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No. 34 Yazan: M. SIFIR 
DENIZ ve LiMAN : 

Hem Gülünç Hem T eh- Ticaret Filomuz 
BELEDiYEDE : 

Asri Mezarlığa 
En Fakir Ölü 100 

MAARİFTE: 

Fransız Alimi 
Dün Birinci kon
feransını Verdi 

likeli Bir Velvele ile 400 Bin Tonaja 

K 1 Çıkarılacak liraya gömülecek 
arşı aşıyoruz Denizbank umumi müdürlüğü, ban Şehir Meclisi dün toplandı. 931 ve Parls üniversitesi 90SyoloJi profe-

B fr noktaya kadar hep lehi
mize giden· tesadüf, birden

bire aleyhimize döndü. Tam Arak
si paketi dışanya attığı dakikada 
Maksvel karargahına mensup iki 
İngiliz polisi, tesadüfen Alekonun 
evi önünden geçiyorlardı. Evden 
atılan paketi birkaç sivilin yakala
dıklannı, otomobile koftuklannı, o 
tomobilin son süratle Galatasaray 
hamamına doğru yol aldığını gör
düler. 

Polisler, bu hareketleri ve hele 
süratle kaçışı tabii bulmadılar. A
lekonun evinde bazı işler döndüğü 
ne hükmederek köşebaşındaki sabit 
noktada bulunan müttefik polisle
rini yardıma çağırdılar. Bir taraf
tan da işi Abanozdaki Maksvel 
brargihına telefonla bildirdiler. 
Kapı önünde peyda olan bu teh 

likeli vaziyetten bizim hiç haberi
miz yoktu. Kapı önünde bekliyen o 
tomobilin süratle uzaklaştığını ses 
lerden anladık. Madam Ettik ile 
Araksinin vazifelerini bqardık1an 
na hükmettik. Teşebbüsümüzün 
tam bir muvaffakıyet ile neticelen 
mesinin verdiği nete ve sevinç için 
de f8fkına döndük. 

D erhal evi terketmek ihtiyat 
h bir hareket olacaktı. Bu

nu birkaç dakika kadar geri bırak
tık ve ihmal ettik. Bu aralık 90kak 
ve kapının önü bir kısım halk ve 
biribiri ardınca Ballar ve Maksvel 
karargahlann8an kamyonet ve oto 
mobillerle gelen İngiliz asker ve po 
lisleri ile dolmuştu. Herkesin ağ
zından türlü türlü rivayetler dö
külüyordu; hatta akıyor ve boplı
yordu. 

Kimi Anadoludan gelen birkaç 
TU.kün Alekoyu ev halkı ile bera
ber kestiklerini, k1lnis1 de kesilen
ler arasında birkaç İngilizin de bu 
lunduğunu söylüyorlardı. Böyle 

• herkes tarafından ayn ayn notalar 
la çalınan havalarla ortalığı kor
ku sarmıştı. Ağızdan kulağa sürat
le geçen bu asılsız, fakat son de
recede heyecanlı rivayetler İngiliz 
polis karargihlanna kadar erişmif 

ti. Her taraf harekete geçmişti. Sü
ratli ve ciddi tedbirler alınması i
çin şiddetli emirler verilmişti. 
Beyoğlu caddesi, Ağacamii ile 

Galatasaray arası süngülü İn
giliz müfrezeleri ile kesilmişti. Ne 
halkın ve ne de otomobil ve tram 

vaylann geçmesine müsaade olun
muyordu. Bu iki nokta arasındaki 
sahaya çıkan yan sokak başlan da 
tutulmuştu. Büyük caddeye hiç 
kimsenin çıkmasına imkan verilmi 
yordu. Boş kalan sahada da beşer 
kişilik müfrezeler gezdiriliyordu. 

Suterazisi sokağının vaziyeti büs 
bütün başka idi Burası bir harp 
meydanındaki müdafaa siperlerine 

benziyordu. Mikdarlan elliye va
ran İngiliz nefer ve polisleri silah 
elde, bqlar yukarda, gözler Ale
konun pencerelerinde ve adeta bir 
taarruza karşı bekleyiş vaziyetin
de bulunuyorlardı. Tam kapının ö
nünde biri büyük rütbeli üç İngiliz 
zabiti kapıyı açtırmak için çanın i
pini koparırcasına çekiyor, kapıyı 
tekmeliyor, sarsıyor ve bağırıyor
lardı. Fakat her nedense bir türlü 
kapı açılmıyordu. Vaziyet hem gü 
lünç, hem de tehlikeli idi. O sırada 
bir tek silah patlasa, eller tetikte 

bulunan askerler evin bütün cep
hesini, pencerelerini yaylım ateşi
ne tutacaklardı. 

Bir düzüye çekilen kapı çanının 
çıkardığı ahenksiz ve acı seslerle 
demir kapıya biribiri arkasına in
dirilen yumruk ve tekmelerin bo
ğuk gümbürtüleri. İngiliz zabitleri 
nin bağırıntıları ile k8rlflyor, evin 
her tarafında korkunç akisler ya
pıyordu. Bizim karanlık odadakiler, 
böyle ini olarak ortalığı saran bu 
kesif karanlıktan sonra birdenbi
re nereden geldili anlaşılanuyan 
bu esrarlı gürültülerden bayağı 

korlmtu,tardı. Her birisi olduktan 
ere sin · terdi. HattA ba avu bi 

Tercüman Aleko 

ağzını açıp nefes almaktan bile çe 
kiniyordu. Odayı saran bu mezar 
sükunetini yalnız, arasıra işitilen 

kesik ve boğuk kadın hıçkırıklan 
belli belirsiz bozuyordu. 

B iz, tehlikeyi derhal kavra
mıştık. Bir hamlede salona 

geçerek sokağa bakan pencereler
den birini açmış, vaziyeti olduğu 
gibi görmüştük . Sokağı dolduran ka 
labalığın ve hele süngülü askerlerin 
çokluğu bize doğrusu garip görün 
dü. Ahmet Bey hem pencereden 
dışarı bakıyor, hem de telaşlı telaşlı 
soruyordu: 

- Bunlar ne Razi? Bu kadar as
kerin toplanışına bakılırsa bu so
kakta he'l"Nllde nwnun Dır naoıse 
geçmiş olaaak.~bıl'f h~ çpp~ 
lar mı tutuldu, dersin? 

Zannetmem, çocuklar tutulma
dı amma galiba biz tutulacağız. 

-Ağzını hayra aç. Hem öyle de 
olsa bizi tutmak için bu kadar as
ker getirmeye ne lüzum var? Her 

halde başka bir sebep olacak. 

Ben sinirli sinirli şu cevabı ver
dim: 

- Ahmet. Polisliğe başlama. As 
ker buraya geçi1 resmi için getiril 
medi ya! .. Hem baksana, evin ka
pısı yıkılırcasına vuruluyor. 

- Evet öyle, şu halde bizim ço
cuklar tutuldular ve bizim bura
da bulunduğumuz anlaşıldı. 

- Ne oldu ise oldu, şimdi başı-
mızın çaresine bakalım. 

- Kaçacak mıyız? 

- Karşılarında sabit hedef gibi 
duracak değiliz ya, elbette kaçmak 
için çalışacağız. 

- Ben buna imkan görmüyo-
rum ... 

- E , o halde ne yapacağız? 

- Bu heriflere hayatımızı pa-
halıya satsak ... 

- Pisi pisine ölmek. manasız ve 

maksatsız birşey ... Hem de hüku
metin başına hiç yoktan bir gaile 
çıkarırız. 

- Şu halde? .. 
Ahmet Bey sözunü tamamlıya

mamıştı. .. 
Korkusundan yukarı kata kaçan 

(Araksi) nefes nefese salona giri
vermişti. Ve bir kanapeye yığılıver 

kaya bağlı deniz ticareti filomuzun 937 yıllarında kıdem zammı aldıklan sörü Mariş Halbvab dün ilk konfe
mevcut tonaj miktarını tesbit etmi' halde henüz bu zamlardan istifade ransını edebiyat fakültesi coğrafya 
tir. Halen, 197,780 i denizyollan işlet etmemiş olan 600 den fazla ilkokul salonunda vermiştir. 
mesinde olmak üzere 250 bin gayria öğretmenhıe hazirandan itibaren kı- Fransız profesörü heyecanların kol 
fi ton hacminde gemi bulunmakta- dem zamlarının verilmesi hakkındaki lektif ifadesi,. mevzuunda evvell he 
dır. Denizbankın, yaptınlmakta olan tezkere ve liste bütçe encümenine yecanlar hakkındaki muhtelif naza. 
küçük. büyük gemilerile bu miktar gönderildi. riyeleri kısaca izah ettikten sonra şun 
939 senesinde 300 bin tonu bulacak - Hamamcılara \•erilecek terkos su - lan söylemiştir: 
tır. Denizbank, mevcut tonajı süratle yunun on beş kuruş yerine on kuruş "Gerek heyecanların üade tarzları, 
artırmak kararında olduğundan ve ye olarak ödenmesi hakkındaki teklif ger~k bizzat heyecanın şuuru kollekti 
ni vapurlar geldikçe eskilerinden bir bütçe endıimenine gönderildi. v,ite ile sıkı sıkıya alikadardır. Şüphe 
kısmı kadro harici bırakılacağından Asrl mezarlığa gömülecek ölüler - siz bazı sessiz ve deruni kalan heye -
on yeni gemi daha ısmarlıyacaktır. den alınacak ücret için yapılan tarife canlar yok değildir. Fakat bunlar bu 
Tonaj miktarı birkaç sene içinde 400 münakaşa edfldi. Bu tarifede asgari heyecanların ferdi olmasından değil. 
bine çıkacaktır. ücret 100 lira olarak tesbit edilmiş, heyecan duyan kimsenin kendi heye-
p ti M dd A t IU azami ücretin takdiri makama hıra - canını anlatmıya elverişli bir kütle 

a ayıcı a e n repo kılmıştı. Fakat mezarlıklar müdürü ta karşısında bulunmamas'ındandır. O 
Mayi mahrukat antrepoları talimat rafından verilen izahat üzerine tarife zaman ferdi muhayyel bir kollektivl 

nıJmesi 22 Nisanda tatbike konacak- olduğu gibi kabul edildi. te düşünerek onunla hemhal olmakta
tır. Bu talimatnameye göre petrol, Yeni belediye zabıtası talimatname dır. Profesör bundan sonra fol.klor ve 
mazot, gaz ve emsali mayi mahrukat ılnin müzakeresine geçildi. Pasta. şe- etnoğrafyadan birçok misaller getire
a~trepolarında sıkı ~iye! tedbirle- kerleme ve emsali maddeleri yapan rek heyecan:.ifadelerinin kollektif ol
n alınması ve yangın sondurme terti yerlere alt fasıl, mevcut ah.§!IJ> dük- dugunu ve datma çtlmai kadrolar 1-
batı bulundurulması icap etmektedir. kanlarda bulunan.--.bu l[a6il yerlerin çinde tahakkuk ettiğini söylemiştir. 
Mevcut antrepolar bir Serviburnun- çalışanuyadklan hakkındaki kayıt, 
da, iki Çubukluda ve bir de Kartalda kaldırılmak suretile diğer maddeler 
olmak üzere dört tanedir. kabul edildi. 

