Ne Arnavutluk, ne Ye
IBen, ae Kafire• kaldı litmedliim. 
Dem. nuıl? As u pplak. Diflerim 
~umelide döküldü. Saçlarım Hicazda 
' . ım~~'\la3, Lir y;n. 
dan tekrar ıillh altına alındık. Dö
.a.tiliflmtb yetmezmit libl, Gstellk 
lriyUmUzil dfltman bastı. Eskiden 
aakere ıtdende anamız, avradımu:, 
byQmfb atlar, dövüntlr, saç yolardı. 
llnıdi öyle mi ya! Yıllama çavdan 
•klyrosun, askere pdiyonun. Topuz 
libl okuma yazma ötrenlp ulan ıibi 
bye dinUyonun. Böyle ukerliie 
eaıı kurban. Eskiden askere ıldenin 
~ı umudu keser. evlenirdi. Bir yi
rbı, bin tilkredJn, çocuklar. 

* Enurumun Elmalı köyiladen ço-
'- İbrahim diyor ki: 

- At• dayı, sen ne diyon? Wç 
Conıııurtyet ve Gazi babamu olma
la7dı 1en böyle tek bapna ıu karaka 
hdan ıeçlp te köye ıelebllir mlydhİ? 
Alinıallah pabuçlanm, ıömletlnl bi
le soyar, seni çilçipil bırakırlardı. 

İbrahtmta ıözilne dijer bir helllfC!ri 
lf kanpyor: 

- Nah, fU ıflndofuaundaki Telı:e
.. Ya yok mu? Vallah blllAJı delil 
lbekUre, bir çarıklı bir çoraplı bile 
~ezlerdi. Kasabaya hilldimet 
-. .... 111'11 bile bir bölük askerle lider
..._ Şaka mı bu ala? Şimdi batına, söz 
lbtaau, bir tepsi altın lı:oy, tek bapna 
hla çak. Kılına bile dokunan ol.mu. 

Jf. 
liranın Sanca köyünde mllf«i Ha· 

"- Pahrl ile konUfuyoruz. Mevsu es-
111 ile yeniye intikal etti. Maftfl, 

- Repdı, Vahdettini lfin içinden 
.._, dedi, onlar saten ııra padiplu 
'41ner. Kaldı elde Sultan Hamit. O da 
"Uaııu kendi evhamı uğuruna har· 
'-da. Devlet, millet, hatta din peripn 
~ti. Şimdi din ile dünya aynldı. Ser
~ t yapyorm. İnsamn ne dinine, ne 
ı._ ~yuma kanpyorlar. Biz o çai· 
~ Enarumdaa Enincana wak 
... _.keçi yolu bulup ıtdebilmlttik, in· 
--.. hayvan arumda fark yoktu ki, 
>.ı npsuılar. Şimdi bile ılmendafer 
a.gJ'or. 

* . l.tt ._.ın Perglt köyllnde orta yqlı 
da)'I söylüyor: 

TAN 

• 

Tarih Deiıilen 
Eski Gazeteler 

' 

T aribin bir nim oıara1c Yazan •• 
kabul edildiii tarih, ] 

dün denecek adar ,.landır. /brahim Hakkı Konyalı 
Bundan enelki tarih kitapla-
~ının jazetel h · far www wı um ,;mıatı · 
Şehnameci tarihleri günlük p.- ki ol ild direğin arası açılır eUnde bire parlattı. Ameleden yedi kip 
zeteleri çok anclmrlardı. Eeki bir nimkursla nevcivan zimmi zu- parçalandı. 22 çı.rl\; beygirleriyle 

hura gelir. Farazald bir gün dahi beraber havaya uçtu. Civanndaki 
devirlerin gazetelerinden dik- kalsa gıdası nihayet bulur, ölür- 425 ev h8k ile yeks8n oldu. Aksa-

kate değer bazı haberler ala- mil§.,, ray, Fatih, Silivrikapı, Edrinekapı 
cağım: civarındaki yüksek binalann veca 

Tarihçi Ali'nin Nuruosmaniye Tarihi Raıit'te (cilt 2, sayfa milerin camlan kırıldı. Yıkılan ev 
kütüphanesinde 3409 numarada 441) Şehreminindeki barut- lerin altında 1ayısız çocuk ve ka-
kayıtlı Künh - ül. Ahbar'ının he- hanede çıkan bir yangım okuyo- dm kalarak ezildiler. Bundan son-
nüz basılmıyan kısmının 350 inci rum. O tarihe kadar kalyonlar İz- ra şehir içinde baruthane kurul-
yaprağında bir zelzele haberi oku- mir, Selinik ve Geliboluda yapı- myı yasak edildi. Sahilde İsken-
dum. Ali Üçüncü Muradın tarihini lırdı. Fakat, 1099 yılında İstanbul- der Çelebi bahçesinin içinde bir 
yazarken H 991 yılı vakalan ara- da yeni kalyonlar yapılmıya bat- bafka baruthane yapıldJ 
sında bir zelzelenin Erzincandald ladığı için barut aıkıntısı yüz gös- * 
tahripatını tasvir ediyor. Koltu- terdi. Şehremininde çarp civann- Yine tarihçi Rqtt 1094 yılı va-
junda)d ekmeklerle beraber evi- da bir baruthane yapıldı. Bir gün katarını sıralarken (cilt 1, sayfa 
nin enkazı altıpda kalan bir Jıııis. çarhın ısınmasından doğan bir kı- 391) Galatada devlete ait bir kala-

=~:.;-ı; MU VA 1111A9', . • .,~ gıbi kemirerek Y8f8UU§tır. Ayni ~ 'T"~..,. 
:::~a:;~ı:::ı: ~o LMA N iN llR RI iC 
aynen alıyorum: 

"23 üncü hidise: 991 1enelerl 
esnuında Şehri Erzincanda bir 
zelzelei kübra oldu. Sayir zellzill 
uzma ana nisbetle ahyanen bedeni 
insaniye lrız olan titremeye dön
dü. Nice evler yıkıldı. Sahipleri 
hanımanından ayrıldı. FeJmma 
nevadiri ialrdandır. Bu hidisei 
hikmetdisar, mukarrer oldu ki 
haddi bültlja vbıl, zimmeti zbn: 
miyeti dalAleti küfürle bihAsıl bir 
taze civan çarşıdan iftirayı nlıı e
dip gelirken ol zelzele vaki olmuş. 
Hanesinin dehlizinden geçerken 
sakfı üstüne yıkılıp altında kal
mıı. Elinde yedi, sekiz tane ~ek 
iki amut arasında kalıp anlara is
tinat edip acıktıkça tedriç ile elin
deki çöreklerden yiyip bari Hüda
ya şükrederek on sekiz gün ol ma
halde kalmış. Ne kimesne sesini 
işitmi§ ve ne kenduye bir feryadı 
res gelmiş. Bu tarikle on sekiz gün 
v~ geceleri tamamındaki leyalll 
purzıllm geçtikten sonra bir gün 
akraba ve taallılkatı ol harabenin 
thil ve tathirine gelirler. Sengü. 
hasini türabmdan ayırıp tecdidi 

GENÇLiK ve IHTIY ARLIK 
H .......... iri, flıkir dolup ............. , .. 

_...... ... fakir ilmek mi? 
UmU11117etle Jaiçtea hatları• ta 

tedrieen Jl)melea ve ltlrçok feü
khlıldara, reda çabp1alan katla
narak muvaffak olan fnaanlan be
ienirlL Halbuki uqhı detaP ta 
ıençlfibü israf 'H bolluk içinde ıe
çlren, ihtiyarlılmda fakrtlsefalete 
dilfene ..-e acıns. 

Onua irin yukarıdaki tua1ln ce
vabını vermek llç dejlldir. 

Fakat zenıtn ıenç pkıp ta 1lbe 
diyebilir kJ: 

"Ben ıenç11iJml •• ve uadet 
içbule pçiNbn. Ellentlbn, l8Tk et 

tbn. Halbuki .. llat11Ubimda -
• ıiftlQlnfls iMiam ıençllibd 
Yoqtml11k ve Mfalet içinde pPr
aift tam hayatla uvlEinl pbra
cafı Mmaalan dltlbuai)'e hwet
mlttir. Şimdi ile artık hayattan 
zevk alaeak çala pçlrmlftir. 

iin gtbellitl hın sahibi olmum
dadır. Genç varmak ister. Bunun 
için çırpmır, didinir, bvıa eder. 
Yaralanır, kalkıp yine dövfltlr. 11-
te ha)'Btın ııevkl lnmdadır. Bu hın 
bitince ihtiyarlık baflar. Ondan 
soma da hayatın mlna11 kalmas. 
Yalan ihtiyarlıkta iman rahat ya 
tamak Utedllf için, birkaç llara 
kuanmıpa hayatının son lflnlerlnl 
bafkalanna el açmadan ıeçlrmek 
saadetine ulafll'. Yoksa lhtiyarldt
ta servetin başka kıymeti yoktur. 

On1111 için fU Franm darbqne
sellnhı IDinuı mflhlmdlr. Genç bll 
N7dl, ve ihtiyar yapabllaeydl! 

Yine bir Fnnsua ııre hayatm 
iç çatı 'Varcbr: Sevi!, hın, tama
karlık. Sevci eocukluk, lun pnç
lik, tama'kfırbk llatlyarbk çaluua 
h11R11Jetlertdlr. 

Genç eUnde olam dllfilmnes, e
linde obiupm eW. «nılre çahpr. 

İhtlyarla)'lp ta sençUibulzi ı.. 
tırladıimıu ...... ne bot .. , •• 
için prpındJiım•a anhyarak ıaıe
rb. 

L ""-:" Eski ile yeniyi mi aonıyordun. 
-rhlı. Ne diyonun Allalum .ever· 
~imdiki yavan ekmejimis o u- köylü söylüyor: 

ltallmndaa tatlıdır. - Bb artık çiçeii yatakta nta 

Bu itiraza cevap vermek biıu 
stlçtlr. Çtbakü ihtiyarlıkta lmap•a 
blr ıenç kadar 1•mak zevkini 
tatmasına lmkh 7oktm. 

Fakat bu ıence verilecek cevap 
t1Klm: Rantta elaemmlyetU olu 
teY sahip ohnak, vannak delil, el
de etmek ı~ s•'-1Pnütır. Geacll-

Fakat pnç için mUcadelenla .v 
ki VaND'. Zevk Varmak ipa prplll 

maktadır, 7oba 'blaat YU'IUda •ellWlr. * hasta bir imanın Y8ztba4e tlejiJ, ı... 
O.-ı1m Ahıacak kl:vbdea l»lr laar4a ahclar tiattbule drborm. 

fat deposunun tam OD bet gün iç1n 
için nuıl yendıp fÖYle anlatır: 

"Galatada vaki kurpuılu mah
zene blkazaullahl TaAll ateı isabet 
edip derununda blnlhaye kalafat 
lnazunı mevcut ve kapısı me,dut 
olmakla on bet gün kadar tedricen 
yanmakta lk• mahı RebiuWıınn 
altıncı ,wıa kapsın açdıkta imda
dı hava ile at., alevlenip içind8 
mahzun ve mahfuz olan eaa bil
külllye muhterik ve bir Mısır ba
zineıri kadar mal telef oldulum 
erbabı vukuf müttefik oldu.,, 

1 

E.'!H 
Me•nt Aslan ~ 'l · ~. 
Y acın: SABiHA ZEICERIY .( 
Banelon hayvanat bahçesi 'bekp. 

atiıln bir pzeteci1• anlattıklan: 
''lllfaamı daha iyi toplıyamıJO

ram. Banelonu bombardımaa edea 
ilk tanare, hatula.tılıma sln,sa'bala 
1Ut altıda ıelil. Beplmls 7ataldan• 
mwlan kalktık. Şehrla din bir tan
fmda pkaa yanpalan makta .,. 
ftMllyorduk. Bir saat toara ~ 1* 
htleama airadık. Top ...ı.rl çok Ja
lmulaa ıel17oN11. Fakat ha ....... ................... ,... 
...._.. ftlatl hayvanlana ..ı laHlar 
alıpnıftlk. Knk ... t itin• •• Mim 

D On, gazetelerde Almanlann 4efa bombardımaa edildik. Fakat 
Tunada bir harp filotilllsı bombardımanın pddetinl aneak batı· 

tefklline karar vermif olmalan- nm tlstilnde uçan tanarelerln tberl
nm, Romanyada bilyük heyecan mise yaidmlılı bomhlan da1duktaa 
uyandınldığım okuduk. Vakanüvis soma anladık. 
Rqit Efendi de 255 yıl önce bu- "Gökten dola 1alar.slbl dtlfe• bom 
gün tarihe karıpn (Nemçe) Avus- baludan bçmaeak yer arıyorduk. 
turyaya karşı Türklerin Tuna üze. J>a1mık blnalann birer birer •tef al
rinde büyük bir harp donanması dılmı. içindekilerin can havlile dıprl 
hazırladıklarını f(>yle anlatır: hrladddarım SirtlYmhun. 1>9alr ... 

"Evvelibaharda yine Nemçe kefe feslerde yapyan vahfl hayvanlar sil• 
resi üzerine leleri humayun mukar rilltilden ürkerek acı acı bajırıyor • 
rer olmalla nehri Tuna donanma11 ludı. Blrdea ha)'Taalarm Nnadllı 

• için yüz kıta Firkate ve Kalita in- kulübelerin •tef aldıluu sısrdöm. A
fUl llzım gelip, Asttaneden ma- tefin "lada km1alan alaalar, kap. 
rangozlar irsal ve Tuna kaptanı lanlar deli deli kaçıpyor, •vlerl ya. 
Ali Pqaya ladan ferman istical o- rarak türe akın edlyerlar. Kimisi de 
lunup vaktinde nehri Tunadan de- alevlerin içinde yanıyordu. 
ve ve katar ve ağırlık nakli için "Hayvanlar inde, bb arkada plan 
dahi kırk adet (üstü açık) tlbir o- dolru kofuyorduk. Şimdi ba uılı u
lunur, sefineler tedarild dahi stpa- 1anlarua tehlrde imanlar tberlne ..ı. 
rit olundu. Cilt 2, sayfa 141. dıraalmı lteldl7ordum.Blse abpm * oldaldan için saldınnıyorlar 18DÜlll. 

~ yollar tmaa, kadm, ço
cuk nAtlarile dohayda. f...anlar b
ÇlflYOr, sökten muttaaıl •tef 1alıyor, 
bir malaterln içinde herkel pflma f81 
km kofuyordu. Ba vahfl hayvanlar, 
her ıttn avlamak huretlle 7andıldan 
fnaaalann yanından pçlyor, mtlfte
rek bir ,.feliketln azabım beraber da
yuyorlamut libl ıtlrflnerek ıeçtUdert 
imanlara pençelerini bile ıiltnme)i 

Şehnameci bu bazırlıim neti~ 
sini de yine ayni 18De vakalan a
rasında yazar. Hazırlanan Türk do 
nanmuı Tun•dakl Nemçe donan
masına hücum etti ve "tam altı 
yüz cenkçi ve zahireci sefineleri 
zapt ve teshir ile,, içindekileri kı
lıçtan geçirdi. (Cilt, sayfa 165). 

1114 H. yılında İltanbul bir akıl etmiyorlardı. Bu aedeat inaaa • 
)'lldınm •tanalı altında lanlaa bpp 10l.P ermanda abaü 

kalmıftı. Muharremin yirmi ildnd irin UllD tür imla kofayorlanb. 
gtµıü . ildndtden bira evvel hava Bfr. .. dlzle!Mfıi alı çktlldtl ,. 
p_irJknb~zuldu.,D!,l.J!ei!Jn~iz~le~r ~te:,grJ~-...JEJPUW.Mllıı~ .... ~ • 
çevrumij gibi· Tltaiıbulun üstfine fllll. Ondan 10nruını hatırlamaff-
yaluıur tufanı boplıyoıdu. Yıldı- ram. U1andılmi aman kendimi JiM. 
nm, tlmfek, gökgürültüsii btrlbi- tanede buldum. Y ammdaldler aalat
rine karı§tı. (240) yıldırım düşmiif tılar. Beni yolun tiattbulen blm • 
til. Birisi Tersanei Amirede yeni mak için selenler, JUlbquada U. 
yapılan bir kalyonun kıçına vur- caman 'bir uJanm yattJiuu Pinnflt
du, birisi Unkapanında bir saman- ler. Gövdellnl viicwltlme yula•ı• 
cı kayığını ild tayfasile beraber ıöktea YaPn J.ombalara karp bMI 
yaktı. Bir yıldınm Avrat pazann- ılpflnü ılper etmlf. Gelenler yanıma 
daki Dikilitaşı tahrip etti Keres- y•klapnya korkmUf}ar. Aa1an illlaa 
tecilerde bir adamın evindeki ba- ıöJıelerlni 16rflr sörmn blbaıf, ,. 
rek tepsisine bir yıldırım diiftü. rumdan lrea1ar akarak ormana dol
Balatta bir Musevinin evini yak- ra DÇDUf. .. tı, sahibi de içinde idi. (Tarihi Ra
fit cilt 2, sayfa 531). 