Gümrük başmüdürlüğü talimatna- Talimatnamenin süt satan yerlere 
me esaslan hakkında memurları ten ait kısım, bu dükkanlarda boza. şira
vir etmek üzere, başmüdürlükte bir dan maada yiyecek satıldığı takdirde 
kurs açacaktır. lokantalar faslına tabi olmaları kay* Güınrqk işleri üzerinde tetkikler dile kabul edildi. 
yapan müfettiş Rahmi ve Hamit Av- Tereyağ yapan yerlerin başka mü
rupadan dönmüşlerdir. Rahmi, İsvlç- esseselerle birleşik olmamalan karar 
re ve Belçikada, Hamit te Almanyada laştınlarak talimatnamenin bu faslın

daki diğer maddeler olduğu gibi ten-tetkikler yapmışlardır. 

Gümrük tarifeleri bürosu rnüme -
yizlerinden Sabahaddin Amerikada, 
müfettiş Zeki de Avrupada tetkikler 
yapmaktadır. Haziranda iki müfettiş 
dı:ha Avrupaya gönderilecektir. 

sip edildi. • 

Bundan sonra şerbet, boza, sirke ve 
turşu yapan yerlere ait fasıllarda mü 
zakere ve kabul edilerek toplantıya 
nihayet verildi. 

Etlere Jamga vrnvluyor 

Fransız profesörü ikinci ve son kon 
feransını yann saat 18 de hukuk ve 
iktısat fakülteleri birinci dersanesin 
de verecektir. Mevzu "nüfus ve iktısa 
di prtlar,. dır. Fransız sosyoloğu Js-
tanbulda "Turkiyede nüfus meselesi, 
etrafında tetkikler yapmaktadır. 

Karagümrük Ortaokulu 
Karagümrük Ortamektep binasının 

temelatma resmi dün sabah saat 11.30 
da yapılmıştır. Hacı Feyzullah medre 
sesinin arsasında yapılmıya başla-

nan binanın temeli atılmadan önce, 
vali kısa bir nutuk söylemiş, sonra 
temele ilk mal~ı vurmustur. Bunu 
maarif müdürü Tevfik Kut, Fatih 

* Paket postahanesi nizamnamesi
nın 1.oi.vlkuıç ı,,4 M .. , ao\.ca i-4..-1-.,.\.1"! 

baılanaı:ıa)J.tıf. l)l~~ıVn fstan -
bulda tatbik olunması bir ay için tec
r übe mahiyetinde olacak ve haziran
da bütün T ürkiyede tatbike geçilecek 
tir. 

maarif memuru ve diğerlerinin mala 

lan takip eylemiştir. Hazırlanan bd-
ı:a-.:... .,_...._. • , ...._~~ '·--~ ..... ıede cıavetlılere ça~ IKram edilmiştir 

yeniden 1500 hayvan gelmiştir. Ka - • • · 

* Sirkecide boşaltılmış bir ambar 
da çalışan Sirkeci gümrüğü için, ya
kında, eski Vagon Li idaresinin bulun 

duğu ve şimdi Sirkeci polis ve inzibat 
memurluklarına tahsis edilen bina ya 
nında ayrı bir bina yapılacaktır. 

* Denizyollan işletmesi müdürü 
Raufi Manyas dün Ankaraya gitmiş
tir. Raufi, Ankarada, Denizbank mü
dürü ile yeni vazifesi etrafında te -
mastarda bulunacaktır. 

* Deniz ticaret müdürü Müfit Nec 
det Deniz, Mersinden İzrnire gitmiş • 
tir. Müfit Deniz, İzmirde de, tetkikler 

de buJunacaktır. Kendisinin, deniz
yollan ve sünger('ilik etrafında da tet 
kiklerde bulunduğu bildirilmektedir. 

Tahsin Uzer Geldl 
Bir müddetenberi Pariste tedavide 

bulunan Şark vilayetleri umumi mü
fettişi Bay Tahsin Uzer dün sabahki 
ekspresle A vrupadan şehrimize gel -
miştir. 

mişti. Sayıklar gibi kesik kesik: 
- Aman Beyler dedi. Mahvol

duk. Paketi verirken İngiliz polis
leri gördü. Galiba adamlarınız kaç 
tı. Polisler kapıyı kıracaklardı. Ef
tik korkusundan kapıyı açtı. Ben 
kaçtım. İngilizler geliyor. 

(Devamı 1'Gr) 

Saplar h·ı ı · ~ . 1 k .. Mektep 58 bın lıraya çıkacaktır. ın ı e erme manı o ma uzere 
mezbahada kesilen hayvanlara mez-
tin cinsini gösteren damgalar vurul
bahanın damgasından başka bir de e
masına evvelki gündenberi başlanmış 

tır. Bu damgalar etlerin muhtelif yer
lerine vurulacak ve bu suretle kasap-
ların hile yapmalarına imkan hıra -
kılmıyacaktır. * Müstakbel imar planını tetkik 
den komisyon dün satiahta,n akşama 

kadar çalışmıştır. Komisyon son. top
lantısını yann yapacaktır. 

* Ekmek ve francela fiyatleri ge
lecek on beş için olduğu gibi bırakıl 
mıştır. 

~FERRfK: 

Grda Maddeleri 

Nizamnamesi · 
Sıhhat ~.:ıtan~ti , l{ıda maddelerinin 

vasillarını ve yapılış tarzlarını tel;-

bit eden bir nizamname hazırlamıya 
başlamıştır. Nizamnamede yağ, süt. 
pekmez. pastırma ve sucuk gibi hal
kın zaruri ihtiyaclanndan olan mad
delerin ne §Brtlar altında ve ne şekil 
de hazirlanacağı hakkında hükümler * Karaköy meydanında bulunan vardır. 

ve seyrüseferi işgal ettiği anlaşılan Ni7.amname projesinde halkın sıh • 
tramvay direklerınin derhal 'SÖkturül hatile oyniyan amiller hakkında cez
mesi için şirkete emir verilmiştir. ri hükümler vardır. Bilhassa pastır-* Hava tehlikesinden korunma ko 
misyonu bu haftr. toplantıya cağırıl
mıştır. Komlsyon yapılan diğer işler 
ve hazırlıklarla beraber gaz kursları
nın faaliyetlerini de tetkik edecektir. * Valde Hanının harap kısımları
nın sakinlerinden boşaltılmaları için 
bir karar verilecek olan viliyet hıf -
zıssıhha komisyonu perşembe günü 
toplantıya çağınlmıştır. * Bazı Anadolu belediyeleri. bele
diye zabıta talimatnamesi yapmak ü
zere f8hrimiz belediyesinin tatbik et
tili talimatnameden istemektedirler. 
Belediye yeni hazırlanmakta olan ta
limatname basılınca, Anadolu beledi
yelerine bunlardan birer tane gönder
mlye karar vermiştir. 

ma ve sucuk imalatının, halkın sıh -

batini gözetmiyen bir halde olduğu 

tesbit edilmiştir. Bu yüzden de Kayse 
ri sucuk ve pastırma imalathanelerin
de bir müddet evvel Sıhhiye Vekale
tince kapatılmıştı. Piyasada makbul 
olan Kayseri pastırma ve sucukları, 
Sıhhat şartları haiz mezbahanın inşa -
sından sonra iyi bir ~kil alacaktır. 

Bu husustaki hazırlıklar ilerlemekte
dir. 

* Ayakkabıcılar esnafı dün toplan
mışlar müddeti dolan idare heyetinin 
yarısını değiştirerek yeniden seçim 
yapmışlardır. Sebze bahçivanlan ce
miyeti de bugün toplanarak seçim ya
pacaktır. 

HADiSELER.iN R.ESIMLER.I: 

t - 'Oçüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzer, Par1sten geldi. ! - DGn Ka- yakkabıcılar eemlyet~nde yeni se~im yapıldı, sandık başında reyler topla-

19 - 4 - 938 

IA-;k;;;;t;~·-.. ·-ı 
1 Telefon ve Telgrafla t ··--- _ ...... 
Hariciye Vekili 

Seyahatten 
Döndü 

Ankara, 18 (Tan muhabirinden)
Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüş
tü Aras, bu sabah beraberindeki ze
vatla birlikte, Toros ekspresile şeh
rimin döndü. İstasyonda Haridye 
Vekileti Vekili ve Adliye Vekili 8. 
Şükrü Saraçoğlu ile birçok zevat ta 
rafından karşılandı. 

lkhsat Vekili Ankarada 
Ankara, 18 (Tan muhabirinden) -

Viyanada kızının yanında bulunan lk 
tısat Vekili Şakir Kesebir bugün An
karaya döndü. 

Meclise Yerilen Lôyihalar 
Ankara, 18 (Tan muhabirinden) -

Dahiliye Vekaleti vilayetler umum 
müdürlüğü teşkilatına bir de levazım 
müdürlüğü ilavesi hakkındaki ka • 
nun liyihası meclise verildi. 

Oyun aletlerinden alınmakta olan 
resimlerin de belediye ve köy idarele 
rine devri kararlaşmış, bu husustaki 
kanun layihası meclise verilmiştir. 

Çocuk Esirgeme 

Kurumu Yardımlan 
Ankara, 18 (A.A.) - Çocuk Esirge

me Kurumu Genel Merkezi tarafın -
dan son bir ay zarfında 4435 çocuğa 
yardım edilmiştir. 

Bunlardan 615 hasta çocuk ve an· 

ne genel merkezin polikliniklerinde 

bakılmış ve tedavi edilmiştir. Ayn

ca <dis bakımevinde de 607 çocuğun 

dişleri bak~1-ıış ve tedavi edilmiştir. 
2453 çocuk ve anı., cı:enel merkezin 
banyolarından istifade etnı:.,+tr. 

Süt damlasından her gün 141 ço~ 
ğa süt verilmiş ve bir ay zarfında ye
kün olarak 1345 kilo süt tevzi edilnıif 
tir. Yardım için genel merkeze başVU 
ran 13 yoksul yavruya para yardı!Jll 
yapılmıştır. Ankara ilk okullannda 
ıu. -:ı-~.»o \gi-e0 çi,. ,9ocmkler ~ 

lan aşhaneden her gün 603 çocui' 
sıcak etli öğle yemeği verilmiştir. 

Kurumun Keçiörendeki anakucağı
nı görünüz. Dikkat ve şefkatle bP' - .. 
lan yurt yavrularının saitl·'-"arı ve 111 

19leri sizi sevhırJ:. ccektir. 

~MT .F.KF.TIE· 

Zeytincilik Kursu 
Muğla, (TAN) - Bu yıl vilayet 1-' 

çinde 16 muhtelif yerde zeytin budr 
ma kursu açılmış ve burada zeytiJl" 
lik işleri nazari olarak anlatıldığı # 
bi zeytinliklerde de tatbikat yapıl' 
mıştır. Kurulan dikme zeytinlikletr 
nin adedi 150 ye yakındır. 800 klfi1' 
ehliyet kiğıdı verilmiştir. 

Zeytinliklerde budama işleri ~ 
ermiştir. Yakında mıntakanın her t" 
rafında aşı faaliyetine geçilecektlt· 

Yanda Kurtuluı Bayrallll 
Van, (TAN) - Şehrimiz, y~ 

kurtuluş yılını büyük merasimle ,V 
lamıştır. Her tara! bayraklarla ti 
lenmiş, müteaddit taklar kuruı:,,.. 
tur. Gündüz resmi geçit yapı I'. 
nutuklar söylenmiştir. Gece feııet tJJ 
layı tertip edilmiş, halkevi güzel 
temsil vermiştir. ,, * Bergama, (TAN) - UZU!l .,.f 
mandanbert hasta bulunan şar 1' 
mız Nafiz Özçelik, berayi tedavi 
tanbula gitmiştir. 
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YURTTA HAVA VAZly&1°1 
Yurdun Trakya , Kocaeli ve Eie '!3j, 

rinde hava az bulutlu. diğer bÖ}gete 
bulutlu ve mevzii yağışlı geçmis. 
Cenup Doğusu, Dojtu ve Karadeni• tl'I 
rında cenubi, diğer yerlerde urn~ 
garbi istikametten orta kuvvette 

Dün, lstanbulda hava az bulutlu 
riizgAr cenubu garbl tstikametterı 
2 iti 3 metre hızla e<;mlştlr. e 

Saat 14 te barometre 760.6 rnıııo;.,. 
Hararet en çok 13,9 ve en az e,ı 
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Anlaşmanın Tesirleri 
Yazan: Ömer Rıza DOGRU L 

J n.giltere ile İtalya tarafın.dan 
ımza edilen anlaşma, İngılte

ren· · .. ın ıçinde, Britanya İmparatorlu -
g~nda ve Avrupada, umumi sulhü teh 
dıt eden gerginliklerin birini olsun, 
ortadan kaldırmak, yahut bu yolda 
Jnij 
. spet bir adım teşkil etmek dolayı-

sıle · · k b ıyı arşılanmıştır. Anlaşmayı bu 
akımdan takdir etmiyecek bir kimse 

Yoktur. Fakat bu umumi telakki,•e 
r .. ' " 
agınen gerek fngilterenin içinde, ge 

rek dışında anlaşmayı iyi karşılamı -
Yanlar vardır. 

Bir kere ingilteredeki Liberallerle 
59llar, hatta sağların bir cenahı anlaş 
ıtıa aleyhinde vaziyet almış bulunu -
Yorlar. İngiltere matbuatının neşriya
tı hu fikir '\'e içtihat ayrılığını apa
çık göstermektedir. 

k Mes~la Tyms ile Deyli Telgraf, hü-
~nıetın siyasetini tasvip ettikleri ve 

surekli bir anlaşma devresinin açıl· 
dığını, Chamberlain'in körükörüne bu 
~z~ğa düşmek üzere hareket etmedi
~nın anlaşıldığını söyledikleri halde 
:Yıne nıuhafazakir olan ve Mister E
denin fikirlerine tercüman olduğu 
~Ylenen Yorkshire Post gazetesi an-
lınanın İngiltereye bir şey kazan -

dll'nıadığını, fakat Düçenin nüfuzunu 
~Ye ettiğini anlatıyor. 
~iberal. olan Mançester Gardyanın 

:utaleası ise çok acıdır. Bu gazete, 
la ltıperyalist devletlerin hep başka

rı ı\sabına, hem başkalarını feda 
:~ltıek pahasına anlaştıklarını söyle-
ı~ten sonra vaktile Fas, Mısır ve İ

tan hesabına itiluflar tertip olundu -
~nu, şimdi de emperyalist devletle
tin llabeşistan ve İspanya üzerinde 
~rlık ederek anlaştıklarını ve yap-

ları işe de beynelmilel barış adı 
~trdiklerini anlPhyor. 

~ l~~ral olan News Chronicle de ay
~l 'Jtırdedir. O da fngiltereye temin 
~ '1nan her istifadenin şarta bağlı ol
" 11İlınu söyledikten sonra anlaşma
~• b• 
~~ 11' ınüsaleha değil, fakat bir milta· 

e sayıyor. 

s·:Ütare"keleri ya yeni mitcadeleler, 
\ıı l.l( harı n ila t kip etti~ine göre 
tıQ Yeni mütarekenin encamı da he • 

: anlaşılmış değildir. 
'-t"kiliz amele partisinin gazetesi O· 

>, rı~"vJi Herald, son anlaşmayı İta) 
~'-ti lllın21a • -.tj bir zafh ve Milletler 
\. Yeti idcalın.., • , .. 1 • b" d 
"t '• - .. ırı mış ır ar-
~ltt Yrrıalctadır. İngiliz aıneı~ 16 ........ . 

' er Chamberlain'in yumuşak söz. 
4~ Şarta bağlı vaitlcrle iğfal olun
"t~ a ve onun hunlara kanarak Mil 
'~Cemiyetine hiyanct ettiğine ka-

~ti 
~ taıtya İmparatorluğunun her ta 

~n .gelen haberler Chamberlain 

~'1 •nın geniş bir ölçiide renç ve 
• ır" d.'ğü• .. .. or u nu anlatıyor. 

1 •or 
L 11.ri.ltere haricinde anlaşmayı 
>°' tu 'Yı karşılatmıyan bir memle • 
ı.~ ~llıt l'tthuriyetçi İspanyadır. fspan
tı7"'-)~~eti reisi doktor N egrin, an
~ l~e .••ddetle protesto etmiş ve İn 
~ ')"1

1t hu anlaşrna ile italyanın 
~ ~a rnüdahalesini resmen tanı 

t ' h ederek hu hareketin dü -

TAN 

• 
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uZAK şARK: FıusrıN: İspanya Harbi 
Japonlar cepheye F k• ti T t 
Takviye Kıtaları .~an IS er, or oza 
Gönderiyorlar Uzerine Yürüyorlar 

Nevyork, 18 (Hususi) - United Londra, 18 (Hususi) - Ispanya- ı malumat vermekle iktifa eylemekte-
Press'in Uzak Şarktan aldığı haber- daki harp vırziyetine dair asi kay- dirler. 
lere göre, Japonlar, cenubi Şantung- anklardan alınan haberlerde Fregi- Frankistler, dün hatlannı tashih 
da son gtinlerde kaybettikleri yerle- nals'ı işgale muvaffak olan Frankist- ettikten sonra Akdeniz cephesi şu 
ri tekrar işgal etmek için bu cephe- ler Tortoza istikametindeki ileri ha- suretle teşekkül etmiş bulunuyordu: 
ye büyük imdat ve takviye kuvvet- reketlerine devam ettikleri bildirili- Cenupta hat Tirig'in önünden, Ca 
leri göndermişlerdir. yor. Bu kıtalar bu sabah, Ampasa, ti'nin cenubuna takriben 10 kilomct-

Diğer taraftan, Japon hava kuv- Masdenberge ve Santa Barbarayı da relik bir mesafeden geçmekte ve 
vetleri, Kanton ile Hong-Ko~g ara- işgal etmişlerdir. Bonicarlo'nun tahminen beş kilomet 
sındaki esas muvasalayı temın eden Ayni kaynaklar, bu havalide cüm re cenubunda denize inmektedir. 
ana köprüyü tahrip etmiştir. Bura- huriyet kuvvetlerinin şiddetle mu- Şimalde hat sahilden Vinaroz'un 
sı Çin ile harici alem arasındaki ~a- takriben 12 kilometre şimalinde bir 
bıtayı temin eden biricik hattır. Çın- kavemet ettiklerini haber veriyor- noktadan başlıyarak mukabil sırtla-
liler, derhal hattı tamir etmek için lar. Bu beklenmiyen mukavemet kar rı Frankistlerin elinde bulunan La 
faaliyete geçmişlerdir. şısında asi kıtları, biraz gerilemek Sierrayı baştan başa katettikten son-

Mo•kocJa tekzip eJiyor! mecburiyetinde kalmışlardır. Fakat, ra IBdecona'nın dört kilometre şima-

j bu gerileme, stratejik bakımdan ya- linden geçip Cherta ve Tortoza'nın Moskova, 18 (A.A.) - Tass a ansı k B 
pılmıştır. arasında Ebre'yi katetme te ve e-

bildiriyor: Diğer taraftan Havas ajansı mu- nifallet ve Benisanet önünden dola-
Ulanbator'dan gelen mallı.matta, 4 habirinin Saragosadan Anadolu ajan şarak nehrin cereyanını takip et-

nisanda Mongolistan halk cümhuriye sına verdiği haberlere göre; Franko mektedir. ' 
tinin 20 askerinin iç Mongolistana gi- Fili.atin FedıalaJe Komi.eri kuvvetleri Pirene hududuna doğru Cümhuriyet kaynaklarının Bar-
r~rek .Abaguru ışgal ettiklerine ve üç Sı"r Arthur d' 1 N l d d'v· h be 1 g'" e Le-.. yürümiye devam etmekte ır er. eş se ona an ver ıgı a r ere or , 
Japonu alıp götürdüklerine dair Lo- ç redilen resmt tebliğlerle salahiyettar rida havalisinde cümhuriyet kuvvet-
!uri ismindeki Japon gazetesi tara- Bir arpışma mahfeııer bu hususta büyük bir ke- leri asi nen hareketine karşı şiddet-
fından verilen haber reddedilmek • tümiyet göstererek müphem bazı le mukavemete devam etmektedir. 
tedir. Esnasında 50 = 