* 1081 yılında Padiph bir fer
manla Türkiyedekl bütün meyha
neleri ~ ::..brdı. Rafit, bunu fÖyle 
anlatır: 

"Şeriati mutahharada hürmeti 
mansus ve istimali tavaifi muhte
life! nasaraya mahsua olan bamr'ın 
bilAdı İsllmiyede beyi ve fürasına 
mesaj olınadıimdan yasal olun
makta tehdit ve tefdit olunmak 
istihsal ve fimabld hamır emaneti 
merfu olup memalild mahrusada 
olan meyhaneler hedmolunmak 
ferman olundu.,, (Cilt 1, ayfa 
2:50). 

D erılhıAll Yeniçeriler meyda-
nında Yorpld ilminde bir 

Hiristiyan sürücübaplık yapıyor
du. DÜ§man hesabına cuualuk 

Valafl IDMBlar brpmada ...... 
ulanlar ancak ba kadar insan o..._ 
lirler. 

MUGLADA: 

Bir Soför Mekt ... 

Agıldı 
Mutia, (TAN) - Çalıfbn ...,: 

lerlmlzden Süreyya Kolcuoilu tara
fından 1 kanunusanide açılan otomo 
bil ve traktör fOförü mektebiııbı bi
rinci devreli bitmek üzeredir. De
vmn eden 20 talebe Jakıııda lmtlbaa 
edilecektir. 

Mektebin her devı.I 3 aydır, i
kinci devre bir nisanda bqlıyaeak
t1r. Kayıt içil) hariçten de talebft m6 

racaat etmif bulunuyor. 

yaptıjı anlaşıldıjı için 1108 ame
li Şa~ on dördüncü günü BOZÖY'OKTE: 
idam edildi. Emval ve 8f1U1 da 
muaadere olundu. <Tarihi Ba§lt, Caclct.lere Ağaf Dlklllyor 
cilt 2, sayfa 314). Bo7.öyük, (TAN)_ Belediyeajn ta 

* şebbüaü ile hariçten ptlrtlı.n ak .. 
1114 aenelinde bir fermanla Tür- jaç Manian kasabanın caddelwlne 

Jdyeden harp ma)aımest ihracı ve dfkiJmlftir. Bu fidanlar ha~ 
satılmam ftWledilmlftL Kandenl- dan korunmak için muhafaza altau 
ze Jtllyen &.pb'lann baaamda d
çer, dörder y(lz gOl1e ve bumbara 
bulunm1lflur. Derhal bu gemiler 
ınuıadse ve aemt 70kl•JN me
ınurJarmdaa üçü bemm azledildi. 
An.dolu ve Rumellhturlan gibi, 
Anadolu ve Rumeli feneri bJeleri 
de tabJdın edildi Buralara Topha
neden yeniden 20 peça balımaz 
ve fül top aetirtil-* J8l'Jettl
rildl. <T'1'ilü -- anı 2, a7fa 
iM). 

da alınmıfbr. 

Ziraat la•ka11 l•iclay 
Alamıyor 

Bozayük, (TAN) - Ziraat Bankuı 

fimc:Uye kadaı' çiftçiden 20 bin kilo
ya yakın butday alımftır. tJd ayct.n
berl buldq koymak lçDa ambar teda 
nt ............. ...... ~ 
~ .......... .. 
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F rancocular Harbi Kazanıyorlar! 
(Ba§ı 1 ncide) 

müdahale için vuku bulan teşebbüs
lerinden bahsolunmakta ve teşebbüs 
kabul olunduğu takdirde çok tehli
keli akisler yapacağı ve Avrupanın 
sulhünü ihlal edecek vaziyetler ih
das edeceği anlaşılmaktadır. Ayni 
tebliğde, Chamberlain 'in nutk una 
işaret edilerek İtalyanın, Fransızlar 

la Ruslar tarafından kabul olunduğu 
takdirde İspanyadaki gönüllülerini 
çekmiye hazır olduğu ilave olun\lyor 
ve Italyanın aylardanberi Ispanya-
ya bir tek silah ve asker gönderme
diği ~övleniyor. 

Fraga da iıgal edildi 

Safranboluda muntazam bir dissiplin altında çalışan ve Karabiik demir fabrikasındaki İngiliz futbolciilerile 
sık sık maçlar yapan (Karabük Demirağ spor kliibii) oyuncuları İngiliz takımile yaptığı bir maçta 

Londra, 28 (Hususi) - Asi taarru 
zu, dündenberi büsbütün şiddetlen

miştir. Saragossadan verilen malu
mata göre Frankistler, d ün akşam 
Katalonya dahilindeki F r ago önler i
ne gelmişler, tayyareler in şiddetli ve 
sürekli bombardımanı n eticesinde 
şehri işgal etmişlerdir. General Ya
gue kumandasındaki ordun un büyük 
bir kısmı, Sinka nehrini geçerek Ka
talonyanın ikinci büyük şehri olan 
Lerida istikam etinde ilerlemiye de
vam etmiştir. 

Saha ihtilafı Neye Varacak? 

F enerbahçe, itirazlarını 
umumi merkeze bildirdi 

Milli kümenin geçen seneki şampi
yonu Fenerbahçenin, saha ihtilafı yü
zünden Harbiye maçını da, İzmirin 
Üçok maçı gibi oynamadığı malum
dur. Gazetelerin bu yoldaki neşriya
tına rağmen, futbol federasyonunun 
Feneri milli küme maçlarından çıka
racağı hakkında kati bir malumat 
yoktur. Çünkü, gazetelerin Fener hak 
kında tatbik edileceğinden bahsettik 
leri (milli küme talimatnamesi), klüp 
lere nasılsa tebliğ edilmediğinden teş 
kilat mensupları haricinde kimse bu
nun içindekileri bilmemektedir. O -
un için Fenerin milli kümedeki vazi
yetini tahmin etmiye imkan yoktur. 
Kaldı ki, Fenerbahçenin milli küme 
den çıkarılmnsı bu klübün her ma -
çında temin ettiği vasati 2000, 2500 
liradan teşkilatı mahrum bırakacak
tır. Hasılat çok olsun diye milli kü -
menin bütün ma~larını Taksim saha
sına alan Türkspor Kurıımun~ Fe
::ıer hakkında ihraç karar.ı verirken 
bu ciheti de düşünece~i pek tabiidir. 

Umumi Merkezin cevabı 
Diğer taraftan, Fenerbahçe klübü

nün Üçok müsabakası dolayısile umu 
mi merkezin verdiği ceza kararlarına 
karşı yaptığı itiraza merkez cevap 

vermiştir. Bu cevabın en mühim kı
sımlarını aşağıya aynen koyuyoruz: 

"037 senesi milli kUme maçları için o za
manki nsbnskan Bny Halit Bayrağın dave
tile Ankarndn İzmir, İstanbul futbol njanln
rile federasyon başkanı ve Ankara futbol 
11janı yerine bir klilp başkanı ile yapılan 

toplantıda göriışillmUş bulunan hususnt ve 
yine eski federasyon başkanı Bay Hamdi 
Eminin milli küme işleri hakkında klUp
lere yaptığı 937 yılı milU küme maçları
na ait mukarrerat olup geçen yıl tatbik e
dılmiş ve bu yıln şumulü mutauımmın hiç 
bir sebep bulunmamıştır. 1938 milli küme 
maçlan için ise nl~knlı federasyon yeni bir 
talimatname ha1.ırlatıp Genel Merkez He
yetinden geçirdikten sonra, 17 İkincikanun 
938 de bolg<'lcre tebliğ. edilmiştir. Bu tali 
mntnamcye klüpler de muttali bulunmakt::ı 
dır.,, 

Filvaki bu talimatnamede deplfısman 
mnçl:ırının hangi sahalarda icra edileceği
ne dair bir kayıt bulunmamakta ise de bu
nun tayininde de ancak maçlan tertip eden 
tcde>rasyonun salflhlyeti olacağı bedihidir. 

tebliğ edilmediğini ve binaenaleyh 
muhteviyatını bilmediği bir talimat
nameye riayet etmediğinden dolayı 
kendisini onunla muahezeye imkan 
bulunmadığını, zaten 937 de yapı -
lan talimatnamenin bir senelik oldu
ğuna dair de bir kayıt mevcut olma
dığını bildirmiştir. 

Fenerliler, bu talimatnamenin ge
çen seneki milli kilme müsabakalarm 
dan evvel yapıldığını bu küme müsa
bakalraının tarih, saha ve hükümle
rini gösterir bir fikstürün tespit edi
lerek klüplere tebliğ edilmemiş bu
lunduğunu ve sohanın değiştirilece

ği hakkında dolasan bir tevatür hak
kında bizzat futbol federasyonuna 
yaptıkları müracaata böyle bir şey 

mevcut olmadığı şeklinde cevap aldık 
lannı ileri sürerek, haklarındaki ce 
za kararının kaldırılmasını ve maçın 
yeniden yapılmasını istemişlerdir. 

Mevcut kanaate göre, eğer bu iş in
saf ve hakkani et dair sinde tkik 
edilırse, kendisine tebliğ edilmiyen 
bir talimatnameye göre hareket etme 
diği için Fenerin tecziyesine imkan 
bulunamıyacak ve maçların tekrarı 
cihetine gidilecektir. Ancak, otorite 
mülahazası, adalet ve hakkanivet mü 

' lahazasına galip gelirse eski kararda 
ısrar edilecek ve belki de Fener küme 
den ihraç olunacaktır. Bakalım! 

Dünya Sporu : 

Almanya • ln~iltere 

Maçı Ne Olacak? 
13 Mayısta Berlinde olimpiyat sta 

dında yapılması takarrür eden Alman 
ya - İngiltere milli futbol maçına Al
man milli takımının nasıl bir kadro 
ile çıkacağı bi.ıtün Avrupa matbuatı

nı ciddi bir şekilde alakadar ediyor. 
Mallım olan son siyasi hadiseler do

layısile, bu maça Alman milli takımı 
nın Avusturya oyuncularından birka 
çını kadrosuna alarak çıkacağı tah -
min edilmektedir. 

Nitekim :federasyon hcrkC'Sin büyük bir 
alaka ile takip etmekte olduğu bu müsaba 
kalan halkın kolayca ve çok miktarda ge
lebileceği merkezi bir saha olması itibarile 
Taksimde yaptırmayı t<'nslp etm1ştir. Böy
lece katlandığı büyük kUlfeUcrlnl, saha hü-
11ıl:ıtile knrşılıyabllmek imkfınını da temin 
etmeyi düşünmlıştOr. Kaldı ki, bu yılın 

fikstürü mucibince istnnbuldaki Üçok • Fe 
ner maçının Taksim sahasında yapılacağı 
mnçın icra gi.lnünden en az üç gün önce 
malı.im bulunduğu anlaşılıyor. Çünkil sn
hanın değiştirilc-rek kendi snhalnnnda icra 

11ını temin teşebbUslerinc geçmek üzere 
Jdup mensuplarının birisi Ankaraya gönde-

Fakat, İngilizlerin Alman ve Avus
turya milli takımlarının muhteliti 
şeklinde çıkacak olan bu kadroya kar 
şı oynamak istemiyecckleri zannedili 
yor. 

Bu karşılaşma için anlaşma yapıl 
dığı zaman böyle bir meselenin mev 
zuubahs olmadığı yalnız Alman milli 
takımı ile karşılaşabilecekleri ileri sü 
rülmektedir. 

Klüpler: 

r1lmiştir. ' Beşiktaş Klübü 
Reisinin Tavzihi 

Futbol: 

Federasyon' Birinci Başkanı 
Sedat Rıza 

Hakem i htilafı 
Katmcı· lcndi 
Bu hafta iki hadise futbol federas

yonunda, belki de futbol federasyo
nu reisile ve umumi merkezle hem 
fikir görünen federasyonun diğer iki 
azası arasında derin bir anlaşamamaz 
lık olduğunu gösterdi. 

Federasyon reisi Sedat Rıza, İstan
buldaki Harbiye - Galatasaray maçı 
için Adnan Akını hakem tayin etmiş, 
mıntakadn bu zatın ismini gazetelere 
bildirmişken. futbol federasyonu i}dn 
ci reisi Danyal, Ankaradan önce te
lefon, sonra da telgrafla mıntakaya 
emir vererek bu zatın yerine N uri Bo 
sut isminde bir diğerini tayin etmiş, 
oyunu ona oynatmıştır. 

Buna mukabil, İzmire giden futbol 
federasyo~u reisi Sedat Rıza da Anka 

radan hususi surette Güneşin İzmir 
maçlarını idare için federasyonun gön 
derdiği hakemi kabul etmiyerek de -
ğiştirmiş ve yerine İzmirli Esadı ta-

yin etmiştir. 
İlk oyunu Esadın oynattığını ha -

ber alan genel merkez bu sefer fut
bol federasyonu reisine telgrafla e
mir vererek ikinci maçı Viyanalı an
trenöre idare ettirmiştir. 

Bu şehir Barselonaya 200 k ilomet 
re mesafededir. Frago'nun 20 k ilo
metre cenubundaki Makinenzo ve 
Barbastro da Franco kuvvetleri tara 
fından işgal edilmiş bulunuyor. 

Bugün şafakla beraber Frankist 
tayyare ve topçu kuvvetleri Cümhu 
riyetçi mevzilerini şiddetle bombar 
dımana başlamışlardır. Cümhur iyet
çilerin sağ cenahı , herşeye rağmen 

mukavemet etmektedir. Tayyarecile 
rin verdikleri raporlara göre, hükti
metçi cephenin gerisindeki yollar, 
geri çekilmekte olan kıtalarla dolu
dur. 

Havas muhabiri; Cümhuriyetçile
rin geri çekildikleri sırada, Saciana 
üzerindeki bir köprünün asi tayyare
ler tarafından berhava edildiğini, bu 
yüzden bin kişiye yakın bir kuvve
tin etraf ile tamamen alakası kesildi 
ğini bildiriyor. 

Bugün öğleye doğru, Frankist kuv 
vetlerin şimal ve merkez kollan yek 
diğerile temasa gelerek Cümh uriyet 
çi kuvvetlerin ricat hatlarını kesmiş 
1 ll ! _ 

Asi kaynaklarına göre 
Franconun umumi karargahından 

Şöhreti 24 Saatte 
Dünyaya Yaydan 

Amerikah Kız 
Nevyorkun "Paradis,, gece lokan

tasının sönük artistlerinden olan on 
altı yaşındaki Hopechandler yirmi 
dört saat içinde dünyanın en meşhur 

kadını oluvermiştir. 

Gece lokantasında kimsenin dik

katini celbet,~ıeden düne kadar çalış

makta olan genç kızın gazetecilik 

kralı Hearst'in oğluyle evlendiği şim

şek gibi bütün Amerikayı bir anda 
dolaşmıştır. 

Bu hadise, futbol federasyonunda 
maç hakemlerinin ne suretle ve k im 

tarafından tayin edileceğine dair bir 
usul mevcut olmadığını ve memleke
tin en büyük spor branşını teşkil e
den futbolün yüksek idarecileri ara
sında bir maçın hakemini tayinde bi 
le birleşmiyecek kadar ayrılık bu
lunduğunu gösteriyor. 

Beşiktaş klübündeki hadiseler hak
kında klup reisinden bir tavzih mek
tubu aldık aynen koyuyoruz: 

Dissiplin temini için her fırsatta sa 
ğa sola ağır ve itirazsız cezalar dağı
tanların biraz da kendi aralarındaki 
dissipline dikkat etmeleri lüzumu -
nun, teşkilatın hariçe telkin etmesi 
icap eden itimat ve hürmet bakımın 
dan nekadar zaruri olduğunu izaha lü 
zum görmüyoruz. 