Keza 4 nisanda 20 askerin Tar- Kı·şı· o·· ldu·· INGILTERE: 
nier'in şimalinde bir mevkie hücum FRANSA: 
ettiği ve çarpışma neticesinde üç J a-

ponu b~raber götkrmek suretile çe- Kudüs, 18 (A.A.) - Paskalya gü- Bacvekil Daladyenin Müstakil Amele Partisi 
kllmeye mecbur kaldığı hakkındaki S 

nü burada kanlı hadiseler olmuş, bir 
haber de doğru değildir. Londra Seyahati 

çarpışma esnasında elli kişi ölmüş-

MACARIST AN: 

Yahudiler, Son 
Kararı Şiddetle 
Protesto Ettiler. 
Budapeşte, 18 (A.A.) - Ba,Şvekil 

Daranyi, Esti Ujsag gazetesinin bir 
muharririne beyanatta bulunarak, ya 
hudiler aleyhinde muayyen bir nis
bet tayin eden kanun ahkamının mu

tedil olduğunu ve alınacak daha ra-

tür. Akşam Kudüsün Yahudi mahal- Parls, 18 (A.A.) - Hariciye ne-
lesinde bir bomba patlamış ve bir ih- zareti tebliğ ediyor: 

Çemberlayn ile Halifaks Daladyer tiyar ölmüştür. 
ile Bonnet'yi 28 mayısta Londraya 

Hayfada bir Arap kahvesinde de devet etmişlerdir. Bone Sir Filips'e 
bir bomba patlıyarak müşterilerden Başvekil ile kendisinin bu daveti 
birini öldürmüş ve yoldan geçen se- memnuniyetle kabul ettiklerini bildir 

kiz kişiyi yaralamıştır. Portakal top- miştir. 

laı:qa zamanına tesadüf eden...karışık Londra, 18 (A.A.) - Deyli Tel
lıkann vahamet kesbetmesinden kor- gral gazetcsı 22 nisanda ~sız ve 

Jngiliz nazırları arasındn Londrada 
kulmaktadır. Bununla beraber bu a- yapılacak müzakereleri mevzuu bah-
yın sonunda yeni bir kraliyet komis- sederek Ingiliz - Italyan anlaşma
yonu buraya geldiği zaman vaziyette sına benzer bir Fransız - Italyan 
bir gevşeklik hasıl olacağı ümit edil- anlaşmasının akdi ve Fransa ile in
mektedir. giltere kurmaylan arasında daha sı

01Kaı ~-dbirin memleket iktısadiya- Komisyon, esasen telkin edilen fa
tınm muvazenestnı bozmak tehlikesi kat tat~ikatta müşkülatı mucip olan 

kı bir işbirliği derpiş edildiğini yaz
maktadır. 

Evening Stander Almanya ile de 
bir yakınlaşma temini için müşterek 
bir anahatları araştırılacak siyasetin 
mevzuu bahsolduğu kaydedilmekte
dir. 

ni arzettiğini söylediği sırada Macar 
yahudilerinin milli Offisi gazeteler~ 

le şiddetli bir protestoname neşrede

rek mezkur kanun projesinin hukuk 

müsavatı prensibine bir tecavüz ve 

yahudilerin maddi ve manevi mev

cudiyetleri için bir tehdit olduğunu 
kaydetmiştir. 

İstanbul 
Elektrik Derdi 
Halledildi 

(Başı 1 incide) 

memleketin taksimi imkanlarını tet
kik etmiye memurdur. 

TUNUS. 

Yeni Tedbirlerle 

Sükunet iade EdUdi 
Tunus, 18 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde vaziyette hasıl olan sü-

Sendikalar Birliğinin 
Daveti 

Paris, 18 (A.A.) - Maden sanayi 
amele sendikaları birliği bir tebliğ 

neşrederek hükUmetin karan ve ak
tedilen iti18flar mucibince bütün iş
çileri salı günü tekrar işe başlamıya 
davet etmiştir. 

kunet nazarı itibara alınarak yarın

dan itibaren gündüz ve gece seyrü- . 

seferin serbestçe yapılmasına müsa

ade edilmesine karar verilmiştir. 

KISA HABERLER 

Seçime Hazırlanıyor 
Londra, 18 (A.A.) - Senelik kon 

gresi halen Mançester şehrinde top
lanmış olan müstakil amele partisi
nin kabul ettiği bir teklif mucibince 
hükumete kapitalist partiler aleyhin 
de harekete geçilmek üzere partinin 
icra komitesile temas etmesi için mil
li meclise talimat verilecektir. 

Milli meclise, umumi intihabatta 
namzetler arasında mücadele çıkma
masını teminen iki parti arasındaki 
münasebetlere ait bütün meseleleri 
ve bilhassa sınıf meselesinde müşte
rek hareket ve intihabat hususunda 
itilaf işlerini müzakere etmek sala
hiyeti verilecektir. 

Romanyada 
ŞiddetliT edbirler 

(Barı 1 incide) 

teşekküle mensup aza ekseriyetinin 
bu harekete yabancı kaldıklan ilave 
edilmektedir. 

Araştırmalar büyük bir sükUnet i
çinde yapılmıştır. Bükreşte tevkü e
dilenler eyalette bir manastıra sevke 
dilmişlerdir. Codreanu, Predeal sayfi 
yesinde muhafaza altına alınmıştır. 