Simeling • Coe Luis 

Karşllaşıyor 
Hope ChanJler 

Frankistlerin son taarruzlarını bu haritadan takip edebilirsiniz. Son haf. 
talar zarfındaki ilerleyiş vaziyeti çizgilerle gösterilmiştir. 

bildirildiğine göre; Cümhuriyetçile- rit şehri, münhasıran İspanyollar ta
rin bütün mukavemetlerine rağmen. rafından müdafaa edilmektedir. 
Franco kuvvetleri Aragon cephesi- Aragondaki asi taarruzunun vaha
nin her noktasında ilerlemiş v~ Sier meti karşısında mukaddes birlik tc • 
ra Rufa ile diğer birçok kasabaları zahürleri artmaktadır. 
işgal etmişlerdir. Barselona, 28 (A.A.) -Harbiye Na 

Ayni zamanda Peralto dö Alkolea zırı B. İndalecio prielo, bir nutuk irat 
ile San Sebastiyen tepesi ve Torinil- ederek Cümhuriyet hükumetinin yal 
lo kasabası da işgal olunmuş, 500 ka nız teşvik edici sözler almakta oldu
dar esir ve mühill) miktarda harp ğunu, halbuki Frankistlere müzahir 
malzemesi zaptedilmiştir. Asi kuv- olanların onlara mühim miktarda 
vetler, Junguera üze'rinden Fransa- harp malzemesi göndermekte bulun
ya giden istikamette 29 kilometre duklarını söylemiştir. 
ilerlemişler ve binlerce esir almışlar ôlen ita/yan cuk erleri 
dır. Salamankadan Stefani Ajansına 

Sağ cenah kuvvetleri, Kaaletas, gönderilen uzun bir tebliğde, Aragon 
Morrondo, Sierra de los Moubanos taarruzuna, "İtalyan gönüllülerinden 
ve K astellon vilayetinin ilk köyü o- mürekkep bir kıtanın,, iştirak ettiği 
lan Bosağa girmişlerdir. Sol cenah, tasrih edilınektedir. 
ileri hareketine devam ederek on üç Ayni tebliğe göre, bu latalardan 9 
köy işgal etmiştir. marttanberi 29 zabit 253 Lejyoner öl 

Barıelonanın tebliği müş, 123 zabitle 1349 Lejyoner de ya 
Barselonadan Milli Müdafaa Ne- ralanmıştır. Ayrıca da 33 kişi kayıp

zaretinin tebliğine göre, en şiddetli tır. 
muharebeler Aragon cephesinde ce- Bu haber, Romadan resmen teyit o-= 

1 un maktadır. reyan etmektedir. 
Frankistler hücumlarını bilhassa Roma, 28 (A.A.) - Düçe, Liktör 

Fraga'ya tayyare meydanının 15 inci yıldönU. Kandasno istikametinde 
doğru tevcih etmişlerdir. 

Öğleden -sonra, Fragaya karşı yapı
lan hava taarruzuna 200 Frankist tay 
... _ .. _ ...... ı .. ,.1. ,.,. .. _:_..:_ 

mü münasebetiyle bu meydanda tay 
yarelere bir geçit yaptırmış ve vazi
fe kurbanı olan ve bilhassa İspanya
da maktül düşen tayyarecilerin aile __ .............. ···.-··- ... . 

Frankistler akşama aoğru Sirikaya 
Afık fehirlerin 'bombarJımam varmışlar ve buradaki Cümhuriyet 

müdafaa hatlarından bazılarını işgale 
muvaffak olmuşlardır. 

Cümhuriyet bataryaları, Ebre'nun 
cenubunda Frankistlerin 4 tayyaresi-
ni düşürmüştür. 

Cümhuriyetçi tayyareler, asi hat -
lann a muhtelif akınlar yaparak bir
çok mevzileri bombardıman etmiş -
!erdir. Ebrenin ccnubundaki asi ta
arruzları püskürtülmüş ve cümhuri
yetçiler birkaç İtalyan tankı elde et
mişlerdir. 

Londra, 28 (A.A.) - Barselonaya 
karşı yapılan hava bombardımanlan 
hakkında 21 mart İngiliz notasına ce 
vap veren general Franko, şehirlere 
karşı hava faaliyetlerini tahdit husu
sundaki mesaisine devam edeceğini 
ve askeri zaruretler icabı başka çare 
kalmadıkça bu tarzda faaliyetlerde 
bulunmıyacağını beyan etmektedir. 

Pazar sabahı, Rosel, şiddetli bir tay 
yare bombardımanı neticesinde ta -
mamile harp olmuştur. Ölenlerin ade 
di henüz helli değildir. 

Notada Barsclonanın mühim bir as 
keri hedef teşkil etmekte olduğu, çüo 
kü şehir hududu dahilinde askeri fab
rika ve depolar bulunduğu ilave edil 
mektedir. 

Akdenize doğru 
Barselona, 28 (A.A.) - Frankonun 

Fraga ve Leridadan yaptığı mukave
met edilmez ileri hareketi harbi bin
n ef is Katalonya topraklarına intikal 
ettirmiş ve bundan başka hükumet -
çilerin Hueska vilayetinden ve orta 
Pirenelerden olan münakalatını da 
tehdit eylemiş bulunuyor. Diğer ta
raftan Frankocuların sol cenahı em
n iyet altına girmiştir. Bu suretle de
nize doğru yapacakları taarruzu ra
hatça hazırlıyabileceklerdir. 
Şimdi İspanyanın mukadderatı Ka 

talonyanın vereceği karara, mukave-
met derecesine ve cenup ile olan mu
vasalesini koruyabilmesine bağlıdır. 

Fransanın bir müdahalesi ihtimalle 
ri etrafındaki şayialar ısrarla devam 
etmektedir. Maamafih yarı resmi Van 
guardia gazetesi,, Katalonyahlnrın 

Fransız himayesini,, düşündükleri ha 
berlerini acı acı tekzip etmektedir. 

Sahillerde bulunan Tarragona ve 
Kastellona şehirleri bugün yeniden 
hava taarruzuna uğramıştır. 

Londra, 28 (A.A.) - Önümüzdeki 
perşembe günü toplanacak olan ade
mi müdahale komitesi kontrol tesisi, 
ecnebi gönüllülerin geri alınması ve 
her iki tarafa da muhariplik haklan
nın verilmesi meselelerini tetkik ey
liyecektir. 

İngiliz diplomatik mahafilinin btl 
münasebetle tebarüz ettirdiğine göre, 
Londrn ve Parisin birlikte yaptıkları 
protesto tesirden hali kalmamıştır. 

Zira, Barselon, 21 marttanberi her
hangi bir bombardımana tabi ol~ 
mıştır. 

C-2 hadiseleri mahkumlan 
tahliye olundu 

Anday, 28 (A.A.) - C-2 İspanyol 
hükumctçi denizaltı gemisine karşı 

bir hücumda bulunduklarından dol• 
yı altı ay hapse mahkum olan kumarı 

dan Trankoso ve Serratz, mahkumi
yet müddetlerini bitirmiş olduğundaıt 
İspanyaya. dönmüşlerdir. 

Roma mebuılan i spanyada 
Kadiks, 28 (A.A.) - İtalyan Façyo

sunu temsil eden Roma mebusların -
dan birçoğu Ispanyol Falanji ic!S 
komitesinin daveti üzerine bura)'~ 
gelmişlerdir. Oradan Bürgosa giderelC 
İspanyol Falanji umumi katibi Fer ' 
nandez Küestayı ziyaret edeceklet" 
dir. İtalyan mebusları, İtalyaya dört' 
medcn evvel Aragon cephesini ve P' 
mal eyaletlerini gazeceklerdir. 

Pamuklu Mensucat 

İstanbul bölgesine yaptıkları mUracaatn 
da bölgenin lstizanı üzerine maçtan bir g{in 

evvel merkezden çekilen telgrafla Taksim 
ga}ıasında olacağı teyit edilmiş, bOlgc de klU 
be ayni gunde teblı~ etmiştir. Şu hn.lde Fe
nerbahçe klübuniın maç giınii Taksım saha 
Eına gelmem~inden otilrü federasyonun bu 
klup hakkında tatbikine geçtiği milli kü
me talimatnamesinin 4 iıncü maddesinin 
B fıkrası tamamen yerinde gorüimüş ve bu 
klübiln (Üçok) a karsı oynamadığı oyun
da hükmen mağlôp sayıl:ırnk (250) Ura -
nın da klüpten tahsili mütte!ik:ın onaylan-

mıştır.,. 

Fenerin yeni itirazları 
Fenerbahçe, bu cevabı alır almaz 

h er şeyden evvel yeni yapıldığı ~u c.e 
vaptan anlaşılan 17-1-938 tarihlı mıl 
ı küme talimatnamesinin kendisine 

1''encr maçı knrşısındn muvaffak olama -
mnnın uyandırdığı teessürle birinci futbol 
takımı ile idare heyeti orasında vukua ge
len onlaşmnmnzlık bir aile arasında her 
zaman vukuu tabll olan bir münakolia hu. 
dudunu aşmamıştır. Klüp mensubini kl'imi
len klilp ve spar kurumu ve devlet niza
mntına .. ve ko~unlnrına hürmetkfır olup 
klilp buny<'slnı sars:ıcak hiçbir hlidise ola
mıyaeağı kUlbumlızü sevenlerce bilinmek 
üzere beyan olunur. 

Alman şampiyonu Şmeling uzun za 
mandanbcr i peşinde koştuğu zenci 
Coe Luis ile karşılaşmak imkanları
nı nihayet elde etmiştir. 

Meşhur organizatörlerden Mik e 
Jakobs bu karşılaşmayı üzerin~ alını
ya taahhüt etmiş ve m üsabaka tarihi 
22 h aziran olarak tespit edilmiştir. 

Büyük şehirlerdeki mağazaların 

camekanlarına büyük resimler i k o
nan Hope Chandler kocasile balayı 

seyahatine çıkmıştır. 

Müzakereler İngiliz plfınvesas tutu 
larak yapılacaktır. 

Madrit müdafaası 
Madritten Röyter ajansı muhabiri 

n in verdiği bir habere göre, Madrid 
müdafaasında kullanılan beynelmilel 
alayın son müfrezeleri de diğer böl
gelere de gönderilmiştir. Artık Mad· 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden,...; 
Şon zamanlarda pamuk piyasasıncl' 
vukubulan mühim fiyat tenezzülii ne 
bazı devletlerle yapılmış bulurı8~ 
ticaret mukavelelerinin fcshedilıne~' 
üzerine ortadan kalkan gümrült tcıY 
zilatı yerli sanayiimizi normaltn iW 

tünde bir himaveye mazhar ıotn11r 
tır. Bunun için İcra Vekılleri he) et• 
pamuklu mensucatın gi.ımrük resit11 

Be iktaş jiınnastik klübü baş.Kanı 
F uat Balkan 

Gazeteler bu kızın Amerikanın, 

h atta dünyanın en güzel kadını ol
duğunu yazıyorlar. 

C' 

lerini indiren bir kararname aıırıı 
8 ·~ tı. Bu kararname tasdik için Mcdı.:ı 

verildi. 
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ombayda Hintli 
adınlarla Başbaşa 

•• 

O ğle yemeğinden sonra şeh-
ri dolaştık. Bayramdı. Bom 

bay sokakları kıyamet gibi kala
balıktı. Kıyafet ve renk, bin bir 
gece hikayelerinden kesilmiş bir 
parça gibiydi. Kadın ve erkek el
ele tutuşmuş, öbek öbek durup ko
nuşuyor, yahut geziyordu. Bu 
ınanznra kadınların Hindistanda, 
farzedildiğinden fazla bir kısmı

nın açılmış olduğunu ispat ediyor
du. Göze hoş gelen ve renkli ka
la balık arlmsındaki mimariyi hiç 
sevmedim. Cicili bicili, şeker ku-
tusu kapaklan gibi. . 

Çay vakti, "Bombay Kronikl,, 
gazetesinin binasında toplandık. 
Fikriyat itibarile Bombayı olduk
ça iyi temsil eden seçme bir kala
balık. Konuşmak Hindistanda bü
yük bir illettir. Fakat, Hindistan 
yalnız konuşmakla anlaşılmıyor, 

bazı öyle susmalar oluyor ki, bir 
cilt kitaptan daha çok şey öğreti
yor. 

Akşam yemeğinden sonra Ma
labar tepesine çıktık, oradan şeh
re baktık. Bu bakış bana"Beuverly 
liiles,, den Los Ancelosa bakışı ha
tırlattı. Bombay şehri tıpkı Los 
Ancelosun gece manzarası gibi, 
dibi binlerce kandille parlıyan mu 
ezzam bir fincan içine benziyor. 
Akşam ışıkları binaların fazla 
gösterişli ve manasız cephe süsle
ı-ini yumuşatmış, onlara vakar ve 
güzellik vermişti. 

istasyonda gene Amerikayı 
hab.,ladun Sobl>hi kbı;;vo.. 

nun Bombayın en güzel muasır bi
nası olmasıydı. Bir şehirde mabet 
yahut tiyatro binasından ziyade 
istasyon ve ticarethaneler gözü a
lırsa, oraya muayyen bir medeni
Yet örneği ayak atmış demektir. 

Istnsyonda (Kamela Devi) ile 
beraber beyazlar giyinmiş, elele 
tutunmuş bir genç kız alayı var
dı. Bunlar Hindistanın (Non - Coo
Perativ) hareketinde hapse mah-
kum olmuş kızlardı. Şarkın, ka- , 
dınları en kapalı olan bir yerinde, 
genç kızlar herhangi bir fikir yü 
2':Ünden isyan eder ve eziyyete 
katlanırsa, bu, oradaki değişmenin 
Çok derin olduğuna delalet eder. 

Tren gece dokuz buçukta hare
ket etti. Yattığım yerde pancoru 
aralık bıraktım. Sıcak memleket 
karanlıklarının ılıklığı, yumu
şaklığı üstünde yıldızlı bir 
gök. Istasyonlnra girince yalnız 

kırmızı sarıkları görülen uzun ha
mallar, birçok goz kamaştıran ışık, 
ayak sesleri ve gürültü ... Bin kişi 
bir ağızdan başka başka konuşu
Yor gibi. Bu patırdı arasında iki 
Çığırtkan ses mütemadiyen bağırı
Yor: 

"- Müselmnn Çayyyy ... lijndu 
ÇayYy ... Müselman Pani... Hindu 
l>ani.. .. !,. 

Neden Müslüman ve Hindu ay
l'ı su ve ayrı çay içiyor? Hintte 
bu kadar başka din grupları var1 
~eden mesela kimse "Parsi çay,, 
l>arsi pani,, diye haykırmıyor? 
bemek, bu yerdeki cemaatler ara
sında en mühim olanı ve biribiri
rıe en az uyanı Hindu ile Müslü
l'rıandır. 

B ir el pencereyi vurdu, eğil
dim. Uzun boylu bir lngiliz 

tren memuru birşey isteyip iste
l'rıediğimi sordu. Bombaydaki ev 
Sahibimin yolda bana mukayyet 
Olmasını tenbih ettiği bir memur. 

Belki havayı yırtan "Hindu 
~ü.yY ••• Miıselman çayyyy ... ,, sesle
rinin tcsirile, birdenbire kendi 
kendime: "Hint muammasını hal
letmek için liizım gelen üç anah
tnrdan birinin Ingiliz olduğunu u
nutma!,. dedim. Oracla var olduk
larını bile unuttuğum Ingilizleri 
bana hatırlatan bu memur, yavaş 
ıtcslc konusan siıkin bir adamdı. 

~ 

Soldan birinci ıari elenilen açılmı~ kaclın '1.ıyafeticlir. 
Diğerleri perde kadınlarıdır. 

Camie giden birkaç perde kadını 
Hocamın çocukluğumda bana ta
rif ederken her biri bir "Cengiz 
Han,, kadar kadir görünen Ingiliz 
bu muydu? Uç köşeli Hindistan 
zaviyesinin bu mühim köşesi ne
kadar az göze çarpıyordu? Fakat, 
Hindistan muadelcsine ne zaman 
baksanız onun Hindu + Müslü
man + Ingiliz olduğunu derhal gö 
rüyordunuz. 

Dalmışım. Işıkların yanmasın

dan uyandım, gözlerimi açtım. 

Karşımdaki kanapenin üstüne kır
mızı sarıklı bir adam eğilmiş yatak 
yapıyor. Arkasında zayıf bir ka
dın ayakta duruyor. 

Hindistanda ister misafir. ister 
yerli olsun, herkes nereye giderse 
gitsin mutlak yatağını beraber gö 
türür. Yataklı vagon demek sade
ce geniş bir kanapc demektir. 
Bombaylı ev sahiplerim bana he
men bir yatak tedarik etmişlerdi. 
Burada hali vakti yerinde olan her 
kadın mutlak bir hizmetçi ile s~ 
yahat ediyor. Tabii çok yeni, da-

ha doğrusu inkılap hareketi için
de olanlar bu adete riayet etmi
yorlar ( 1) Bundan dolayı vagon 
arkadaşımın sarı giymiş olmasına 
rağmen oldukça muhafazaktır bir 
muhitten geldiğini anladım. Onun 
hakkında doğru olarak tahmin et
~ 1-<lon biri .da~rm,, 
(2) olmasıydi. 

S abahleyin gözümü açtığım 
vakit arkadaşım yatağının 

içinde oturmuş saçlarını tarıyor

du. Hint kadınları umumiyetle u
zun saçlı oluyor ve nadiren kesi
yorlar. Beni merakla süzüyordu. 
Herhalde yabancı olduğumu anla
mış fakat ne cins insan olduğumu 
tahmin edememişti. 

"- Gutmorning,, 
"- Gutmorning,, 
"- Akşam sizi uyandırdık mı?,, 
"- Zarar yok.,, 
Biraz durdu. Sonra nereden 

geldiğimi sormıya başlamadan ken 
dinin kim olduğunu anlattı. Haki
kat Parsi idi. Raçpotana civarın

daki istasyonlardan birinin şefinin 
karısiydi. Hayli tahsil görmüş, ze
ki ve mütecessis bir kadındı. Çocu
ğu olmadığı için evde çok sıkılı

yordu. Bundan dolayı arada hiz
metçisini alıp bir seyahat yapıyor
du. Bundan kocasının muasır fi
kirlere taraftar bir adam olduğunu 
anladım. 

"- Bu defa Karaşi kadın kon
feransına gittim. Seyahat on beş 
gün sürdü.,, dedi. Beynelmilel ka
dın konferansı o sene Karaşide ol
muş, Avrupadan, bilhassa Ingilte
reden kadın delegeler gelmişti. Ma 
dam Korbet (3) Aşbi ile "Maud 
Roydon,, (4) de vardı. 

(Devamı 10 uncuda) 

( l) Sad, aslen Parsı kadınlarının kıya
fetidir. Fakat, bugi.\n heınen biltün şehir 
Hinduları ve kııç göçü terketmiş muslüman 
kadınlarının ekseriyetinin kıyafetini teş

kil eder. Hindistan "Sari., yi kadınlarının 
milli kıyafeti diye kabul etmiş sayılabilir. 
Bu, altı metre yekpare bir kumaşın etek 
ve başörtüsü olarak sarılmasından ibaret
tir. Yukardaki resimdeki kadın kıyafetle
rinin bir ve iki numara ile gösterilenleri 
Sari'dir. 

(2) Madam Korbet Aşbi, siyasi bakım
dıın en çok tanınmış "feminist,, lerden bi
ridir. İstanbul beynelmilel kadın konferan 
sına drı deleğe olarak gelmiş bizim gazete
ler kendinden çok bahsetmişti. 

(3) Maud Roydon en m<!$hur İngiliz ka
dın v!iizidir. "Papaz., demiyorum çünkü 
kuvvetli hristiyan olmasına rağmen çok 
liberııldir. I..ondrada vfızettlği vakit yer 
bulmak hemen milmkün değlldir. 

( 4) Müslilman nıısyonalisUer, bilhassa 
Gandl taraftarları onun ismini taşıyan be
yaz bir bcrc giyiyor. Doktor Ensarfnin ve 
Cevahir lal Mcllru'nun resimde başlarında
ki bere Gandl bcrcsidh'. 

'l 

HADiSE RI 

Barsclonn ehrinin son uğradığı tayyare bombnrdımnnlnrı, modern bir şeh· 
rin bu yüzden ntı hale gelebileceğini orta~·a koymu~hır. Bu resimde, 

manzarayı bütiin dchşctilc göriiyorsunuz. 

Litvanya ile Lehistan arasıncfoki 

gerginlik sırasında yapı'an bir 

nümayişte Mareşal Smigli Ridz 

nümayişçilere karşı nutuk 

söyliiyor 

Varşovadaki nümayişlerden birinde Lehistanlılar bağırıyorlar: 
"Mareşal! Bizi Kovno'ya ( Litvanya merkez.ine) götür,, 

- ---

"Almanların son sistem bombardıman tan•areleri (86 Yun· 
kersler) bir filo halinde Nürenberf[e doğru 2iJi:vorlar 

1 -

ispanya asilerinin sivil halkı tüy
ler ürpertici bir şekilde bombar
dıman etmeleri üzerine Cümhu
riyet ispanyasından birçok ahali 
hicrete başlamıştır. Resimde, 
muhacirlerden bir grupu Fransa 

hududunda görüyoruz. 

. 
'.Ankara Büyük Elçiliğine tayini 

tekarrür eden Von Papen'in son 

)i.vuaturya hadiseleri nrcuındcı 

V~t.ı lllnmır bir ~i 
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SIVASTA: 

Sıvashlar 
Bolluk 
istiyor 
Sıvas, (TAN) - Ticaret Odası, An 

karada toplanacak Ziraat Kongresi
ne vereceği raporu hazırlamış ve gön 
dermiştir. Raporda başlıca şu temen
nilerde bulunulmaktadır: 

ı - Hububatın verimini çoğalt

mak için bir tohum ıslah istasyonu a
çılması. 2 - Devam etmekte olan 
kara sapanla zeriyata son vermek 
için Ziraat Bankasınca köylüye pul
luk tevzii. 3 - Kağni arabaları hem 
bati olduğu ve hem de öküz neslini 
bozduğu cihetle dört tekerlekli ara
balar verilmesi. 4 - Şeker pancarı 

ziraatini teşvik için, geçen sene ya
pılan kiloda on para tenzilatın kaldı
rılması. 5 - Mıntakamızda çok yeti
şen patateslerin fazla miktarda ihra
cı için trenlerde tenzilatlı tarife tat
biki. 6 - Senede 2930 ton kadar ya
pnğı istihsal eden Sıvasta bir şayak 

fabrikası kurulması. 7 - Her veçhi
le meyvacılığa müsait olan Sıvasta 
nümune bahçeler tesisi ve meyvacı
lık kurslan açılması. 

ADAP AZARINDA: 

Ortamektebi 
Halk Kendisi 
Yaptırıyor 
Adapazarı, (TAN) - Yeni yapıl

makta olan ortaokul binası için otuz 
bin liralık bir arsa ve nakden de on 
dört bin lira veren Adapazarlılar, o
kulda ilaveten yapılacak kısmın ta
mamlanması için de on dört bin lira 
vereceklerdir. Müddeiumumi Nusre
tin riyasetinde toplanan himaye ce
miyeti, bu maksatla on bin liralık eş
ya piyangosu tertibine karar vermiş-
tir. Kalan dört bin lira doğrudan doğ 
ruya teberrülerle temin edilecektir. 

* Adapazarı, (TAN) - İstanbu
lun Kapalıçarşısı mesabesinde bulu-
nan kasabamız Uzunçarşısının esna
fı, belediyeden yardım istemeden, el 
birliği ile çarşıyı güzelleştirmiye ve 
beton ilavelerle takviyeye karar ver 
mi lcrdir. 

TAN 

SIVAST A ULUS OKULLARI : 

Sı\'as ulus okulları faaliyete devam etmektedir. Ulus okullarından me
zun olan kadınlardan bir kısmı kültür direktörü ve öğretmenle bir arada .. 

ORDUDA: 

Köylünün 
Kooperatife 
Alakası 
Ordu, (TAN) - Ziraat Bankası 

kredi kooperatifleri ortaklan yıllık 

içtimalarını kendi merkezlerinde ak
tederek idare heyetlerini seçmekte
dirler. Köylüde, kooperatiflere karşı 
geçen yıllardakine nazaran canlı bir 
alfıka görülmektedir. Ortak adedinin 
mıntakamızda on bine çıkacağı tah
min olunuyor. Kooperatif kontrolör
lerinden Necati Biçer Ankaradan gel 
miştir, kooperatif içtimalarında bu-
lunmaktadır. 

* Ordu, (TAN) - Açık bulunan 
Ziraat Bankası Müdürlüğüne mü
fettişlerden İrfan Fuat tayin edil
miştir, yakında gelecektir. 

*Ordu, (TAN) - Köy Kanunu
nun kabulü tarihi vilayetimizde köy 
bayramı olarak kabul edildiğinden, 
18 Martta Halkevi köycülük şubesi 
azası köylere gitmişler ve bu bayra
mın ehemmiyetini köylüye anlatmış

============================= lardır. Vail Baran da deniz yoluyla 

Dörtyolda Portakal 
Usare Fabrikası 

Portakalcılığımız Genişletilecek, 
Ambalaj Atö yesi Kurulacak 

Adana, (TAN) - Şimdiye kadar 
yalnız tabii güzellik ve zenginlikle
riyle öğünen Dörtyol kasabsı, önü
müzdeki birkaç yıl içinde modern te
sisatı ile iftihar edilebilecek dereceye 

gelecektir. 
Pek yakında Dörtyolda bir porta

kal usare fabrikası ve bir de ambalaj 

atölyesi açılacaktır. 

Bu yıl portakalların 1slah ve tek
siri işine geçen yıllardan daha bi.ıyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Dörtyolun başlıca ihtiyaçlarından 

birisi olan elektrik işi ele alınmış, 

projesi yaptırılmış ve tasdik için Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 

Bu tesisatın santrali, su kuvveti ile 
fşliyecektir, tesisatın keşü bedeli 
30,000 liradır. 

dakine nisbetle Dörtyolun köyler a
rası yolları muntazamdır. 

Dörtyolda ve köylerinde hemen 
her yıl birkaç yeni okul açılmakta
dır. Faknt Dörtyol ve mülhakatında 
mevcut ilkokullar yine azdır. 

Kasabada bir de ortaokul açılma

sı lazımdır. 

Sıvas, (TAN) - Şehrimiz ve civa
nndn açılan 145 millet mektebinde 
imtihanlar yapılmıştır. A. kurslarına 
devam eden 548 kadından 150 si, 
2GOO erkekten 1400 ü; B. kurslarına 
devam eden 118 kadından 35 ive 

Mersin köyüne gitmiş ve tetkiklerde 
bulunmuştur. * Ordu, (TAN) - Su tesisatının 
tevsii ve ıslahı için sipariş edilen mal 
zeme ve borular Almanyadan gelmiş 
tir. Haziranda Ordunun her tarafına 
tazyikli su isalesi mümkün olacaktır. 

* Ordu, (TAN) - Ankaradaki kır 
koşularına iştirak eden bölgemiz at
letleri 13 bölge arasında 6 ıncılığı ka 
zanmışlardır. 

f'-"1''-"I -""""""""' l'I ~ 

~ KÜÇÜK HABERLER ~ 
~ ~ 

.... ~ .. I #' I' l'l'l°"l"l"........,.,..I -

İzmir, (TAN) - 7 Nisnndan itibaren 
"Konya" vapuru İzmir - Pire seferlerine 
başlıyncnktır. 