Kazanç Vergisi 

~l' •dığını göstermiştir. 
l'iıı ~-- •nlaşm:anın ve Akdenizde • tiyacının gösterdiği zarurete binaen 
.ı • .._ .. )ete hizmetini takdir edenle- İstanbul un elektrik tesisatının, sakat 
~~~- ~~. . f 

Altı kişiden fazla grupların top

lanması memnuiyeti ipka edilmiştir. 

Kaza, geçende hizmetinden çıka
rılan bir şimendüer memurunun kas 

* Sovyet tayyarccisi Makarof, berabe
rinde yolcu olduğu halde 19 saat 3 daki
ka havada kalarak iki kişilik plAnörle 
uçma müddeU rekorunu kırmıştır. * İçinde yedi kişi bulunan bir otomo
bil Amsterdamda bir kanala düşmüş, 5 
kişi boğulmuştur. 

11 "'ı. alarına sığdırmadıkları tak zihniyetli birtakım toplama ve en 
lıt~J)•nya istilasının bu şekilde ta kabiliyetinden mahrum adamların e
'tı '"n "e bu istilanın İspanya har- linde, daha fazla sürüncemede bıra-
11,, •kadar de\·amına göz yum - .. d edilemez 

ten makası bozması yüzünden vuku 
bulmuştur. Mücrim tevkif edilmiş
tir. 

* Belçika Kralı eopold, istirahat için 
Tirol'e gitmiştir. 

3 

Bahar Gelmiyecek mi? 
[Yazan: B. FELEK] 

Doğrusu ara sıra açılan mahcup gü-
neşe rağmen baharın gelmesinden 
ben ümidi kestim gibi. Çünkii: 

- Hah! Artık l'Çh .• Dediğimizin er 
tesi günü buz gibi karaycl ve sulu sep 
ken bir yağış bütün hayallerimizi kı
nyor, yıkıyor, etrafa nezle ve rütubet 
saçıyor. 

Buna mllkabil ev·vclki akşam Lon
dra radyosunun söyleyicisi 

- Bugiin burada-:>güneşli pek güzel 
bir bahar havası var. Diyordu. Yerle
rimizi mi değiştik; yoksa? 

Gerçi Mart ayı için edepsizdir der
ler, şirrcttir derler. Hatta mart do • 
kuzu, iki dokuzu, üç dokuzu diye bir 
de halk tak'\•İmi vardır. 

Ben hu sene dikkat ettim, rumi 
Mart hesabile söylenmiş olan bu sö
zün tamamen doğru olduğunu bir ke
re daha miişahede ederek atalarımı • 
zın mevsim tecriibelerindcki isabeti 
tasdik eyleaniye mecbur oldum. La
kin yine eski hesapla biz nisana gir
dik. Neden hala bahar gelmedi diye 
söylenirken vald~m: 

- Şimdi de sitteiscvr yapıyor, de
di. 

Ben de hatırladım. 
(Sevr) arapça ökiiz demektir ki, bu

nu Araplar peltek s harfini T gibi ve 
Arap şivesile okuyarak Tôr derler. 
Frenkçe boğa demek olan (Toro-Tau
reau) kelimesinin buradan alındığı 

tahmin edilebilir. işte bu ökiiz, anı
mızın 21 nisandan 22 mayısa kadar 
nahiyeııine girdiği ökiiz burcunun is
midir. Anlaşılan şu ki, sitte arapça 
altı demek olduğuna göre, nisanın ilk 
altı gününde havaların bozuk gittiği 
de tecriibe edilmiş ''e halk diline düşe 
rek gayri matbu takvime girmiştir. 
Umalım ki; sittci evrden sonra 

artık bahan geciktirecek başka bir 
takvirn maniası <·ıkmaz. 

Bu münasebetle size ufak bir fıkra 
anlatayım. Biraz medrcseviıridir am
ma elde bu bulundu neyliyelim? 

Sofu bir adam bir kış mevsimi sit
tei şevval denilen şeker bayramının 
ikinci ,güniindcn itibaren altı gün o
ruç tutarm1 . Bayramda kendini zi
yarete gelenlerle oruçlu oruçlu temas 
etmemek için oynmayı tercih edetek 
odasına çekilmiş ve uşağına da: 

- Ziyarete gelenlere "Efendi sittei 
şevval tutuyor, uykudadır,, der itizar 
edersin! Diye tenbih etmiş. Lakin u
şak ipin ucunu kaçırma \'e gelen zi. 
yaretçiye: 

- Efendi uykudadır. Sitteisevr tu
tuyor, demiş. Ziyaretçi de uşağın bu 
iki sözü biribirine karıştırdığını anla
mış ve cevap vermiş: 

- Efendinin tuttuklarından biri de 
sen olmalısın! 

Diye bir hoca şakası ~·apmış. Biraz 
soğukçadır. Kusura bakmayın! 

A tatürkle ispanya 

Cümhurreisi 

Arasında Telgraflar 
Ankara, 18 (A.A.) - İspanyol mlllf bay

ramı milnosebetiyle RelslcOmhur K. Ata
türk ile İspıınyo Rclslctlmhuru B. A7.ana a
rasında a:ıağıdakf telgrııfiar teati olunm~
tur: 

Ekaeltna B. Azana RelalcOmhur 

BARSELON 
İspanyol milli bayramı mOnaseb<-tlyle ek • 

selAnsınızdan en hararetli tebriklerimi ve 
çok samimi temennilerimi kabul etmeleri
ni dilerim. 

K.ATATÜRK 
EkaelAnı Kemal AtatUrk l. •Itır. kılmasına musaa e · 

~.. 11'ıı)"a h B d fa müzakere edilmek ~ \>e h •lkı iki partiye ayrılabi· U e . . . 
bııı ... ~ ik.i Parti hiribirile de döğü· üzere ihzar ed~re~ getır~ı~lerı 
~ cl•h •tıct rniidahalelere göz yum 35 voltluk proJenın tetkıki es
te'1 ttıud1 !tıiirnkUndiir. Fakat hu ha- nasında tekniıiyen murahhaıla
~e'ttıtıı "~haleleri tanımak, yeni bir rın izahat vermekten aciz olduk
ıı .. ~ l>~ltıtıt~Ude getirir ve bu te.am~l lan ve talep edilen birçok malô
oıd 1'tıııetıer~11 ancak zarar getı~e~ı-, matı İstanbul dan istedikleri hay-

* Elen gazetecilerinin en eskisi bulu
nan Yani Danvergis diln ölmüş ve cena
zesi merasimle kaldınlmıştır. 

YENi SOVYET ELÇiSi GELDi: 

(Başı l incide) 
karların celbine imkan vermek üze
re, bunların vergileri, aldıkları ücre
tin yüzde 10 u olarak tesbit edilmiş -
tir. Tiyatro, sinema ve konser salon
larında veya diğer yerlerde kendi he
saplarına ve toplu bir halde konser 
verenlerin gündelik gayrisafi kazanç 
ları üzerinden tarhedilen vergilerin 
de ağır geldiği anlaşılmıştır. Bunların 
bilet bedelleri üzerinden vergiye tiı
bi tutulmalarını temin için kanunun 
37 inci maddesine yeniden bir fıkra 
eklenmiş ve bunların işe başlama ve 
tahsilat hükümlerinde de yukanda 
bahsedilen değişiklikler yapılmıştır. 

Bu tenzillerle kazanç vergisinden ha
sıl olan zayiatın istihlak miktarındaki 
fazlalıkla kapanacağı ümit edilmekte 
dir. Layiha ile, beynelmilel mahiyette 
açılan sergi ve fuvarlarda eğlence ve 
istirahat mahalleri işletenler, evvel
ce kazanç vergisi ile mükellef olsun 
olmasın, bir ay müddetle vergiden is 
tisna edilmiştir. Bu layihada, vergiye 
tiıbi serbest meslek erbabından alına
cak maktu vergiyi gösterir cetvel şöy 
le tertip edilmiştir: 

Türkiye RelalcUmhuru 

ANKARA 
_fspan~ol milli bayramı munasebetlyle 

gönderdığfnlz tebrik telgrnfındnn dolayı ek 
seldnsınızıı hararetle t<?SekkUr cd i er m. 

RelılcOmlıur: MANUEL AZANA 

htı "ltt.tı •11 mukadderatına hakıın • ) • "h 
h ~et esas, hiç olmazsa Avrupada retle görülmüttür. Proje enn 1 -
llt))· "'e I'. k · k ) yacak 

)'! ·~ 1•Yet görüyordu. İspanya tiyacı atıyen artı ıyamı 
allt1-"ıttı~kubulan harid müdahale- vaziyette bulundukları da anla-
1 \oe ııı; bu • •• V •ı;l' t~8 • esası temelinden sar - tılmıthr. Bu vazıyete gore, e-

"'eıııeti t"iiz fikrile hareket etmek k. lete takdim edilen projelerin, 
..,;i{ CŞ\'ik d a 

dt it llıhuriyet . e er. fen kabiliyetinden mahrum te-
le •tşııa11 ~1 

ispanyada bu şekil· . t bozukluğunun takdirin-
tcle ara •111 ıısa ın 

So•- • hith• aşına daha başka yer d • ·z müptedi kimselere ge-
ll ın ss• it 1 en acı 
\t "-t'fıt a Ya ve Almanyada 

1
. . .. ) yapbrıldığı an)afıl-•- •~ıl'e •nrnıştar. ,,ıguze 

l{al'.ıı th, bu t r 
e -.edetlt- merkezde olduğunu mı' 1 • 
tıceu - .. Yen· Ş"rketin artık bir anlaşmıya yanaş-

h ette it ı anlaşmanın, yeni ı hı·r ı'htiyacının takdir ve 
•sırı• •t'fılanrrı d ması ve şe 

te ı·· rlrın 1 a an tatbik sa - •.. de sahı'bine ve aslına bırak-u~ es ni uınd i tesbıtını . . . . 
IÖlil u uınuzu ilave- nı gelmı"ştir dıyebılırız . ., Yoruz.. ması zama ' 

Sovyet Rusyanın yeni Anknra sefiri B. Çerencfef dün sabnhkl ekspresle şehrimize 
gelmiştir. B. Çerençlc!, bundan evvel İzmir başkonsolosluiunda bulunduğu için Tür
kiyenin yabancısı değildir. Yeni sefir, Cümhurreisimlze ltlmatnameslni vermek 
Ozere b~ Ankant78 «idecektfr. Bu resimde, B. Çerenclefi refikası ile gôrilyonız. 

Nüfusu 200 bin ve daha ziyade o
lan şehirlerde birinci sınıfa dahil o
lanlar 650, ikinciler 200, üçüncüler 
80, dördüncüler 30 ve beşinciler 10 
lira. 

Nüfusu 50 binden 200 bine kadar 
olan şehirlerde ikinci sınıflardan 150, 

üçüncülerden 80, dördüncülerden 30 
beşincilerden ıo lira. ' 

Nüfusu 10 binden '50 bine kadar o
lan şehirlerde üci.incülerdcn 30 d .. _ 
düncülerdcn 10 lira maktu ver~i :~
nacaktır. 

Plajlardan alınan tayyare 

re•mi de kaldırılıyor 
Ankara, 18 (T:ın muhabirindr>n) -

Plajlardan alınmakta olan t , . • avvare 
resmının kaldırılması kararı · ~ t . nşmış ır. 
Buna daır hazırlanan kanu ı~ 'h 
b .. . n .ıyı ası 

ugun meclısc verildi. Layihada, bey 
nelmi.lel panayır ve se>rgilerde açıla _ 
cak tıyatro, sinema sirk v k 

· c onscr-
lerde. panayırın devamı m··ad . 

. u ctınce 
tayyare resmı ahnmaması h kk d . a m a 
bır madde vardır. 
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Ahmet Ziya Dün 
Hazin Merasimle 
Toprağa Verildi 