Tarsus, (TAN) - Gülek nahiyesine 
bağlı Tenk k6yünd~ Ali kızı sekiz yaşın
daki Zekiye amcası ve süt kardeşi Bekir 
tarafından kirletilmişUr. Bekir tutulmuş
tur. 
~~~~~~~~~~"---""-"'--~~ 

Erzunırt), (TAN) - Şehrimıtde 'btr ntiş 
poligonu yapılması için 'inhlsariar VekA
letlnden 30 bin lira istenilmiştir. 

Erzurum, (TAN) - VllAyet umumi mec
lisi yeni bütı:cyi 766,475 lira olarak ka
bul etmiştir. 

İzmir, (TAN) - Romanya ve Bulgnrls
uındnn gelen göçmnclere hayvan temini 
için 70 bin liralık tahsisat gelmiştir. 

Osmaniye, (TAN) - Muallimler civar 
k8ylcrl gezerek konferanslar vermektedir

t Deniz Levazım Sattnalma K<>misvonu lliinları 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo Beher kilosunun 
Fiyatı Kuruş 

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

1 - Cins ve miktarlarile beher kilosunun tahmin edilen bedelleri yu• 
karda yazılı olan üç kalem et, 30 Mart 1938 tarihine rastlıyan çarşamb• 
günü saat 14 te kapalı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konul· 
muştur. 

2 - İşbu üç kalem etin muvakkat teminatı (1557) lira olup, şartn_. 
mesf parasız olarak, komisyondan her gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveli_. 
ne kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz muka• 

bilinde vermeleri. (1347) 

11- • • 
Marmara Ussübahrf K. Satınalma Komisyonundan ı 
ı - Komutanlığımızca aşağıda cinsi, miktar ve ebadı gösterilen de

mirler açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
Ebadı 

Boy Genişlik 

Cinsi Met. San, Adedi Kilosu 

A UDemiri 
• L Demiri 

B. UDemiri 
L Demiri 

7 
6 

6 
6 

12 
05 

12 
o~ 

208 
174 

208 
156 

19437,6 
4071,6 

23509,2 
16660,8 

3650,4 

20311,2 
A ~bunda yazılı demirler, 7 metre boyundaki U demiri kısmen ve. 

ya tamamen bulunduğu takdirde alınacaktır. Mezkl'.ir grupta 7 metrd 
boyundaki U demiri hiç bulunmadığı halde B. grupunda yazılı U ve li 
demirleri alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 30 mart 938 çarşamba günü saat 14 te hm.itte Teı"İİ 
sane kapJsındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Beher kilosunun muhammen bedeli 13,50 kuruş olup, ilk temi' 
natı 238.03 lira kuruştur. Bu işe ait şartname komisyonumuzdan bed~ 
siz olarak alınabilir. · 

4 - İsteklilerin 3 üncü maddede yazılı ilk teminat ve kanunen l~ 
zım olan vesikalarile birlikte muayyen gün ve saatte komisyona miiI'r. 
caatlan. (1414) 

Kapah Zarf Usulü ile Eksiltme ilanı 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Demirköy kazasının Ayastafanos m~ 

kiinde bir adet gümrük binası i~şaatıdır. 
Keşif bedeli (6626) lira 15 kuruştur. 

2 - Eksiltme 7 nisan 938 cuma günü saat on beşte Kırklareli Nafı' 
müdürlüğü binasında toplanan komisyonda kapalı zarf usulile yapı.W 

caktır. 

3-- İateklil• ~aıneyi ve buna müteferrl diğer 
Nafıa ~UdUrlüğ\inde görebilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin (507) lira muvakkat ~ 
minat vermeleri ve Nafıa VekAletinden alınmış 938 senesine ait yapı rnı1 
teahhitliği vesikasını ve Ticaret odası sicil knğıdını hAmil bulunmalıdd 

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

6 - Posta ile gönderilecek mektuplann eksiltme saatine kadar ge~ 
miş olması ve zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lhınY 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1488) * Adapazarı (TAN) - Ankarada 

muhim temaslarda bulunan belediye 
reisi Ahmet Faik Abbas Yanık bana 
dedi ki: 

1263 erkekten 815 i şehadetname al
Dörtyolda belediye binası inşası mışlardır. ~~ Ceyhana ve Toprokk~e k~~rine ~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları münakasa~a konulmuştur. Kasaba- Halkevinde ve hapisanelerdeki 
nın haritası yaptırılacaktır. kurslar bir ay daha devam edecektir. 

"Yeni mukaveıenameye nazaran 
Tiırk Ticaret fabrikasından alınacak 
elektrik cereyanı ile Adapazarının 

aydınlatılması hem daha ziyade kuv
vetlenecek, hem de ücretler mühim 
ıurette ucuzlıyacaktır.,, 

Beş senelik iş programına göre. ka 
sabada fenni bir mezbaha yapılacak
tır. 

Dörtyol kaymakamlığı, yol insaa
tına büyük bir ehemmiyet vermek
tedir. Çukurovarun birçok kazaların-

* Sıvas, (TAN) - Şehrimiz ziraat 
idaresi, vekaletinden aldığı progra~ 

ma göre, haftada dört gün köylüye 
pratik ve tatbikatlı ziraat kursları 

vermektedir. Bu arada ağaççılık ta 
öğretilmektedir. 

Adana, (TAN) - Sıhhat mildürü HilS
nü MuhltUnl ynrnlnmaktan maznun fab
rikatör Mustnfn Akdağ ve Osman Akdağ 
bcrant etmişler, carih meçhul kalmıştır. 

* Akhisar, (TAN) - Tütün dikilmesi
ne başlanmıştır. Ayın yedisinde ilk tütü
nü dlkmlye muvnf!nk olan Mehmet Sın
dırıılıoğlunun çiftliğinde tören yapılmış

ı tır. 

Muhammen bedeli (5000) lira olan 5000 m 8 okzijen açık eksiltme usuli1' 
le 10-4-1938 Perşembe günü saat 15,30 da Sirkecide 9 ncu işletme binasıJI 
da mubayaa komisyonu tarafından satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln 375 liralık muvakkat teminat makbuzları ~ 
kanuni vesikalariyle beraber komisyona müracaatları 18.zımdır. Şartnaıı>' 
ler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (1609) 

I!!!!! 

Fahir ağabey sağ elile gözlerini kapıyor; ben, içi
mi parçalıyan bir istekle yaralı başımı onun omuz
larına bırakmak istiyorum. 

Fahir ağabey gözlerini açıyor, bana bakmadan, 
duyulmıyacak kadar yavaş: 

- Hayat, güzel! diyor ... 
O zamana kadar duymadığım bir sarsıntı içinde 

kendimi boşluklara bırakmak, uçurumun dibindeki 
kayalara çarpmak, lacivert sularda yanıp sönen yıl
dı,:lar gibi .~dılıp yok ol1pak için ~ırpınıyorum. 

Hayat guzel; hayat insana bu güzelliğin karşısın-
daki çirkin varlığımızla ölüm istekleri verecek ka
dar güzel. .. 

Fahir ağabey bana bakmadan soruyor: 
- Dönelim mi, Yıldız? 
Sesi yavaş, ağır muztarip ... 
Keşke Fahir ağabey böyle yavaş ve muztarip ko

nuşmasa ... 
Böyle tabiat güzelliklerinden filin istifade ede

rek durup dururken bana aşklarından bahseden bu
dalalar görmüştüm; keşke Fahir ağabey de böyle 
yapsa da beni kendisinden birdenbire soğutsa .. 

Fahir ağabey neden bu kadar sustu; neden bu ka
dar yavaş, muztarip konuştu? Bu gece bu yola ne
den çıktık? Tabiat neden bu kadar büyüleyici? Ben 
neden bu kadar kimsesizim? Neden, Fahir ağabey 
göklere baş vermiş, ulu bir dağ gibi gözlerimde ha
yatımın tek varlığı? .. 

Fahir ağabey bir daha ayni sesle soruyor-
- Yıldız, gidelim mi? 
Biran duraklıyarak daldığım alemden dönüyo

rum · Fahir ağabeye hiçbir ses vermeden kalkarken 
bu ~apraşık yolda sendelemiş. gibi, diz~erim birden
bire kıvrılıyor· bana yardım ıçin ellerımi tutan Fa
hir ağabeyin kollarında sonsuz bir ruh faciasile hıç-
kırıyorum. .. . . . . 

Fahir ağabeyin sesi goklerden ınıyor gıbi. 
_ Yapma, yavrum; yapma, Y~ldız!:. 
Ay, göğün ortasına kadar yükselıp beyazlandı; 

F h. ~ be . ··zıerı"nde de kocaman damlalar a ır aJ?a vın ~o 

YAZAN: SeJJ<UFE N·l~A L 
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vardı ... En küçük zerrelerimize kadar biribirimize dolar, uzaklaşamazdınız .. O sabah bana yine neler 
gömülür gibi bakıştık; en küçük zerreme kadar o- anlattı! .. Tıpkı, çocukken, beni yetiştirmek için ça-
nun varlığında yanarak eridim. Ellerim, ateşli elle- lıştığı zamanlarda olduğu gibi.. tarih, sanat, felse-
rinin arasında, başım, çelik omuzlarında, bir fe ... Bunlardan başka uzun askerlik kahramanlık 
an hayatımın cennetini yaşadım... esirlik, ıztırap günlerinin sonsuz hikayeleri. .. 

Koydaki yıldızlar biribirile öpüşüyor, birleşip da- Zayıf mahlUklar gibi ıztırap onu çökertmemiş, 
ğılıyor ... Uzun sükutlardan sonra kalbini parçalıyan çelikleştirmiş, olgunlaştırmıştı ... Bir yandan da in-
bu güzelliğe vurgun bir kuş varabilmiş, yamacın te- gilizceyi bir Tngiliz kadar öğrenmiş, ruhiyle bera-
pesindeki çamlardan keskin keskin haykırıyor... her kafasını da kuvvetlendirmişti. 

- Gidelim, Fahir ağabey! Fahir ağabey gözlerimde her dakika gittikçe bi-
Kalktık; uzun yolları sessiz geçtik. Eve girince raz daha insanların üstüne yükselen bir insan olu-

biribirimizin elini sıkarak ayrıldık. yor .. Onu ne kadar büyük, erişilmez gördüğümü 
Uzun, fırtınalı, dalgalı bir yolculuktan ölümle, anlatmak için, göğsümde kabaran, taşan bir vol-

ölümlerle boğazlaştıktan sonra bir kıyıya varabilmiş, kan var: 
yolcular gibi, yorgun, uyudum. Sabahleyin yüzüm _ Ne kadar büyüksün Fahir ağabey, sana hiç e-
renksiz fakat sakindi... Fahir ağabey daha durgun, rişilmez! 
daha düştinceliydl. .. Denize karşı bir çam altında Uzun uzun gözlerime bakıyor; bir insan gibi de-
kahvaltı ettik. Şuradan buradan konuştuk. O, öyle ğil; bir erkek gibi değil; büyük şeyler duyuran, yük 
bir dost, öyle bir arkadaş ki korkulmaz, iğrenilmez, sek şeyler sezdiren bir sanatkar, bir ilah gibi. .. 
şüphe edilmez... Bazı budalalar, basit adamlar baş- Sanki karşımca iki güzel göz değil, maveralardan 
kalarını oyalamak için oldukları gibi görünmemiye açılmış sır dolu, ürperten iki güneş yanıyor: 
çalışırler; karşılarındakini şüpheye düşürecek va- _ Sen bana kadar inemezsin; Yıldız; ben sa-
ziyetler alırlar; anlaşılmaz görününmeye üzenirler.. na yükselmeliyim! .. 
Fahir ağabeyin böyle küçük hilelere ihtiyacı yok- Yerdeki toprak sarsılıyor; başımın üstünde gök-
tu; o, başlıbaşına bir ufuk, bir kiıinattı.. Ona yak- ler oğulduyor .. Bir anda kainatı dolaşan bir kasırga 
!aştıkça kat kat güneşler, gökler açılır, gözler ka- içindeyim ... Nereye doğru? .. lçinde, Allahını bul-
maşırdı ... Onun derinliğine varılamaz, yüksekliğine mak, sonsuz, ezeli ve ebedi varlığa karışmak isti-
erişilemezdı; konuştukça siz, bir peyk ıtibi etrafına yen dindnrlann ateşi. .. Işte o varlık, bu kadar ya-

kında ... Onu saran havanın içindeyim; o, bir ce~ 
netse, ben en küçük hareketimle cehennemimden 
kurtulabilirim ... Ona, bir erkeğin kollarına atılır gibi 
değil; bütün küçüklüklerile varlığımızı avuçlarında 

tutan insanlık dünyasının dışında bir ileme, kainatm 
ruhuna atılır gibi atılmak istiyorum. 

Bunu yapamam; bu duygumun mahiyetini be~ 
ki, kimbilir, Fahir ağabeye bile anlatamam; ona. 

yalnız, kadın duygularile sevmiş bir kadın gibi gö
rünmektense sonsuz bir ıztıraba, ölümlere katlWU" 
rım ... 

Gözlerim buğulanıyor; ooğazım tıkanıyor ... Du
daklarımı dişlerimle parçalıyorum. Ebedi gurbete 

atılan ruhların acısı içindeyim ... Fahir ağabey, ya
nı başımda ve Fahir ağabey ölüm dünyasının bil• 
uzaklarında ... 

- Yarım vapurile inmeliyim, Yıldız. 
Fahir ağabey Istanbula inecek, kimbilir, bir da .. 

ha ne zaman gelir!.. Bir gün, bir saat için bile ol

sa, ondan ayrılışın acısı varlığımın her zerresini a• 
teşli, zehirli bir yılan dişi gibi didikliyor .. 

iskeleye beraber indik ... Bir şey konuşmadan .. Bi· 
ribirimize bakmadan vedalaştık ... Vapur kaltkı, beri 
bir kaya gibi olduğum yerde kaldım, denizdeki soO 
iz, havadaki son duman silininceye kadar .. 

Sanki bir çelik zincir kalbimi parçalaya parçala• 

va kopup ayrıldı!.. 

* Fahir ağabey, gönlümde mukaddes bir sır ... Tol"' 
rak üzerinde yaşıyanlarm erişemiyeceği bir cennet·· 

ı· Ölüm uykularının bile uyutamadığı bir 1 

tırap... Bu toprak onsuz neye yarar?. Güneş a~W 
yor ... Deniz, yüziine yas örtüsü çekmiş bır kad•: 
gibi gölgeli. .. Dağlar, tepeler bir dah~ açılmıyacıı 
dumanlar i~inde ... Kainatın ruhu taş kesildi! .. 

(Devam1 1•arl 

'b 
li 
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' l· Poti Kalesine Yapılan 
Hücum Netice Vermedi 

L• 
Osrnanlı kuvvetlerine son darbe-
Yi VUrarak onları denize dökmek 
için, süratli bir yürüyüşle (Poti) 

· kalesine hücum etti. 

General Todleben'in ilk muvaf
fakıyetini haber alan imparatori
çe K:aterin, derin bir sevinç için
deydi, Kendi elile yazıp gönderdi
ği bir mektupta: 

<Bu mühim İıjİD ~.na geçı.rnıeıt 
lçin seni seçtiğime ne kadar isabet 
ettiğimi şimdi anlıyorum. Kazanı· 
lan ınuvaffakıyetten, cidden menı
tıunuın. Hücumlarına devam et. 
l(rentlin kilisesinin çanlan, senin 
hüyük zaferini ilan etmek idn bek· 
liyor.) • 

Demişti. 
;:: Fakat ne çare ki, imparatorıçe 
'f ltaterin'in bu temenni ve teşvikle
[., tine rağmen talih, birdenbire Ge-

lleral Todleben'den yüzçevirmişti. 
~ 'l'urkleri denize dökmek hulyasile 

<l>oti kalesi) nin önüne gelen bu 
iJ ll'ıaceraperest general, kaleye ilk 
ı.. hücumunu yapar yapmaz, bir yal

Çın kayaya hücum eden deniz dal
~ 'Iası gibi, perişan bir halde geri çe
~ ltiıxnek mecburiyetini hissetmişti. 

T odleben, bu muvaffakıyet
sizlik karşısında, fena hal

de afallamıştı. Şuur ve muhake
l'rıeden mahrum, yalnız dövüşmek 

• ihtiyacı hisseden koçlar gibi başı
~ llı mütemadiyen Poti kalesinin du

varlarına vurmaya başlamıştı. Fa
~a.t her defasında - kırbaçlarla ve 

tS 0lüın tehditlerile ileriye sürdüğü -
~ '>tdusunun mühim zayiat verrnesi

~rağmen, kalenin hendeklerine 
A .. ~e yakl:aşa.1!\'amış .. TO.rklertn gü::ı-

~dikleri harikulade cesareti kıra
"' ~rnıştı. 
ıil 'l'odleben, bu muvaffakıyetsiz.li
ıt ~~n verdiği teessürle adeta çılgın 
ı~ iibi bir hal alarak, haklı ve ha.k-

aıı Yere maiyetindeki zabitlere, ef
~ l'ada ve o muhitteki halka çatma
l" ~a. başlamıştı. Bunun üzerine her 

latafta derhal bir hoşnutsuzluk u
,,_ ~anarak aleyhinde korkunç bir ce-

1 
l'eYa.n başlamıştL 

Bir gece karargahta, zifiri ka
'/' ~anlıkta, kumandanın çadırı yar 
ı.tl 'ln.larında: 

Kalluulı Türk genç kız kıyafeti 

Kazak hattına çekilmesi için emir 
verdi. 

Ç arlık kumandan ve zabitleri 
de, ordunun muvaffakıyet

sizliği karşısında büyük bir tees
sür hissediyorlardı ve, ordunun şe
;...t.inl ~......lc i~n ıca-Jc ha 

tında gizliden gizliye hareketlere 
girişiyorlar.. ellerine geçen dağlı, 
Çeçen ve Komuklan derhal öldü
rüyorlar; vakit vakit baskın ya
pabildikleri köylerde, pek zalima
ne hareket ediyorlardı. 

(Don) Kazaklarının batmanı 

(Plato!) iki bin atlıdan mürekkep 
bir kuvvetle (Nogay) yaylasına bir 
baskın yapmış; halk tarafından 

şiddetli bir mukabele görmesine 
rağmen, köylülerin evlerini ve tar
lalarını yakmıştı. 

sema arasında muallakta bulun
dukları halde bütün gece siper
ler üzerinde dolaşarak kendilerini 
yerlilere göstermişler .. ellerindeki 
nurdan kılıçlarla onları tehdit et
mişlerdi... Işte yerliler, bu iki azi
zin hayalinden korkarak ertesi gün 
derhal çekilmişlerdi. 

Kazaklar tarafından uydurulan 
bu efsane ile, (Recillus gölü muha
rebesi) ndeki (semavi ikizler mu
cizesi) hurafesine bir nazire yapıl
mak istenilmişti. Hakikat ise; Ka
zakların siperlerdeki kahramanca 
müdafaaları, yerlilerin de akılane 
hareketlerinden başka bir şey de
'ğildir. 

Bu kanlı müdafaadan başlıca iki 
hatıra kalmıştır ... Biri, her tem
muzun 11 inci günü bu mıntaka
da yapılan şenlikler; diğeri de, 
<Tagor) kilisesinde, o iki (halas
kar az.izi) in şerefine yapılan mih
raptır. 

Ç ar hükumeti ile Osmanlı dev 
leti arasındaki harbin talihi, 

kah bir tarafa ve kah diğer tarafa 
yar olduktan sonra. nihayet (Kay
narca muahedesi) ile neticelenmiş
ti. 

Fakat, bu harp esnasında, artık 
Kafkasya halkı ile Osmanlı hüku
meti arasında kuvvetli bir rabıta 
ve münasebet husule gelmişti. 

Osmanlı hükumeti, Çarlığın Kaf 
kas ordusunu daima bir tehdit al
tında bulundurmak için vakit va
kit yerlileri tahrik ediyordu. 

Çarlık ta bu vaziyet karşısında, 
Kazak hattını her gün biraz daha 
kuvvetlendiriyor; Kafkas dağları
""" otoklerini, vvetli ve dırtrnf 

bir ordugah haline getiriyordu. 
Böyle olmasına rağmen, bütün 

bu havaliye derin bir sükun gel
miş.. ve bu sükun, uzun zaman 
devam etmişti. 

(Devamı var) 

1 E K o N o M i 1 
BORSALARDA : ••••••••••••••••••••••··~ IIIRA.C.AT: 

GÜNLÜK f lstanbuldan Dış Dün Borsada 
Hiç Bir Muamele 
Yapılamadı 

An.:.!.~1,-nı~~•'•=- Memleketlere 
dan getirilen yüz bin kilo dökme ar-
pa 4,02-4,03 kuru5tan, 22 bin kilo c;;u- go··nderı·len Mallar 
valh yemlik arpa kilosu 4,18-4,20 ku 
ruştan verilmiştir. Istanbul borsasının nakli dolayısi

le dün borsada ilk işsiz gün başla
ınıştır. Sabahtan akşama kadar iki 
güne kadar tarihe karışacak olan bor
samızda hiçbir muamele olmamıştır. 

Sarraflarda gayrimübadil 21 liradır. 
Londra borsası bir sterlini 164,75 
frank ve 4,9641 bildirmiştir. Pariste 
Unitürk 348 franktır. Frank düşmek
te devam ediyor. 

iki Acente Kalacak 
Evvelki gün Istanbul borsası ta-

mamen Ankaraya nakledilmiştir. 

Borsa komiseri Ihsan Rifat, esham 

ve tahvilat müdürü Hakkı, borsa nu
kut ve kambiyo müdürü Hasan ve 

büro memurları Ankaraya gitmişler
dir. 

Şehrimizde 31 mart akşamına ka

dar çalışacak üç memur da nisanın 

birinci günü Ankaraya gideceklerdir. 

Borsa acentelerinin bazıları da bugün 

ve yarın Ankaraya nakledeccklerdir. 

Şimdilik şehrimizde muvakkaten yal 

nız iki acentenin kalmasına müsaade 

edilmi~tir. 

* Maydosta yetiştirilen ve piyasamı
zn getirilen pamuklardan 5800 kilo
luk bir parti kilosu 33 kur~tan satıl 
mıştır. 

* Bandırma mahsulil sarı mısırlardan 
36 bin kilo çuvallı olarak sif Tekir
dağ 5,02-5,03 VE:: 30 bin kilo iskele tes 
limi çuvallı olarak ayni fiyaUn satıl-
mıştır. 

* 
! 
t 

Fethiye susamlarından 11 bin kilo- l 

l 
luk bir parti çuvnllı olarak iskele tes i 
limi 16,20 kuruştan ve 22 bin kiloluk 
Tekirdağ mahsulü kuşyemi 7 ,05 ku- • 
ruştan müşterisine verilmiştir. t 

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

İC PİYASALAR: 

Yeni Tiftik ve 
Yapak Satışları 
Bekleniyor 

Son günlerde Sovyetler kilosu 

13,2,5 kuruştan Karahisar, Kütahya, 

Eskişehir namları altında ötedenberi 
Dünkü Zahire Satı§I mal aldık1arı firmadan 130 ton tif-

Dün piyasamıza 12 vagon huğ- Utik alarak tescil ettirmişlerdir. Sov

day, 3 vagon çavdar, iki vagon arpa yetlerin ithal ettikleri manifatura ve 

ile iki vagon yapak getirilmiştir. Zi- kontrplak gibi maddeler klering be

raat bankası buğdaylarından 350 bin saplarını kabartmış olduğundan bu 

kilo yumuşak buğday kilosu 5,28 ve hesap mukabilinde piyasadan tiftik 

20 bin kilo sert buğday kilosu 5,20 ve yapak alacaklarına ihtimal veril
kuruştan satılmıştır.Tüccar malından mektedir. 

8 vagon yumuşak 5,23 - 5,30 kuruş- Diğer taraftan Sovyetler hesabına 

tan ve bir vagon sert 5,20 kuruştan piyasalarımızdan yüz. elli bin kilo 

verilmiştir. Samsundan getirilen susam satılmıştır. Antalya susamla· 

1966 kilo yapak 51 kuruştan, 30 bin rmın kilosu 17 kuruştan, Fethiye su
kilo çavdar 4,32,5 - 4,33 kuruştan müş samları ise 16,20 kuruştan verilmiş
terisine verilmiştir. Piyasa gevşckli- tir. Bugünlerde sevkiyata başlanacak 
ğini muhafaza etmektedir. Tavşan tır. 

derileri 16 kuruşa düşmüştür. Şehri- Mazı Tohumları 
mizde--threıy 'çin faz.la mal evcut 

değildir. Fiyatlar yükselirse Ana.do
ludan her türlü av derisi geleceği ü
mit edilmektedir. Iç fındık 33.20 ku
ruştur. Sansar derisi 2400, kunduz 
derisi 1000 - 1400 kuruşa verilmiş
tir. 

Dabakhanelerde kullanılan ve ta
nenli maddesi bol olan mazi tohum
lı:ırının satışları başlamıştır. Dün 
1200 kiloluk bir parti kilosu 21 ku
ruştan veri).miştir. 

ltalyaya Satılan Yapaklar 
Italya için gönderilmekte olan A

nadolu yapaklarına ait permiler gel
mektedir. Bu hafta tiftik permile
rinin gelmesi beklenmektedir. Ince 
Anadolu yapaklarından Eskişehir ve 
Karahisar toklu mallarından otuz bin 
ki1oluk bir parti gelip 58 - 62 ku
ruş arasında satılmıştır. 

Martın üçüncü haftası sonuna ka
dar Istanbul gümrüğünden ihraç mu
amelesi yapılan mallarımızın yeku
nu 430,692 liradır. Bu haftaki ihra
cat geçen haftalara göre bir miktar 
noksandır. lhraç o1unan mallar sıra
sile 95282 liralık deri, boynuz, tü
tün köspe, kuru meyva, ağaç kütü
ğü, kıl, keten ve saire Almanynya, 
en fazlası tütün, barsak, ceviz içi ola
rak 92680 liralık mal Çekoslovakya
ya, 59875 liralık tütün ve fındık A
vusturyaya, 59246 liralık tiftik deri, 
kuş yemi, arpa ve balık ltalyaya, 
27027 liralık tütün, razmol, barsak, 
Hollandaya, 26451 liralık nohut, fın
dık, ceviz kütüğü, kitre, koza, zırnık 
ve sebze konservesi, av derisi Fran
saya, 21351 liralık zeytinyağı Japon
yaya, 12713 liralık zeytin ve balmu
mu Romanyaya gönderilmiştir. Bun
lardan başka Bulgaristana 6476, Mı
sıra 1729, Yunanistana 1856, !ngilte
reye 2104, Rusyaya 1765, Bombaya 
yalnız 11502 liralık bademiçi, Ame
rikaya 4479, Danimarkaya 3738, Ef
ganistana 800, Kanadaya 3951, Isviç
reye 4431, Polonyaya 1668 liralık 

muhtelif maddeler gönderilmiştir. 

En fazla tutan yaprak tütündür. 

DIŞ TİCARET: 

Ticari Tediyelere 

Ait Kararname 
Türkiyeye karşı aktü hale gelmtı 

memleketler ticari tediyelerinin yeni 

esaslara göre yapılmasına dair bir 

kararname çıkmıştır. Türkiyedcn bu 

memleketlere yapılacak ihracat be
dellerinden hasıl olacak dövizler ih

racatçılar tarafından Merkez banka

sına satılacaktır. Bu memleketlerden 

yapılacak ithalat için alakalı mem
lekete ait hesap yekununun yüzde 
seksenine kadar döviz verilecektir. 

2/7005 sayılı kararnamenin dör
düncü maddesi hükümlerine tabi 
memleketlerden yapılacak ithalat ile 
sureti umumiyetle herhangi memle
ketten gelecek pamuk ipliği, bakır, 
kalay, ham deri, çuval, jüt ipliği ve 
mensucatı, kauçuk, kobra, kebrako, 
ithalatını bir veya müteaddit Türk 
malının herhangi bir veya müteadit 
memleketin ihracı şartına bağlamağa 
ve bu maddeler arasına diğer madde
ler ilavesi için Iktısat Vekaletine sa
lahiyet verilmiştir. 

flta- Hain Prusyalı.. memleketine 
1' net etmiş adam.. saray maska
,a ~ı.. kadınların oyuncağı.. sırma

kukla... Ordumuzun başından 
~ ~eku.. defol._ 

Bu zalimane hareket, halkı şid
deti tahrik etmiş; tekrar yeniden 
mücadelelere sebebiyet vermişti. 

Muhtelli kabileler derhal birleş

mişler; yedi bin kişilik bir kuvvet 
çıkararak (Mozdok) Kazaklarının 

en müstahkem mevkileri olan (Ta
gor) mevkiine hücum etmişlerdi. 

SİS VE ELEKTRİK 
IZMlRDE: 

BORSA 
~ l>iye birtakım tehditkar haykı
. §nıalar işitilmişti. Gecelik kıyafe
~e çadırdan fırlıyan General Tod-

ben, oradaki nöbetçilere: 
ıh - Şu çakalların üzerine ateş e
~lı.iz. 

~ bernişti... Fa.kat nöbetçiler bu 
lnre itaat etmemişler: 

t - Ordumuzun arasına çakal gi
~ernez. Hem biz bu silahları, ça
~llara ateş etmek için taşımıyo-

t. 

biye cevap vermişlerdi. . 
'l'<>dteben; kendisini adi bir ser-

~likten o yüksek mevkiie çıka
~ &tı. talihin, artık kendisinden yüz 
ı:ı~itdiğini hissetmişti ve bu hain 
~~~e lanetler okuyarak çadırına 

ılrnişti. 
~Çariçe Katerin, bu vaziyeti ha
'tılJ.t ~makta gecikmemişti. Ordu
'l' n ısyanından korkakrak derhal 
(~leben' geri çağırmış .. yerine, 
~ ~eral Sohotin) i göndermişti. 

ta~tÜn cesaret ve cüretkarlığına 
tl) en General Sohotin de hiçbir 
tl) ~Vaffakıyet gösteremedi. Uzun 
l!t ll.ddet (Poti kalesi) ni muhasara 
Q l'rlekıe beraber, Türklerin elin
~tı. alamadı. Hastalığını bahane 
hıt~ek (Tiflis) e çekildi. Çok ta
lıı dır ki bu müşkül vaziyette dağ
~:r Ve Çeçenlere karşı da hiçbir 

ekete cesaret edemedi. 
r~;ariçe Katerin bütün bu muvaf
li ıyetsizliklerin bir felaketle ne
~ ceıeneceğinden korktu. Ordunun 
E!rhal ricat ederek (Terek) teki 

Kazaklar, derhal siperlere dola
rak şiddetle müdafaaya girişmiş
lerdi. Şunu da ilave etme kicap e
der ki, bu siper harplerinde Ka
zakların kadınları da kocalarile ~ 
muz omuza ateş etmişler; o gün
den bugüne kadar unutulmıyan ve 
daima takdirle yadolunan bir şe
caat göstermişlerdi. 

Kaleyi muhasara eden yerliler, 
son derecede tahkim edilmiş olan 
bu müstahkem mevkie giremeyin
ce, Kazaklara attıkları bu tokatı 

kafi görerek tekrar dağlarına çe
kilmişlerdi. Yerlilerin bu hareketi, 
çok tabii idi. Çünkü muhasarada 
devam ettikleri takdirde, etrafla
n bütün oradaki Kazak ordusuyla 
çevrilecekti. E .. yedi bin kişilik bir 
kuvvet te; piyadesi, topçusu ve 
süvarisi heybetli bir kütle teşkil e
den koca bir orduya mukavemet 
edemezdi. Buna binaen yerliler, ri
cat etmekle çok akilane hareket 
eylemişlerdi. 

Meselenin en garip ve tuhaf ci
heti şurasıdır ki; Kazaklar yerli
lerin bu çekilişini manevi bir se
bebe atfetmişler .. buna da şu ma
nayı vermişlerdi. 

Yerlilerin çekildiği gün, Rus or
todoks kilisesinin (Bartulemi) ve 
<Barnaba) ismindeki iki aziz evli
yasının yortu günlerine tesadüf 
etmişti. Guya bu iki aziz o gece 
bembeyaz elbiseler giymişler .. süt 
eibi bevaz atlara binmişler .. Yerle 

lıtanbulun denlzatırı ıemtlerlnde otu· 
ranlar bu mevsimde ve ıonbaharda sa
bahları tılerlne gitmek için geç kalma
ya yahut hiç gidememeye ötedenberl a· 
tıııktırlar. Yalnız, eski zaman nazırla· 

rından Kini Patanın sisi metru maze
ret diye kabul etmedlijlnl ve: 

- Yüze yüze gelmeli .. 
Diyerek gUndell k kestiği blllnlr. Bir 

de meıhur Yorgakl hocanın alsll bir 
gUnde, denlza~ırı uzak bir semtteki e· 
vlnden kayıkla gelerek hukuk mekte· 
binde dersine yetlttlijlnl rivayet ederler. 

Geçen cumarteıi günkü ılı C!ğleden 
sonra, gUpegündUz başladığı için lı· 

tanbul halkını pek fafırttı. Binlerce ve 
binlerce halk gece yarıaına kadar evine 
dC!nemedl. Vakıa, bu "mefru., mazeret· 
ten dolayı tatil gUnünUn gecesini eiilen
ce yerlerlnln birinde geçirmek için lıtl· 

fade edenler de olmadı dejjll. Meaeı~. 

telefon ederken gördüjjüm güzel kız. 

annesine: 
- M üthlt ıla var_ 
Derken g!Szlerl parlıyordu. Gece eve 

d!Snmek mecburiyetinden kur'tulan, kim 
bilir nice evll erkekler de vardı! 

Fakat köprü üzerinde birikenlerin pek 
çoğu pek müteeulrdl. Hele hafta ıonu 
azadında bir sinema seyretmeye gltmif, 
ceplerinde dönüı biletinden baıka, bir al 
mit alacak kadar bile para11 kalmamı" 
mektep çocuklarının boyunları bükük 
halleri pek acındıracak bir ıeydl. 

Gemlcllerden bazıları bu ıeferkl ılı gi· 
bl yirmi yıldanberl görülmedi, demiıler. 
Kefke !Syle olaaydı. Daha üç yıl oluyor, 
yine böyle bir alete yine binlerce ve bin· 
leree halkın yolundan kaldığını blllyo· 
ruz. Öyle de olsa, latanbulluları sabah· 
leyin işlerine gitmekten alıkoyan ilkba
har ve ıonbahar slalerl burada her za· 
man Adet hükmündedir. 

İstanbulda da halkın vakti va 1Bğlıi:iı 
deijerll olaaydı Bojjazın iki yaka11 ara· 
sında bir köprü yahut bir tünel yap
tırmak için yetişecek para bulunurdu. 
Simdlkl halde, alıli va tlplll günlerde, 

sııatlerce yolumuzdan kalmayı, Haydar· 
paıadan kalkan trenlerin vakitlerinde 
kalkmamalarını tabii buluyoruz ve ço· 
ğumuza bu eğlence gibi geliyor • 

Halbuki ılı insanı yalnız yolundan a· 
lıkoymakla kalmaz. Sağlıiiına da doku
nur. Slı gayet ince toz tanelerinin etra
fında su habbelerlnln toplanması demek· 
tir. Sis bu seferki gibi denizden geldi
ği vakit su habbeleri temiz olsa da yi
ne safi rutubettlr. Rutubetin insan üze· 
rlne zararlı teılrlnl anlamijaya lüzum 
yoktur, göjjUs hastalıklarının uyanma-
11na, hele astma hastalıjjının tekrar 
baılamasına, romatizma a!lrılarının u
yanmaeına sebep oldu!junu herkeı blllr. 

Su habbelerlnin aralarındaki tozlara 
gelince. onlar bizim, İıtanbulumuzun 
tozlarıdır. Bizim tozların temlzlik dere
cesini de hepimiz blllrlz. Salgın bir haa 
talık olan yerden gelen tozlar hastalık 
mikroplarını birlikte getirirler. Sla gU
nüne kadar temiz kaldıkları halde o 
gUnden sonra hast•lığa bulaıan yerler 
vardır. Haylice yıl oluyor, llkln Bo!lızın 
bir köyUnde mahdut kalan salgın bir 
hastalı!lın, denizden kalkan su habbele
rlnln taşıdıkları mlkroplu tozlarla baı· 

ka bir yere bulaştığı görülmU,tU ... Sla 

bir fabrikanın Uzerlnden tozlar taııdı!lı 

vakit zehlrli de olabilir, bereket verıln 

ki İstanbulda çok fabrika yoktur. 
Slain en fena tesiri havadaki elektrilil 

artırmaaıdır. Kıt ve ilkbahar meavlmle· 
rinde çıkan sisler havının elektrijjinl 
daha ziyade •rtırırlar. Bundan dolayı ala 
teıkll eden su habbelerinln unsurları da
t)ılırlar ve insan üzerine fena tesir eder· 
ler. Onun için ala insanı ılnlrlendlrir, 
aonra da hasta edebilir. 

Sisli günlerde, vapurların kalkacağını 
beklemek için, iskelelerde, köprü üzerin-

de aaatlerce açıkta durmak aisln rutu
betlne, tozlarına ve havada artan elek· 
tri!le daha ziyade maruz kalmaktır. Sa!l
lığınızı korumak lıterıenlz, hiç olmazsa, 
deniz kenarından mUmkün oldu!ju kadar 

_ uzak ve kapalı bır yere kaçınız. 

28 - 3 - 1938 

PARALAR 
Alıs 

Frank 
Dolar 
Liret 
Belçika Fr. 
Drahmi 
İsviçre Fr. 
Leva 
Flonn 
Kron Çclr 

Şilin A vustur:va 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Kron Isveç 

Sterlin 

78,-
124,-
95,-
80,-
18.-

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

21,-

22,-
20,-
21.-
12,-
48,-
30.-

625,-

ÇEKLER 
Ac;rlıe 

Pari~ 26.1975 
New-York 0,789820 
Mill'ıno 15.0075 
Brüksel 4.6877 
Atina 87.0570 
Cenevre 3.4518 
Sof ya 63,7196 
Amsterdam 1.4288 
Prag 22.62 
Viyana 4.2214 
Madrid 12.7440 
Berlin 1.9709 
Varşova 4 .1960 
Buda peşte 3.9875 
Bükreş 106.2525 
Belgrad 34.6475 
Yokohııma 2.7366 
Stokholm 2.7366 

3.0912 
627,75 

23.8875 

• Satış 

78,-
128,-
84,-
84,-
22,-

585,-
23,-
70,-
82,-

23,-

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

630,-

Kapanış 

26,1875 
0,7820 

15.0060 
4.6860 

87.0222 
3.45 

63,6972 
1.4282 

22,6114 
4.22 

12.7388 
1.97 • 4.1894 
3.9810 

106.21 
34.6337 

2.7355 
2.7355 
3.09 

628,-
23.885 

~--· 

Pireye 
Hayvan 
ihracatı 
İzmir, (TAN) - 7 Nisanda İzrnlr

den Pireye, Konya vapuru ile yapıl
masına başlanacak olan hayvan ihra 
catı münasebetiyle, ihracat tüccarla
rı Türkofis müdürlüğünde toplan
mışlardır. 