TAN 

HARITALI 
19 - 4 - 938 ==;...~ 

ELBiSE: 
.M.ah.kemelercıe · 

Eniştesini Odunla 
Y aralıyan Gence Ceza 

Verilmesi istendi 
Davasından vazgeçen yaralı koltuk 
Deyneğiyle mahk~meye gelmişti 

Dün ağır ceza mahkemesinde kan
şık bir yaralama davası ncticelendiril 
miştir. Tafsilatı şudur : 

Hadise, Silivrinin Kunnallar kö -
yünde bir kayınbiraderle enişte a ra
sında geçmiştir. Mahkemede mevkuf 
olarak bulunan Şakir, köyün kahve
hanesinde üç arkadaşile beraber is
kambil oynarken yanına eniştesi .Ka
mil gelmiş ve: 

- Ben de oyniyacağım demiştir. 
Şakir bu teklifi şöyle karşılamış: 

- Enişteciğim görüyorsun dört ki 
şiyiz. Oyun beş kişi ile oynanmaz ki ... 

Kamil, hemen masanın üstündeki 
kağıtlardan bir kısmını kapmış ve: 

sonra köy muhtanna giderek vaziye
ti haber vermiştir: 

- Kamil beni bıçağile öldürecekti. 
Peşimden kovaladı, Hüseyinin saman 
lık avlusunda beni yakaladı. Hayatı

mı kurtarmak için ona odunla muka
bele ettim. Odun başına gelmiş ola
cak ki, orada düşüp öldü. 

Muhtar, hadise yerine gelmiş Ka
mili kanlar içinde baygın bir halde 
bulmuş ve hastaneye kaldırtmıştır. 

Dün celse açılır açılmaz, reis adli 
tıp işleri müessesesinde muayene etti
rilen Kamilin raporunu okumuştur. 
Raporda Kamilin kafasının sol tara -
fında hala çöküklük kaldığı, bunun 
için sol tarafı felce uğradığı ve beden 
kabiliyetinin yüzde yüz kaybolduğu 
ani bir ölüm tehlikesi de doğabilece
ği biWiriliyordu. 

Bu sırada Kamil, koltuk deyncğilc 
mahkemeye gelmiş ve davacı yerine 
geçmiştir. Reis kendisine: 

- Oğlum sen davandan vazgeçmiş 
tin neye geldin? Çık, dinleyiciler ara
sında bulun, demiştir. 

Ölümünü teessürle haber verdiği -
mlz inkılap müzesi müdürü Ahmet 

Ziyanın cenazesi dün gözyaşlan ara

sında kaldınlmıştır. 

Cenaze merasiminde Akademi mü 

dürü Bürhan Toprak, Akademi profe 

sörleri ve. talebeleri, merhumun vak

tile muallimlik ettiği Maltepe ve Ku

leli askeri liseleri talebesi, ve daha 

birçok kimseler hazır bulunmuştur. 

Cenaze namazı Beyazıt camiinde kı

lındıktan sonra, Silivrikapı mezarlığı 

na gömülmüştür. 
Ahmet Ziya .Akbulut 1288 de İstanbulda 

doğdu. Babasl Mustafa Rıza Beydir. tık tah 
silini istnnbulda Saraçhanedeki iptidaiye 
mektebinde yaptı. Sonra üç sC'ne Fatih, bir 
sene Kocamustafa paşa askeri rüştiyelerin
de okudu. Harbiye mektebinin piyade smı
fım ikmal ederek 1305 te piyade mUlAzımı 
saniliği ile diploma aldı. 1308 de Sanayii 
Nefise mektebine koydolunnrak beş sene
lik tahsilden sonra :ikinci derece birinci 
mükfıfaUn ressamlık diploması aldı. Ayrı
ca Mchmetağa medresC'Sinde mOnccclmbnsı 
Mustafa Asım Beyden ilmi nüctlm ve heyet 
tatbikatı tahsil etti. Kendisinin otuz sene
dcnberi çıkardığı takvimler. baş muvakkit 
llk vesikaları olur. Fransızca, 1ı:ıgilizce ve 
Almanca bilirdi. Birçok mekteplerde hoca
lığı vardı . İlk hocal ığı Edime mOlklye lda
dlslııdc resim mu:ıllimllğidlr. Ondan sonra 
birçok mekteplerde hendese. mennzır, koz
moğrafya ve resim hocalıkları ynptı. Har. 
biye mektebi matbna'Sında, askeri matbaa
da müdürlük etU. "Eslihnl nUka müzesi .. 
azası oldu. 1320 dn kendi arzuslyle blnbaşı 
lıktan t<'knOt olup, 1314 te GOzcl Sanntıer 
Akademisi riyaziye ve mcnazır hocalığına 
nsnlctcn tayin edıldi. Rasathane müdür mu 

A .. ·rupada seyahati artırmak için kadınlara mahsus haritalı elbiseler yap -
mıya başlamışlardır. Bu resimde gi.irdüğünüz kadının bluzu Orta AVTupa 
haritaııını göstermektedir. Başındaki eşarpta İsviçre haritası vardır. Kadın 

b u haritaya bakarak seyahat etmek istediği yer e gidebilir. 

lstanhul Rad yosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

12,30: Plôkla Türk musikisi. 12,50• fIB 
vadis. 13,05: Plfıkla Türk m w::ikisi. 13,S 
Muhtelif plfık ncşrıyatı. 14,00: SON. 

A KŞA M NEŞRIYATI: 

17,00: İnkılap tarihi dersi: Onlversıtcdel' 
naklen, Yusuf Kemal Tcnf:irşenk. 18.30 
Plakla dans musikisi. ı 8,45: Eminönü !lal 
kevi neşriyat kolu namına Nusret S11f 
19,00: Plakla dans musikisi. 19,15: Konf 
rans: Eminönü Halke\•i mımmn Dr. Sııb 
Esat Siyavuşğil (Karagöz hakkındıı). 19,5 
Borsa haberleri. 20,00: - Vedin Rıza 
arkadaşları tarafından Türk musikisi 
halk şarkıları. 20,45: Ömer Rıza tara 
dan arapça söylev. 21,00: Tahsin ve -1 
kadaşlnrı tarafından Türk musikisi 
hnlk şarkılnrı (Sant !lyarı) 21,45: Orkef 
tra: 1 - Çaykovski: Pik dam. 2 - Gre · 
Vnls rnisteryöz. 3 - Wetzcl: Kont cndiy 
22,15: Ajnns hnbC'l'kri. 22,30: Plakla s 
lolar, Opera ve operet parçaları. 22,5 
Son haberler ve ertesi günün progra 
23,00: SON. 

Ankara Radyosu: 
ÖÖLE NEŞRiYAT!: 

12,30: Karışık pltık neşriyatı. 12,50 
Plak: Türk musikisi ve halk şn.rkıları. l 
15: Dnhili ve hnrlcl haberler. 17,30: Hıı 
kevlnden nnklen lnkıltıp dersi (Mnhın 

Esat Bozkurt). 
AKŞAM NEŞR iYAT !: 

18,30: Plakla dans musikisi. 19,15: Til 
musikisi ve halk ıarkılan (Hikmet 
Sesgör) 20,00: Saat fıyan ve nrnpça n 
riyat. 20,15: Keman solo: Necdet Remzi 
tak. 20,30: Muhtelit plftk neşriyatı. 21, 
Musiki konuşması (Halil Bedi) 21,l 
Stüdyo salon orkestrası. 1 - Keler De 
Am Schönen Rhein gedenk'ich dein. 2 
Bartholdy: Sommernachtsraum. 3 - rA 
zart: Dle Znuberflöte. 22,00 Ajans haber 
leri. 22.15: Yarınki program. 
SENFONİLER: 

TEŞEKKOR .ıııııı••ll" • 3 Mayıı Salı 4••11aı.. 20,45 Bükreş: Rndyo senfonik orkes 
W -,a HAFİF KONSERLER: 

- O halde ben de size oyun oynat
mam, demiştir. Bundan sonra Şakir 

kağıtları istemiş, o, vermemiş, derken 
bir kavga başlamıştır. Şakir de müte 
baki kfığıtlan yırtmış ve eniştesine 
çok ağır hakaretler yapmıştır. Dil kav 
gası el kavgasına çevrilmiş, Şakir bir 
den kaptığı bir iskemleyi eniştesinin 
başına atmıştır. Köylüler araya gi
r erek kayınbiraderle enişteyi ayırmış 
lar, Kamil kahveden çıkıp gitmiştir. 
Sonra da Şakir üç arkadaşile dışarı 
çıkmış, karanlıkta eniştesinin yolunu 
beklemiş ve nihayet onu Hüseyinin 
samanlık avlusuna götürerek kalın 

bir kazıkla kafasına ve koluna vur -
mak suretile yere sermiştir. Kiıınilin 

sessiz yerde yatışından korkan Şakir, 
Kamilin koynundaki bıçağını çıkar -
mış ve avucunun içine sıkıştırdıktan 

Bundan sonra müddeiumumi Sa -
dun Gazioğlu, iddiasını söylemiş. ha
diseyi uzun uzun tahlil etmiştir. Ha
disede öldürme kasti olmadığı netice
sine vararak suçluya ceza kanununun 
51 inci maddesi nazarı itibare alına
rak 456 ıncı maddesinin değişen bük 
münü ve üçüncü fıkrasına göre ce
za verilmesini istemiştir. Muhameke 
kararın tefhimi için 4 mayısa bırakıl 
mıştır. 

Validemizin vefatı üzerine, tele· 
fon, telgraf, mektup ve bizzat cena
ze m erasiminde bulunan ve bu su
r etle der in teessürlerimize iştirak 

eden akraba ve eh ibbaya arzı teşek
kür eder iz. 

M O N 1 R 7,10 Berlln kısa dalgnsı: Karışık mu 
{8,15 devamı) 9,30 Orkestra konseri (Ç 

N U R E D D i N l(ovski) 11,15 ncrlln kısa dalgası: Aslc 
bando • t .45: Karışık program. ıs Berlin 
sa~ dalgası h ..... , musiki (14,15 keza) ıs. 

konseri Bukreş: Plakla kon.."e- l14,SO devamı) 1'7. 
Prag: Fok orkcstraı::ı taralı.-1<\P halk k 
seri 17,15 Varıırıva: Snlon musikl:>ı. lco 
(Moskovskl , Rafi, Şubert) 17,45 Bcr • 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: SAHTEKARLIK: 

Kızları : Ulviye, Atmiye, Nezihe 
Oğulları: Lütfi, Vamık 
Damatları: Fahri, Nizamettin 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Edirne Cümhuriyet Sinemasında sa dalgası · Eğlencell iş sonu konseri ıe\ 

Var;ova: Orkestra konseri BC'l'lln kısa d 

·-----------------------------~~ ~:H~m~~~l~~~K~k • seri 18,30 Ostrova: Ork konseri 18,50 Bel' 

Altı Evden Bir Sürü 
• 

Eşya Çalmış! 

Başkalarına Ait 
Arsalara Sahip Çıkmı! 

Müddeiumumilik, dün, altı evden Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
anahtar uydurmak, kilit kırmak,dıvar sahtekarlık davasına devam edilmiş

aşmak sureti1e hırsızlık yapan 1331 tir. Suçlu yerinde Anjel isminde bir 
doğumlu Fethi isminde bir genç hak kadın bulunmuştur. Avukat Keğork 
kındaki tahkikatını bitirmiş ve ken- ta müdafi sıfatile mahkemeye gelmiş
disini asliye ikinci ceza mahkemesi- t ir. Anjel, başkasına ait olan arsalan 
ne vermiştir. Fethinin İlyas ve Şev-, sahte senetlerle kendisinin üzerine 
ket isminde iki de suç ortağı vardır. geçirmekten suçludur. Dün rtıahke -
Bunlar da çalınan eşyayı bilerek al- mede sahte ilmühaberi verenlerden 