Toplantı neticesinde tüccarlar, S 

Nisanda hayvanlarını İzmirde bulun 

duracaklarını bildirmişler, ve Ko~ya 
vapuru haftada iki sefer yapacağı 

için, bundan böyle de hayvanlann 

ne günlerde İzmirde bulundurulma
sı lazım geldiği görüşülmüş VA hn 

hususta kararlar alınmıştır. 

Üzüm Satııları 
Hararetlendi 

Izmir, (TAN) - İzmirde son gün
ler zarfında üzüm satışlan hararet
lenmi~iir. 

Buna sebep; Almanya kontrol da
iresinin, Almanyaya üzüm ithaline 
müsaade vermiş olması ve İngiltere
den de mühimce siparişler gelmesi
dir. 

Son bir iki gün içinde üzüm fiyat
larında 1,5 kuruş kadar bir yüksel-
me kaydedilmiştir 

Salihlide Ekmek pahalı 
Salihli, (TAN) - Salihlıde. ekmek 

fiyatları diğer kazalara nisbctle pa
halıdır. Belediyenin ekmek narhını 

normal hadde indireceği beklenmek
tedir. 
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Ha tayda 
Tahrikler 

Halkı, Silah Kuvvetile, 
ittihadı Vatani Klübüne 
Yazmıya Uğraşıyorlar 

l Şuşnig 
Muhakeme 
Edilecek 

BAŞMAKALEDEN MABAT 

Rahati 
Bozan 

Antakya, :l8 (TAN Muhabirin
den) - Manda memurlarının haksız 
ve keyfi muameleleri devam ediyor. 
Reyhaniyeden gelen bir habere göre, 
Hasan Musto oğlu Haydar isminde 
bir serseri sabıkalı, Ömer isminde 
bir şahısla kavga etmiş, mavzer tüfe 
ği ile üzerine ateş açmıştır. Çıkan 

kurşunlardan biri Zehra isminde za
vallı bir Türk kızına isabet ederek a
ğır surette yaralanmasına sebep ol
muştur, Haydar, yakalamıya gelen 
jandarmalara, İttihadı Vatani Par
tisinin hüviyet varakasını gösterin
ce serbest bırakılmıştır. 

Arsözde ittihadı Vatani Klübünün 

açılışı dolayısiyle yapılan törende 
doktor Alber, Mozez Derkonosyan, 
Hasan Cebbare, Şahin Cebbare, bu
lunmuşlardır. Söylenen nutuklarda: 
"Bize Türkiyeyi mi, yoksa Fransayı 
mı, istiyorsunuz,, diye, bir sual so
rulsa, hepimiz Fransayı isteriz, çün
kü Fransa Suriyenin halifesidir.,, 
demişlerdir. İkinci bir içtimada her 
ne pahasına olursa olsun ve icap e
derse silah kullanarak Arsöz halkı
nın İttihadı Vatani Klübüne kayde
dilmesine karar verilmiş ve J andar
ma kumandanı ile nahiye müdürüne 
talimat verilmiştir. 

İskenderun, 28 (Hususi) - Kont 
Dö Martel İskenderuna gelerek dele
ge Garonun evinde iki gün misafir 
kaldıktan sonra Lazkiyeye hareket 
etti. Garo bugünlerde Cenevreye gi
decektir. 

Yeni 
Alman Elçisi 

(Başı ı incide) 
nin bir İngiliz limanına uğnyan va
purla dönmesini hiç te iyi karşılama
dığı için binbaşı Fon Papen bir ara
lık menkılp kalmış ve daha sonra ge
neral Falkenhayn ile beraber Türki
yeye gelerek Filistin cephesinde ve 
yıldırım orduları karargahında çalış-

mıştır. Her Hitlerin, Almanya mu -
kadderatına hakim olriıak: üzere bu -
lunduğu sırada Mareşal Hindenburg 
tarafından Başvekilliğe getirilen Fon 
Papen daha sonra Hitler tarafından 
Viyana elçiliğine tayin olunmuş ve 
orada gizli f aaliyetlerile Avusturya
nın Almanyaya katışmasını hazırla -
mıştır. Esasen kendisi Viyanaya fev
kalade elçi olarak tayin olunduğu za 
man bir sefirden fazla bir "umumi 
vali,, olduğu söylenmiş, Fon Papen 
de bu zannı tekzip etmiyen bir şekil 
de hareket etmi~i. Avusturyayı Al -
manyaya katmak hususunda gösterdi 
ği hizmetler, Her Hitlerin, kendisini 
N azistlere ait altın madalya ile tal
tif etmesine saik olmuştur. 

Fon Papen, Almanyamn ağır sa
nayi Aleminin kuvvetli bir mümessili 
sayılır. Bir aralık Her Hitler ona kar 
şı itimatsızlık göstermiş, fakat Mare
şal Hindenburg tezkiye ettiği için, 
Her Hitler de ondan istifadeye karar 
vermiştir. Nitekim, Fon Papen de çok 
geçmeden istifade edilir bir şahsiyet 
olduğunu göstermiştir. 

Çeımede iki Kundakçıhli 
Yakası 

İzmir, (TAN) - Çeşme kazasında 
mühim iki kundakçılık vakası olmuş 
tur. 

Meçhul, bir şahıs, belediye muha
sebe memuru M. Şevki Yazıcıoğlu
nun boş bulunan bağ kulesini petrol 
dökmek suretiyle tamamen Yakmış, 
Parti Başkanı B. Hamdi Kabadayı
nın kulesini de ayni şekilde yakmak 
istemişse de yangın kendiliğinden 

sönmüştür. 

(Başı 1 ncide) 

Niyüz Kronikl gazetesi yazıyor: ç • • ı 
B. Şuşnig'in akıbetini tayin va- , 1V1 e f 

zifesi General Görinğ'e bırakılmıştır. . .d J 
Naziler ·B. Şuşnig'i Almanyada mu- ~~şı ~ ıncıd.e d 
hakeme edeceklerdir. Dünya naza- ya çok bağlıyım: ~~aa e e ın .e 

. . . benim bu evde hır çıvım olsun. Evı-
rında, suçlular mevkıınde temyız ve . . . . •

1
• be · k 1 t 

· · . mın bır çivısı ha a nım a mış ır 
ıstınafsız karar giyecek olan eskı Şan . . . 

"l' d ğil b' t 'th d n1 dıye teselli bulayım.,, Evı alan mer-so ıye e , ızza ı am e e er • . 
1 k b .. t .. d.. nl d harnetli ve hassas bır adammış. Pe-o aca ve u un unya o arın a a-

. .. .. .. . ki demiş, tapuya da satış şartı 
letı hakkında hukmunu verecektır. .. 1 b' k t d .. ··ım" 

Mareşal göringin ziyaretleri 
Mareşal Göring, bu sabah saat 

10 da Viner Noşrad'a hareket etmiş
tir. Mareşal Göring, orada tayyare 
karargahım ve tayyare fabrikasını 
gezecektir. 

Mareşal Göring, A vusturyadaki 
ikameti esnasında Stirya'da Ayzener
zi ve Graz'ı ziyaret edecek ve orada 
bir nutuk söyliyecektir. Mareşal Gö
ring, buradan önce gençliğini geçir
diği Mautendarf'a gidecek ve niha
yet cumartesi günü Salıburg'da bu
lunacaktır. 

Çek Almanları 
için Bir Statü 

(Başı 1 ncide) 

söyliyemez. Bizim haricin tesirine 
katiyen boyun eğmiyeceğimizi bü
tün dünya bilir. Fakat, Mister Chaın 
berlain'in son nutku Avrupada vazi
yeti tahkim etmiş ve sulh davasını 
sağlamlamış, bundan başka Çekos
lovakyanın vaziyetini takviye etmiş 
tir. Bu yüzden biz de yeni tedbirler 
alıyoruz,, demiştir. 

Lehliler muhtariyet istiyorlar 
Çekoslovakyadaki Lehliler, dün 

V arşova gazetelerine müracaatte bu
lunarak muhtariyet istediklerini bil
dirmişler ve müracaatlarında "baş
kaları nasıl muhtariyet istiyorsa biz 
de ayni tedbirin bize de teşmil edil
mesini istiyoruz,, demişlerdir. 

Milli Birlik Partisinin hükumete 
yeni giren mümessilleri, dün parti
nin yeni {><llitikasuu müzakere et
mişler ve yeni parti reisi Hodaç şu 
sözleri söylemiştir: 

"Milli hakimiyet ve hürriyeti mü
dafaa edeceğiz. Devletin ve milletin 
hürriyetine dair olan hayati mesele
lerin hallinde her türlü komploya 
karşı mücadele edeceğiz. 

Milli Birlik Partisi Orta Avrupa 
devletlerile dostluk münasebetleri
nin ve Almanya ile de iyi komşuluk 
münasebetlerinin tesisi lüzumuna 
kanidir. 

Milli Birlik Partisi Bakanı Jezek, 
Çek Halk Partisinin, ittifaka taraf
tar olmadığı halde, azası Almanya 
ile muhalü politika gütmesinden do 
layı teessür ve tessüfünü bildirdik
ten sonra demiştir ki: 

Alman totalitarizmine, Çekoslo
vak Milli Birliği, memleketi ve mil
leti müdafaa etmek istiyen iyi niyet 
sahibi kimselerin müttehit cephesile 
karşı koyacağız. Barış ve huzuru 
korumak için bütün imkanlarımızı 

yapacağız. 

Südetler de muhtariyet 
istiyorlar 

olarak oy e ır ayı uşu uş. 

Ertesi gün çivi sahibi çivinin bu
lunduğu yeri göstermiş. "Çivi 
benim malım değil mi?,, diye o
raya türlü türlü taaffün eder şeyfer 
asmağa başlamış, evin huzurunu boz
muş, yeni sahibini canından bıktır
mış. Günün birinde eski evini yok 
pahasına geri almış. 

Azlık davaları, yabancı memle
ketlerin, tasarruf haklarına 

sahip kaldıkları çivilerden başka bir 
şey değildir. Biz bunun manasını pek 
iyi anlıyoruz. Imparatorluk devrin
de Türkiyede bir unsur meselesi var
ken, her Avrupa devletinin memle
ket içinde bir çivisi vardı. Mevcut 
unsurlardan birinin füzuli hamisi sı
fatile ev işlerine karışmakta kendile
rini haklı ve serbest görürler ve çivi 
sayesinde günün birinde bütün eve 
sahip olmayı umarlardı. 

Avrupada ahenk ve istikrar an
yan kuvvetli bir irade olsa, tutacağı 
yol bütün çivileri sökmek olurdu. 
Bu iş şüphe yok ki kolay değildir. 

Bir taraftan tarih kötü miraslar bı
rakmıştır. Bir taraftan da 1918 sul
hünü yapanlar Avrupa haritasını ye
niden çizeceğiz diye ortalığı çorbaya 
çevirmişlerdir, Fakat bir işin güç ol
ması, ihmal edilmesine bir sebep de
ğildir. 

Biz, kendi hesabımıza çivi siya
setinin düşmanı olduğumuzu ve açık, 
dürüst vaziyetlerden hoşlandığımızı, 
Balkan Türklerini, maddi imkanların 
müsaadesi derecesinde, memleketi
mize taşımakla gösterdik ve gösteri
yoruz. 

Diğer memleketlerde barış husu
sunda ayni sevgi, açık ve cüretli ka
rarlar vermek ve tatbik etmeK: hu
susunda ayni azim ve cüret yoktur. 
Aksine olarak çivi siyasetine dört el
le sarılmağı karlı gören memleketler 
eksik değildir. 

Prag, 28 (A.A.) - Faaliyetini git
tikçe artırmakta olan Südet partisi 
perşembe günü Bohemya'da bir kaç 
toplantı tertip etmişlerdir. 
. Mebus Nöyvirt, Liberek'te şiddet
li bir nutuk söyliyerek Südet'lere 
muhtar bir idare verilmesini iste-
miştir. 

Çeşme müddeiumumiliği ve jan
darma kumandanlığt hadisenin tah
kikatına el koymuşlardır. Henüz kun 
dakçıyı meydana çıkaracak bir deli
le rastlanmamıştır. 

Türkkuşu Filosu 

lzmir ve Adanaya 

Gidiyor 

~ğaç Dikme Propa9andaS1 
Yapıhyor 

Afvonkarahisar, (TAN) - Bura
da ağaç ve orman sevgisini artırmak 
için bir toplantı yapılmıştır. Vali A. 
D. Evrendilek bir konferans vermiş, 
konferansı müteakip, şehrin muhte
lif yerlerinde, kaza ve köylerde bin
lerce ağaç dikilmiştir. 

Bombayda Hintli 

Kadınlarla Başbaşa 
(BCl§ı 7 ncide) 

"-Aza mısınız?,, diye sordum. 
''- Hayır, dedi, fakat merak 

ettim, içtimaları açık oldu. Git
tim gördüm.,. 

Bu iki kadını lngiltereden bir 
az tanırım. Beynelmilel dostluğa, 
sulhe, bilhassa kadının umumi ha
yatta mühim rol oynamasına sa
mimiyetle taraftardırlar. !kisi de 
Hindistan kadınlığına Ingiliz ka
dınlığının dostluğunu getirmi§ler
di. Hitabet ve belagati ile meşhur 
olan Maud Roydonun bir kısma iyi 
tesir yapmakla beraber sol tarafı 
temsil edenlerin kendisini hayli a
cı itirazlarla hırpaladığını öğren
dim. Arkadaşım birkaç saat içinde 
Karaşi konferansının insani tara
fını biraz karıkatürleştirerek can
landırdı. 

R açpotanaya gelince, büyük 
bir alaka ile etrafımı tetkik 

ettim. Çünkü "Raçpot,, deyince 
Hint tarihinde kahramanlıklarile 

şöhret bulmuş bir halk akla geli
yor. Müslümanların istilasına kar
şı en çok mukavemet edenler on
lar olmuştu. Bir defa hatta mağ

lüp oldukları zaman teslim olma
mak için iki bin hane halk, kadı
nı ve çocu~ ile evlerine ateş ver
miş, yanmışlardır. Fazla olarak 
"Raçpot,, , ismini taşıyan resim 
mektebinin yarattığı tarz beni çok 
alakadar eder. 

Akşam saat dokuzda Delhiye 
vasıl olduk. Karşı gelen kafilenin 
başında doktor Ensari vardı. Bun
lar Camianın talebe ve profesör
lerinden müteşekkil Müsli;imanlar 
dı. Hepsinin başında ( 5) Gandi -
Cah'ları vardı. Elini sıkarken ilk 
defa onun Hintli olan tarafını kuv-
vetle hissettim. Hindistanın bütün 
milli galeyanlarında onun ismi 
başta olmakla beraber ben h8.la o
nu sadece büyük bir doktor diye 
düşünüyordum. Belki bu düşün-

ceye biraz da onun Avrupai kıyafe
ti sebebiyet veriyordu. 1935 Hin
distanında onu tepeden tırnağa ka 
dar memleketinin mahsulü mad-
delerden alınmış, memleketinin e
liyle dikilmiş kumaşla giyinmiş 

gördüm. 
o-

Milyonluk 
Kaçakçılık 

[Başı 1 

ITALYA ~ 

incide] 

29 - 3 - 938 -
Jandarma Genel Komutanlığı Satınalma 

Komisyonundan : 
1 - Bir kilometresine Sek;en Dört Lira Elli Kuruş kıymet biçilen Ord 

tipi vasıf ve örneğine uygun İki yüz Elli Altı kilometre ağır sahra kabl 
kapalı zarf usulile 14/4/ 938 Perşembe günü saat onda satın alınacaktır: 

2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu eksil 
meye girmek istiyenlerin "1623,, liralık ilk teminat ve kanun ve şartn 
mede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını en geç belli gün sa 
dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. "830,, "1684,, 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 25653 lira 57 kuruş bedeli $ 

şifli Akça koyunlu gümrük karakolu inşaatının 23/ 3/ 938 tarihine müs 
dü Çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere ilan edilmiş ise de talip ı 
bur etmediğinden 2490 sayılı kanunun kırkıncı maddesi mucibince .' 
evvelki şartlar dahilinde bir ay müddetle ve pazarlık suret iyle eksU 
meye konmuştur. 

İhalesi 8/ 4/ 938 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de Gaziant 
Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. V 
ha fazla izahat almak istiyenlerin mezkur Müdürlüğe müracaatları ili 

J olunur. "1673,, 

Giresun Nafıa Müdürlüğünden : 

ünvanı ticarisi altında yeni bit 
terzihane açtığını ve en mükeill' 
mel marka müntahap ve birinci 
nevi kumaşlar bulundurduğunll• 
biçimi ve itinalı dikişi itibarile 
en güç beğenenleri bile memnuıt 
edeceğini muhterem müşterileri· 
ne bildirir. 
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Metbuat Aleminde Mühim Bir Yenilik 
Her salonda, her 2encde, her sporcuda, hülasa herkesin elinde bulunması llzım olan bu ye

nilik nedir? BWyor muaunm? 

Evet, bu ,yenilik güzel tab'ı, zengin münderecat ve her ~ halkı alakadar edecek mevzulan havi 

MODERN T U R K 1 Y E MECMUASl'dır. 
Bu mecmua, günden ıilne terakki etmektedir. Misal mi lstiyonunus? 

Bugün çıkan beşinci sayısını muhakkak alınız. Göreceksiniz: Kapak değişmiş ve içine güzel roman ilAve

sl konmuıtur. Ayni zamanda münderecat ta tasavvur edemiyeceğiniz şekilde zenginlepni§tir. 

BU 
SAYIDA 

Haftamn politikası, haftanın iki mühim kayıbı, GABRİEL DANONZO, Valide krallçe
ler, Silmer Medeniyetini kuranlar, Tarihte Çanakkale, feykallde zarif resimlerle senıbı 

e ılnema ıahifesi. Polonyada müzik, zayıflamak için neler 7apmah? İçimizde cuua var 

• ve LA VBENS, spor sütununda; (Tekirdaib, dünya oto ıür'at rekoru, bizde ıpor telik

kial), Balkan kaprı (Hikiye), Hrlaantoe, manken kadınlar, yeni bilmecemiz, fotofral 
müsabakası nihayet (Kulaklar) namındaki roman ilavemiz. 

Kaçırmayınız. Sonra bulamazsınız. MODERN TÜRKiYE mecmuasını ve iLAVESİNİ 
Bugün çıkan 5 numaralı her yerde arayınız. 

Uçii.ncü Icra Memurluğundan: 
tstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve Tan gazetesinin 24/3/938 tarihli 

Pazarllk Komisyonu llSnları nüalıasile açık arttırmaya çıkarıldığı .. _______________________ .. ilan olunan Galatada Okçu Musa 

1 - 379965 lira 85 kuruş keşifli İstanbulda Cerrahpaşa hastanesinde 
)tapılacak Şirürji kliniği binası inşası vahidi fiyat üzerinden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmU§tur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır: 
A. Eksiltme şartnamesi. 

B. Mukavele projesi. 
C. Bayındırlık genel şartnamesi. 

D. Özel şartname. 

E. Kefil cetveli, tah1W fiyat cetveli, mesaha cetveli. 
I'. Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nis

betinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bürosundan alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 11/4/938 Pazartesi günü ıaat 16 da Üniversite Rektörlü
IO.nde yapvacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18950 lira muvakkat temi
llat vermeti ve bundan başka aşağıdaki vesikalan getirmesi llzımdır. 

1 - 1937 senesine ait 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış 
bıtaat müteahhitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat Mühendis veya Mi
lllar değilse inşaat müddetince fenni mesuliyeti kabul ettiğine dair l;>ir mü
hendis veya mlmann noterden tasdikli senedini veyahut ta bir mühendis 
Veya mimarla müştereken taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

& - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel 
ltomisyon Ba§ltanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmi§ olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olma-

"'······ ••• ·La·'·· 

- Dr. Operatör Süleyman Mehmet Teur'in --
İdaresi altında açılan 

ALEMDAR SIHHAT EVi 
Bilumum Cerrahi, Dahili, Nisat ve Asabi hastahklan kabul eder ve en 

büyük kolayhjı göaterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedik 

lert mütehusıu kendilerini tedavi ettirmekte serbesttir. 

Yatak flereti Z liradan hatlar. •••lil•• .. 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden : 

1 - Gümrükler Umum Müdürlüğü 55 lira aylıklı nefir itleri müdür-
1\11(1 açıktır. Buraya 35 - 55 lira barem derecesiyle veya 200 lira ücret
le bir muhasip alınacaktır. Aranılan şartlar şunlardır: 

A - Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartlan haiz bu
lUJunak. 

B - Yüluek Mekteplerin birinden mezun olmak. 
C - Ecnebi ltsanlanndan Fransızca, İngilizce veya Almancadan biri-

Bine hakkiyle vi.kıf bulunmak. 
D - Askerliğini yapmıt olmak. 
E - Yap 40 tan yukan olmamak. 
2 - Bu prtlan haiz olanlar arasında 18/4/938 günü saat 14 te Anka

rada Veki.let binasında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
lstek1ilerin 11/4/938 akşamına kadar belgeleriyle birlikte bir dilekçe 

De Ankarada Vekalet Zat İşleri Müdürlüğüne, İltanbulda Gümrük B8f
~üdürlüğüne başvurmalıdırlar. "842,, "1671,, 

Açık Eksiltme llCinı 
lıtanbul Kıı Öğretmen Okulu Satnıalma 

komiıyonundan : 
4-4-1938 Pazartesi gQnO uat 11,30 da İstanbul Maarif Müdürlüğü binası 
~e Liseler Muhuebecilittncte toplanan Okul eksiltme Komisyonu Oda
lı!ıda 750 lira kefif bedelli ı.tanbul Kız Muallim mektebi tamiratı açık 
tlraUtmeye konulmuftur. 

lttukavele, Eksiltme, Bayuıc:brhk ifleri genel hususi ve fenni ~el.e
ti, proje, keftf bfilbaaile buna müteferri diğer evrak Okuldan oğrenilir. 

l.fuvakkat teminat (&7) liradır. 
latekınerin en az (500) l1rahk bu ife benzer iş yaptığına dair ldarele

l°hlden alını§ olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
~tme tarihinden bir hafta evvel alınmıl ehliyet ve Ticaret Odası vesl-
lteı.; ile ıetmelert. (1494) 

ED 
Grip, Baı ve Dit 

Nevra,, Artritlzm, 

Ağnlan, 

Romatizma 

mahalle ve caddesinde eski 2 yeni 
2, 4, 6 No: lu Hayon apartımanı na
mile maruf hanın birinci arttırması 
25/4/938 tarihine müsadif pazartesi 

günü yapılacak iken sehven 28/4/938 
olarak göaterilmtı olmakla birinci 
arttırmanın 25/4/938 tarihli pazarte
si günü saat 14 den 16 ya kadar ya
pılacağı tashlhan llln olunur. 

' ZAYi MAKBUZALR - Gümrük
ten aldığımız b~ 2/4/936 tarih ve 
373590 numerolu 289 lira 30 kuruş
luk ibrad makbuzu ve diğeri 2/4/936 
tarih ve 373591 numerolu 47 lira 35 
kuruşluk depozito makbuzu kaybe
dJlmifÜI'. Her ikisinin ınıretleri alı
nacağından eskilerin hükmü kalma
mıştır, 

Bemiyon A vram ve Salamon Sa.sem 

TÜRKİYE İŞ 
,. ................................... .. 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soğuk algınhğı, nezle ve teneffiiı 
yollarlle ge41en haıtahklardan ko
rur, grip ve boğaz rahahızhkla• 
rında, ıes kıııkhğında pek faydahdır 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOOLU - ISTANBUL 

Clldlnlıln ta•rlı eclllme-
meılnl lı+.rıeniz 7 

Dünyanın her tarafında aeve 
seve kullanılan, ve cildi brqtan 
aonra pamuk ıibi yumuptan 

POKER 
hraı bıçaklannı kullanınız. 

Ankara Memurlar Kooperatifi Şirketinden : 1 
1137 sen91bıe ait % 10 nithetinde kazanç payı ve % 7 muba,.aat 

riıtunmu tevslatına başlanılmııtır. 

~nbradül ortaklanmuın hisse senetlerile lstlhllk eWalannı 
Şirket Mahuebesine, İstaııbalda bulunaaların 1staab1ilda Slrkeel 
Mtlhtlrdanade ıı.macta 3Z numarada İrtibat Bilromusa lbm De ls
tihkaklaruu almalarını dileriz. 

Olier mahallerdeki hlssedarlanmwlaa, 7enl hlue aenMI a1ınıt 
bulunan)ana Z numarah kuponun arkamı hnphJ'arak 7abm b
ponu, yeni senet alma••ı olanlann da m11ftkbt maklta ftJ'• cts
danlarını Ankarada Şirket MtldtirlUiflae inal U. manaah .U..I• 

rint blldlnnelerini rlea ederiz. 

HAZIMSIZLIK 
Bayata~ inam malaND eder. 

Pertev Karbonat Komprimeleri 
Çok ...... ~ ntos brboaat......,... mtllkdt _. 

lldinde. tatıalanıık ,..,.... ıtu • .... ___________________ . ------· .................. ------.. 

ıı=== 

GÜVEN 
ANITI 

' 

Adeta Bir Mucize! 
J>iya Bayan inci itiraf EHi. 
Bir hafta arfmcla tanwmen deiiftiın. Şimdi OD aene ı.. 

ha ıeaç slribıU7orum. Biltibı ariradqlanm beJu " DS

mhı cildime amta eclborlar. 

Bayan lnci'nin teda'ri 
ıörmeclen enelki D-

kikl f otoiraf ı 
Y alna 7 sün kadar, bu 
tecrübeyi J&Pnm. Sa 
de f&yaDJ hayret bir 
ten temin ile daha 
ıenç priinmüt olur-

aunuz. 

"Benim için hakika~n 
bir mucize oldıı_.,, diye 
Bayan Inci beyan ediyor: 
"Hafta zarfında bu derece 
pyanı hayret bir tarzda 
değişeceğimi zan ve ümit 
etmiyordum. Bütün arka· 
daşlarım daha genç ve da
ha Mhhar göründüğümü 

töylüyorlar. Cidden b'J ca-

Bayan lnd bllanm· 
iı bütün ,U..Uik ı.. 
razımatmı arbdqla-

Bayan İnci'nin sünl
lik levazımatı kullan
dıktan 7 aiiD aomaki 

hakiki fotolrafı 

zlp tenime gıpta etmekle 

beraber nuıl temlD .w&l
ml de bilmek lltiyorlar. 

Bu da gayet bulttir. Cil
din hakikt umuru olan 
Tokalan kreDlln.l kullanı
nız. Siz de benim gtbl 
gençleşip cazip bir ten ~ 
m1n ec:Unlz.,, 

Bayanların Nazan Dikkatine : 
Sabn aldılmm Toblon laeml TUolumm iMl-

yük bir kıymeti Yardır. Onlan bayiinize iade et
tiibıizde beheri için 5 kunıt alacak, ayni zaman
da kqawttar mGlrAfatlan buhman Tolcalon mü· 
aabakaama ittirak hakkmı yeren bir bilet takdim 
edecektir. 
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Çil 

Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Buruşukluk 

Pörsüklük 

ihtiyarlık 

Cirkinlik 

izale eder. 

Beyaz bir 
çehre 

Latif 
bir cild 

Parlak 
bir ten 

· -Gergin bir 
vücud 

Cazibeli 
.. 

gençlik 
Güzel 

bir yüz 
Paluze 

gerdan 
· Temin eder 

HASAN yağlı ve yağsız acı J;a'dem, yağsız liar ve yanm yağlı gece ve gündüz kremleri çil
leri ve ıivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. ihtiyarları gençlettirir, gençleri güzellettirir. 
HASAN imıine ve markasına dikkat. Hasan Deposu. 

\ \ \ \'\\ 
,\\• \ 1.\ı\ 
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. \ \ 
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S N.URAlll , 

25 I nce sigara 

20 Kaltn sigara 

KURUŞ 

Havayolları Umum Müdürlüğünden : 

HAYA SEFERLERi 
ANKARA • iSTANBUL arasında 1 Nisan 1138 den itibaren başbyacak

tır. (733) (1500) 

"DA\ M,A 

TİRYAKİ 
IÇiYORU M,, 
Her Iiryaki bunu 

söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan
beri bekledikleri siQ"a· 
r adır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

ZA YI - Mülga Galata Ithallt 
gümrüğünden aldığımız 27798 No. 
lu 12/ 9/ 933 tarihli 3672 lira 79 ku
ruşluk makbuzu zayi ettik. Yenisini 
alacağundan eskisinin hükmü yok
lur. Galata Perıembe Pazan Kuyum 

cu sokak No: 3 Hovcıgjmyan 
BiraderleT 

--- --~-

Çektiği ıstırapların 

mes'ulü kendisidir. 

NEVROZİN 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı 

ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 
eser kalmıyacaktı. 

NEVROZİN 
Bütün ıstırabları dindirir, baş ve 

diş ağrılarile üşütmekten müte· 
vellid ağrı, sızı ve sancılara 
karşı bilhassa müessirdir. 

NEVROZİN 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 

kaşe alınabilir. 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

.. .................... 1 , 
Çanakkale Müstahkem Mevki Bir

liklerinde sarfedilmek üzere 514 tor
ba çimento satın alınacaktır. Mu
hammen tutarı 601 lira 10 kuruştur. 
Taliplerin 4 Nisan 938 Pazartesi gü
nü saat 11 de Çanak.kalede Müstah
kem Mevki Satınalma Komisyonun
da hazır bulunmaları. Taliplerin te
minatları olan 67 lira ile birlikte 
Çanak.kalede Komisyonumuza gelme-
leri. "775,, "1690,, ... 

Ankara Garnizonu için alınacak 

olan 50 bin kilo koyun etinin 30/ 3/ j 
938 tarihindeki münakasası tehir e-
dilmiştir. "772,, "1687,, j 

1 
lstanbul Komutanhğı 

llcinları 

İstanbul Komutanlığına bağlı bir
liklerin Hayvanatı için 1300 dönüm 
çayır kiralanacaktır. · Çayın olanla
rın Çayırlarını tesbit ettirmek üzere 
31 Mart 938 Perşembe günü akşamı
na kadar Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna gelmeleri. 

KEllPETEN <iil\1 
JiKER 
ATAllL 

"1483,, 

lstanbul Uçii:ncü. Icra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa
raya çevrilmesi mukarrer bir adet 
ceviz karyola ve bir adet demir kar
yola ve lavabo sandalya ve saire 
1/5/938 Cuma günü saat 9 dan 10 
kadar Alazpaşada Çifte Vav sokağın· 
da 6 numarada hanenin önünde açık 
arttırma suretile satılacağından talip 
olanlar yevmü mezkurda mahallin
de hazır bulunacak memura müra-
caatları ilan olunur. (6316) 

29 - 3 - 938 

Yalnız bir tüb kullandıktan sonra aynaya bakınız! 

R A D Y O L i N ' in 

Mükemmeliyeti hakkında en son ve 

en doğru sözü o söyliyecektir, 
Bemb~yaz, pırıl pırıl parlıyan di,Ieri, tatlı bir nef eı, pembe. 

ııhhatli dit etleri, temiz bir dil, mikropsuz bir a2ız .•• 
lıte Radyolinin eseri! 

Buqünden itibaren 

RADYOLiN . . 

kullanmaya batlayınız ! 

KAN, KUVVET, ISTAH 
Sıhhat Vekaletimizin resmi ruhsatını 

haiz olan 

FOSFARSOL 
Doktorlnrın büyük kıymet verip beğen-
dikleri bir şuruptur. Kansızlık, iştahsız

lık, kuvvetsizlik bilhassa nevrasteni, ade
mi iktidar, mide ve barsak tembelliğin

den doğan hazımsızlık ve kabızlarda en 
birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatle
rinde '8yanı hayret tesir ~österir. 

CF E 1\1 1 L) liboratuarı; vücude dinç
lik, cilde pembelik, saçlara, gözlere par
laklık veren bu KUVVET İLACINI sa
yın müşterilerine tanıtmakla müftehir
dir . 

Her eczanede bulunur 

Amerlkada Cleveland 

Sureti istimali: Büyükler için sa
bah, öğle ve akşam yemeklerinden 
bir çeyrek evvel yarım bardak suda 
bir tatlı kaşığı, küçük çocuklar için 

cvereaay pn ve cep -nrnlln'Tin'W 

dünyanın en eski bir fabrikası~ 

olan ,. Natıonal Carbon Cam• 
pany ine·· rplla&-a•aınin ~.., 

mülatıdtr . 

Bu fabrika uzun senelerden~ 

kilin fabrikanın muazzam labora· 
tuvarlarında Eveready mamulatı· 

nın tekemmülü içın her gün büyük 
bır faallyeUe çalıtılmak tadır 

işte bu faaliyet neti
cesindedir ki bugün 
Evereadv mam ü ıatt 
bOt:ün dünyada tak
dir edilmiştfr. 
Bir cep feneri aıaca
gınız vakıt emin bir 
marka oıan Eveready 

iateviniz. 

i S TAN BUL AN lı< A. R .A ' 