maktan suçludurlar. Fethi, Nazımın Şişli - Feriköy mahallesi muhtarların 

evine anahtar uydurarak paltosunu, dan Keğorkla Kezink dinlenecekler -
Alinin evine gece girerek elbiseleri- di. 
ni, Faikin evinden gündüz eldiven, us Gelen cevopta bunların ikisinin de 
tura ve saire, Saimin evinin kilidini öldükleri anlaşılıyordu. Polisin ilk 
kırarak gömlek, entari, yelek, cakct, yaptığı tahkikatta, mahalle muhtan 
Ziverin penceresinden girerek yatak Keğorkun, şimdi suçlunun avukatlı -
örtüsünü çalmıştır. Suçlu yalnız Na- ğını yapan Keğork olduğu neticcsi
zımın evinden yaptığı hırsızlığı in - ne varılmış, fakot sonradan tashih e
kar etmiş, diğerlerini tamamen üstü- dilmiştir. 

&\inliltlnde, evknf müzesi mOdilrlüğünde ve 
Güzel San'aUer Akademisi müdür muavin 
llğinde 1930 senesinden 1933 senesine ka
dar bulundu. 1314 tenberi Gfizcl San'atler 
Akademisinde rnennzır hocalığı yapmakta 
olan rnı:rhum ayni zamanda İnkıltıp müze
si müdOrll idi. 

ne almıştır. Yakında muhakemeleri - .Mahkeme, kiliseden de suçlunun 
ne başlanacaktır. 1 vaftiz kiığıdı suretini istemişti. Gelen 

Dir Doktor Hakkındaki cevapta Anjelin 30 teşrinisani 1897 
Tahkikat de vaftiz edildiği, anasının adının 

Feridiyede 113 numaralı evde otu- Maryam, babasının meçhul olduğu 
bildiriliyordu. 

ran doktor Armenak Hayciyan bir ço Muhakeme, karann teflıimi 
cuk düşürme yüzünden suçlu olarak başka güne bırakılmıştır. için 
müddeiumumiliğe gönderilmiş ve dos -====:;:=========== 
yası da dördüncü sorgu hakimliğine YENi NESRIY AT 
verilmiştir. Doktor, hasta olduğu için 
sorguya gelmemiştir. Müddeiumumi
lik, hastalığının müddeiumumiliğe 
kadar gelmiye müsait olup olmadığını 
t etkik için Tabibiadil Salih Haşimi e
vine göndermiştir. Vereceği rapora gö 
re, tahkikata devam edilecektir. 

Yarah Hastaneden Çıktı 
Şubatın yedinci günü Taksimde Ye 

niyol sokağında kömürcü dükkanında 
Abdürrahmanla Emin Hüseyini bo -
ğazlıyarak oldürmüşler ve Hamza De 
miri de boğazından ağır surette yara
lamışlardı. Hamza Demir, dün hasta
neden çıkmış ve müddeiumumiliğe 
müracaat etmiştir. Müddeiumumilik 
Hamza Demiri, tabibiadillere muaye
ne ettirmiştir. * A7.akzadeler apartımanında hiz
metçilik yapan Zc.kiye isminde genç 
bir kadın balkondon düşerek yaralan 
dığı icin Haseki hastanesine kaldırıl 
mış, dün de ölmüştür. Müddeiumumi
lik, bu ölümü şüpheli bulduğu için 
tabibiôdil Salih Haşimi hastaneye gön 
dererek cesedi muayene ettirmiş, ce
set morga kaldırılmıştır. * Sultanahmet sulh birinci ceza 
hakimi dün Kumkapıda yolcu treni-

Yeni Bir Mecmua : 
TOTON 

Senelerdenberi tütün işlerile uğ
raşan eski İzmit mebusu İsmail Zi
ya Bersin tütün adında tiirkçe ve 
fransızca aylık bir mecmua neşret
meye başlamıştır. 
Mecmuanın ön sözünde böyle bir 

mecmuaya olan ihtiyaç şöyle anla
tılıyor: "Tütün, ihracatunızın üçte 
birini tutuyor. Tütün inhisan başlı
ca mali kaynaklanmızdan biridir. 
Memleketin yüz binlerce evladı tütü 
ne ait iş bölümü sahalarında geçinme 
imkanı buluyor. Tütünlerimizi ko
rumayı ve buna ait meseleleri aydın 
!atmayı iş edinen bir mecmuaya şid 
deUe ihtiyaç vardır. 

Mecmuada tütüncüler birliğine, 
Virjinya tütünlerine Turkiye tütün 
istatistiklerine ve diğer tütüne ait 
mevzulara dair yazılar vardır. 

nin camlarını kıran Kalos isminde 17 
yaşında bir gençin muhakemesini ne
ticelendirmiş. suçu sabit bulduğu için 
kendisine 230 kuruş para cezası ver
miştir. 

Ahm<.'t Ziya merhumun birçok eserleri 

vardır. Kıymetli bir ressam olan Al\met zı

ya Akbulutun bazı çok güzel peyzajları Dol 

mabnhçc resim müzesinde bulunmaktadır. 

Türk Bira Fabrikaları 

C Bomonti "! Nektar ) 
Türk Anonim Şirketi 

iKiNCi DAVET 
1K1NC1 !LAN 

31 Mart 1938 tarihinde fevkalade 
toplantıya davet olunan heyeti umu
miye nisab ı müzakere hasıl olmadı

ğından dolayı içtima edememiştir. 

Hissedarlar yeniden 6 Mayıs 193e 
Cuma günü saat 11 de Galatada A
gopyan hanındaki şirket yazıhanesi
ne ayni ruznamenin müzakeresi i~in 
içtimaa davet olunurlar. 

MOZAKERE RUZNAMESi 
1 - Şirketin feshi ile tasfiyeye 

vaz'ı, 

2 - Tasfiye memurlarının inti
habı, "salahiyetleri ve ücretleri, 

3 - Hesap murakip ve müfettiş: 
!erinin intihabı. 

Hisseleri miktarı ne olursa olsun 
her hisse sahibi, h issesi k adar rey 
sahibi olmak üzere, 'işbu içtimaa iş
tirak edebilir. Hissedarlar ticaret ka
nununun 371 inci maddesine tevfi
kan hisse senetlerini umumi heyetin 
toplanma gününden bir hafta evveli
ne kadar şirket merkezine veya Ce
nev:rede Banque Fedcrale'e tevdi et
melidirler . 

Hisse senetlerinin depo edildiğine 
dair mali müesseselerce verilecek 
makbuzlar hisse senetlerinin umumt 
heyet için tevdii mahiyetinde sayı

lıp muteber olacaktır. 
IDA R E MECLiSi 

Her kadamm lükı ve atk hulyası, hakikat oluyor ..•• 

JO~N CRAWFORD'un 
FRANCHOT TONE ve ROBERT YOUNG 

ile beraber çevirdikleri Fransızca sözlü 

MEÇHUL KADI 
tembe aktaını 

filminde bu per- SARA V sinemasında 
.. _____ saadetin ıırrmı ifşa edeceklerdir. -----• 

CUMA 22 Nisan 1938 ıaat 21 de Fransız Tiyatrosunda 

ALFRED CORTOT 
65 kiıililı 

KONSERVATUAR ORKESTRASI 
REF AKA TiLE Şef : CEMAL .. RE ŞIT 

Hamit: Biletler evvelden satılmaktadır. Telefonla kapatılan 
yerlerin biletleri ayni günde alınması lazımdır. 

................ 
zun seneler b ütün dünya sinema perdelerinde h akim olan sarışın mabude 

JEAN HARLOV 
' un EN SON ÇEVİRDİÖİ, ve son 
sahnelerini yaptıktan sonra has

talanıp vefat ettiği 

Sarı tt:ogı • 
Fran•ızca sözlü. Birinci erkek orlünde: 

CLARKE GABLE 
YARIN AKŞAM M E L E K sinemasında 

kısa dnlgnsı: ş sonu konserinin devamı 
Berlin kısa dal~ası: Eğlenceli program %(), 
r~= rıttk-'h"'Qıı•"1 zı va~~ 

kestra konseri 21,30 Berlin kısa dalg11sı: 
yQk hafif musiki ıkonaeri 21,401PeŞte: 
gan orkestrası 22,15 Bratislnva: Radyo 
kestrası (Bach, Mozart) 23,15 Prag: f' 
konseri. 
OPERALAR, OPERETT :r.ıai.: 

16,SO Berlln kıssı ;;> Al!lası: SOppenln ' 
chacicı , ~r._....unden sahneler 21,30 
lava: Oskar Vilde'nln "Salome., sl 

ODA MUSİKİSİ: 
hoven) 20,45 Berlin kısa dalgnsı: DQct 
seri 22,40 Prag: Yaylı sazlnr kuarteti C 

dricek kuarteti) 

Istanbul 5 inci icra Memurı 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
paraya çevrilmesine karar v 
115 lira 70 kuruş değerinde 
imaline mahsus gaz fırını, file 
nesi ve pastahane mefruşatı ol 
vitrin, masa, ve daha yüz yirınl 
kalem eşya açık arttırma S1l 
21.4.938 tarihine müsadif per 
saat 10 - 17 kadar Beyoğlu 
meydanı 515 N.lı dükkanda sŞ 
caktır. Almak istiyenlerin JJl 

mahalde gösterilen saatte bazıt 
lunmaları ilan olunur. · 

ŞEYH AHMED filmini göaternıit olan 

SUMER SiNEMASI 
Yarın aktam ıenenin ikinci büyük 

Türkçe Sözlü ve Şarkıh 

ARŞIN MAL ALA~ 
Me;ıhur Şark operetini takdim edecektir. Rejisörü: SETRAK \'ı\~)'j 
Artistlerden: HAZIM, MUAMMER, MAHMUT, HALİDE, sJ\l'I. 

a yan DİRADORİAN'ın iıtirakile MARMARA STÜDYOSUNDA T ürkçeadapte edilmiş gayet güzel b•' 

• MUSİKİ - DANS - ŞARKI - NEŞ'E - KAHKAHA .... .... ----~ 
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TAN 
Gündelik Gazete 

T~N'ın heden: Haberde. fikirde. tıer• 
.. )'de temlL dUrUst. umlml oımak. 
karıır, ıaıetul olmıya c-ıı,maktır. 

-o
ABONE BEDELi 

TOrkt;,e Ecrıebt 
1400 Kr, ı Sene 2ROO Kr. 
'110 Kr, e AJ ısoo K.r. 
400 Kr. 3 AJ 800 Kr. 
ıso rtr. 1 AJ soo ıtr. 

t.tiU.Uerarası ooıııta ft""11d1n• datın oı
lftlhn mernıek.tler tdn 30. UI. ı. 3.1 Un 
dıır. Abone bedeli pestndlr Ad,. deltı
..._ u turu.mr. Cevaı> tein melrtu1> 
'- ıo lnmııtutr nıııı nıft!llt '"'-"'""" 

TAN 

. 
• Tiirlı ltalıcılıfunn maoallalrı1etll Bmelılerinden: 16 na ,_,,," Jlaoarütandtı Tiirlı ltaluı 

Modern Türk Halıcılığını 
Zevksizlikten Kurtaralım 

1 <ı • t, • .ft 
Unutan Adam 
Y--ı SABiHA ZEKERiYA 

BiJdmln karıwnda 40 • 45 yaıla
nnda siyah yeldirmeli, siyah ltaşör
tillü bir udin davacı sandalyesinde 
etanıyar. YIUUIMla aza ı.o:rı, iri ya-

n Wr .iam. O •• ~l• metrkiWe o
turuyor. Dikim, kadına mutat •aal· 
1eNen llOllra fikiyetini soruyor-

- Ef•tllm, ba adam yirmi Mne • 

lik kocamdır. Alh tane ~ nr. 
Her alqam e.e Arbot plir. Yl19Hk 
ptirmn. Oserbıe de beal döver. Ba 
defakl 4örifibule, llç cila hata 79t
tun. 

- Bapoıaa var mı? 

KHuı 7Hlli dayafm vesDrasım 
mahlremeye veriyor • 

O.nlerde bir muallimin bnmu. 
41Yd8Pnl ft ba ytlzden mahkeme
,.. dlflllderlnl pzetede olmm111 • 
tam. Kadını ve)'& herhanp bir ima-

' m dl't'lllek, bir lnda dfuu cleterlr. 
lmadı dl't'llliye talırDr edecek saik ne 
bdar kat wetU olana olsun, tenı,.t, 
lnKle kat +eti, m&..mah• kudreti 79-
rlntle ola bir adam, nefsini kontıol 
eder, dlvmek tekille, dirilen aüm-
duı daha 8f8lı, daha kilçlk bir meT• 

ldedlflnn. 
iradesini kontrol edemlyen ada • 

mm ba biat feveranım, mensup ol• 
dala klltflr 1evlyeslne ıare muhake
me edebillrb. Cahil, içtimai terbiye 
ft 1evlyesl dtlffik bir adamın bnsa
nı dlvmeeiııl haklı ıınnesek bile, ba
n• eelıllle sevlyesile ll~k blru ba
saflı da'Ynllabilirls. Fabt bir maal
Hm lpa, )'llSI ve fUdr hayatına bnf
llUI bir adam için hiçbir nevi, ve tekl1 
de mneret yoktur. 

&andan on bet sene evvel, Amerika 
da tahsilde iken bir parkta, pyet ka
ba saba, ymnrafmıa sıkmış, ldeta bir 
insan brikatürllntl andıran bir hey
kel ılnnllıtllm. Alnında (insanhlı u
nutan adam) yuıyorda. Doiran, ml 
nasını anlamadım. Yanımdaki Ame. 
rlkall kadına sordam. 

- "Bu hir -ehnedlr, dedi, ba a
dam, Amerikaya ilk gelenlerden biri 
bnif. Kansmı dövmek here ellnl 
bldmmt ,.......,.,_a mknnti brm 
....... ~ip. ........ 
•sJu...,, ...._ elhll bldmna. Bet 
~ .. w 9BMIJ'lllL Sonra tat •'-
...,, Ye o Rlli.7ed• .................. 

* Kadın •ıvıae71, Wlh .... m .ı.a 
b .......... 71 halk llUUllMlsı ... ... 
etmek IPa ıtbel 11J'darabn111 .... .,_ 

sne, dWlmlt barikalade terltiye w
rid bir he7kel. Bisde de b4ın .tlY
me7' hakir siren, lnsanhtın lıuldBe 
atan, ona m&aea taf1aıu1ıraa. ....&. 
798 78bek bir efk&n amami,.. --. 
atla etmlttlr. Fakat balkı da ba ldlı. 
tflr Ye •Yi)reye eıbnnak IAana. -ı.. 
u•lıp.ı aaataa adam,, m ltirkaf ~ 
kelini de bb iikelim. 

Yağmurlar 
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Akd, irade ve Seciye 
Düşmanlarına Karşı 

Yeni Dikilen Flclanlar 
Barw,.ede oturan bir okayuc:amaz 

HiKAYE 

Bir iyiliğin Cezası 
Faik IERCMEN y-:ı:.;.~ ay evvel Taksimle Bar- . . "Maurlc• Dekobra .. dan 

biye arasındaki bulvann ortasındaki •11111-•••••1
• ,,. 

toprak kısma tafianlar dikileli. · Bele- B ir müzik hole girmiştim. 
diye itçilerinin iyi bir dikkatle bu ip Madam Shotwel'e tesadüf • 

insafsız Davranmalıyız 
yaptaklannı gelip geçerken görüyor- ettim. Bana yanında bir sandalye •um. Bir iki defa da, altlan çapalan- ikram etti. 
dı. Yaai bakıldı. Fakat şimdi, geçer- . Lillan Shotwel'le iki temiz dost
kea ıörüyorum, hunlardan bir lmmı tuk. Lilian İrlandalıydı; güzeldi, 
yaprak açmadı. Hatta karwnıya ytb ve iyi bir ailenin kızıydı. Parlak 
tuttu. Bunun sebebini izah edeyim: tenile ve ateşli gözlerile çok cana 
Yeni dikilen bu fidanlara belediye- yakındı. Onu ilk defa olarak Na
den çok halkın tefkat ve himmet IÖI pollde tanunıştun. Çabuk dost ol
tennesi lizımdır. Halbuki, fidanlann mU§tuk. Bu dostluk bir akşam Can
elipleri bir yol oldu. Herkes çltneylp nes'da az daha tehlikeye gircek ve 

MUZU' ve tehlikeli unsurlan 
takip ve tecrit etmek her 

eemlyetin en mühim, en bayati va
slfelerinden biridir. Bu muzır un
amlann en muzınna karp en Pd
detll tedbirleri tatbik etmekle, ka-
ti bir zarurettir. Bu unsurlann kim 
Jerden mütefe)dtil olduğunu ta -
Jlıı etmek üzerinde, zıerre kadar 
tereddüde yer görmüyoruz. Bun
lar insanlann malından ve canın
dan daha ~ aziz olan nimetlere. 
tnunlann aklına, iradesine, wiye-
IJ.ne kasteden, canilerdir. Bunlar 
ln•nhp temelinden kemirmiy,e .. 
.,.. ;yılmııya ulrapyor ve çok iyi in
anlardan, idrlk yoksulu, pıur yok
aqlu. tereddinin en ko111 bataklıtım 
temsil eden birtakım canavarlar 
tOıetmiye çalıpyorlar. Bu makaa -
da varmak için JnıJJendıklan va
mta: Keyif verici ı.ehlrlerdir. Bwı
lann iifaline kapılarak bu ı.ehlrle
rln birine dadanan zavalhlar için. 
bayatın bütün ufukları kapanıyor • 
Ye bütün dÜ§Ünceleri, pyeleri, ya
pmaktan mabatıan. bu zıehlrlerl 
kmı11anmak, her g6ıı akı1larmı bi
ra daha tahrip etmek, .aciyeleri
nln bütün temellerini blru daha 
kemirmek, hayatın bdtün asil en
dıfelerinden biraz daha ayrılmak, 
illlanlıjın bütün yüklek kaygula
l'Ull biraz daha öldürmek ve niha
yet cemiyetin bapna muzır ve teb-
1.lkeli bir UD8UI' olarak musallat ol
maktır. 

Bu Afete kapılanlar, ailelerini 
yakıp yıktıktan 80ma ıuur ve ic:l
dk JObulluiunun verdljl cüret
Je her cinayeti yapımlrUn çekin
mi1JB" ve Jrend•lu:\al ilfal ~ 
canD.ıe et ve ortak ol~lar. Cüm 
hurlyet hüldllneti, bu 'bell19 ile .. 
,ç.lJDÜcadele ediyor ve 'bu muzır un-
1Urları aman vermez bir takibe ti
bl tutuyor, fakat biz. bu insanlık 
dOpnam, bu akıl ve idrak ejderha
• canilere karp, en müfrit fiddetl 
bile az görenlerdeniz ve bu keyif 
Yerici zehirleri yaymıya ç.1hpnla
nn birer birer idam olunduklan
nı haber aldıjmm gi1n 88Vinirlz. 
Çünkü akıl, irade ve aeclye diif
manlan bu alır cezaya lAyıktırlar. 
Ve bu Afetin kötwı6 kırmak için 
bu alır cezalan göze almak l8zım.. 
dır. 

Bu mGthlf canilerin nuıl tah
ribat yapbklannı anlamak 

için muhterem üstat l'ahrettin Ke
rim ile konU§tuk. Akıl dOpnanlari
Je kahramanca mücadele eden gil
zlde üstat, bize bu menfur lptilA
mn mahiyeti h•kkında fU izahatı 
wrdi: 

- Gençler aruuıda bazı betbaht 
Jann bir nevi zehir iptilAsına yaka
Jancbklannı görüyoruz. Son salgın 
1930 da kendini gö9terdl. Daha n
ftl mütareke yı11annda beyaz Rm
Jar memlekete Jrokıin zehirini ge
tirdiler. Bu zehir çok tehlikeli ol
dutu halde kök ••mıdı ve bul 
cinayetlere lebebtyet ftl'dDtten 
80nra ardı çabuk k..ndl. Bundan 
bafb bir Jmun ailelere mnnhımr 
blmak üzere morfin lpti1Alı w 
memleketin bir kmm Gup villyet
Jerinde okumırmı zümre arasında 
811'81' JmJlan•nlar vardı. F+tden -
beri bazı yerlerde esrar birtakım 
merasimle kullanılırdı ve birçok .. 
rar tekkeleri vardı. 1931 de blflı
yan teh1ike arar ve kokaine ben
amedi. Morfin gibi külfetli olma
clılı için de kolay yayıldı w maa
lesef gençlik zümreainl tehdit et
ti. İatanbulda açılan ve biri bir Ja
pona, diieri bafka bir yabancıya a
it olan ild morfin fabrikam. bu ip
tilAnın yayılmasına •bep oldu. 
Hülnlmet vaziyeti ciddiyetle teıak
kl etU ve fabrikalar kapattı, if bu
nunla bitmedi. 
İpn kArh olduluna ,aren bir b· 

lllD tufeylller, bo.yük evlerin alt 
katlannda biıw tezglh kurdular, 
kaçakçılar faaliyete geçtiler ve e
rotnın bir aramı üç liraya çıktı. 
Demek ld, klbu 3000 lira tutu • 

l .. Dostum ileri gitmeyin!,. diye-pçiyor. Buradan gelip geçerken, s z ateş bacayı saracaktı. Fakat ça -
de eörününüz. Toprajı çipeyinee buk kendimizi topladık ve sadece cebiniz. Saat bir buçukta ise ya
tabii bu küçük fidanlann neşvilne- arkadaş olarak kalmayı tercih et- vawça: "Sevgilim diye fısıldıyacak-
ması mümkün olmaz. Hatti, dallanm tik. İfte o vakittenberi biribirimiz- ıımz!" 
kırarak" ıelip geçenler bile vardır. le içli dışlıyız.. • - Oh, siz ne fena dilfünüyorsu-
Dikkatsiz, hoyrat bir düşünce ile Şimdi Lilian'ı görünce, geçen • nuz! 
buradan seçenler, acaba, bu tehrin lerde başından geçen hidileyi ha- - Hayır .. Bu muhakkak böyle • 
içinde yapyan bir hemtehri olduk- tırladun. lacaktır, aztr.em, Biraz düfiinelim. 
lanm hatırlamQOrlar mı? Bir pyl Kocanızı bu İapanyolla aldatacak-
yapmak, tpls etmek, kurmak helld B tr akşam tiyatrodan beraber nnız delil mi? Niçin? İki kapı ara-
de o kadar tntlhim bir iş delildir. A· çıkarken Lilian bana: sında kaçamak bir zevk tatmak l-
ııl mesele, onun muhafazasında, ida- _ Saat on biri kırk geçiyor, de- çin. Tehlike ·daima etraf•nzdacbr. 
mesinde balwnındadır. Balkın ita dl. T81adüf bu akşan\ beni sizinle Ne kadar liberal oldutumu bilir-
...ı itlerde nedense dDrkati umr. kuJıl8ftırdı· Sizden bir nasihat is- siniz. Kocanızı altmanız beni al&
Blrn daha fazla otardaiumu tehrl tiyecektim. kadar etmez. Fakat ıizf bu yoldan 

MV-;;el;im;;.,,;;;;;;::::=;~:;;;ır.--eu d1dttia sonra bir masamn ba- çevirmek vazifemdir. Kocanıza tat. --
1 

pnde Od kadeh abfbrmıya otur _ mnm. Ve zannetmiyorum ki, onun 

Göre 
Ceza mı 7 

mU§tuk. Lilian kendi sigarasından asil Britanyah alnı bu ziynete 
bir tane ikram ederek: mo.tahak olsun. Tecrübelerime iti-

mat edin. Birkaç gün llODl"8 bu ıe
ee ziyaretinden müthif bir plfman
hk duyaeabınJZ. 

P~..Sr Falarettin Kerim 
latanbut muhteıttt (lrtrat Vly•u) 

ya y.nıtcll. lyt tertip edil• ldt, hlf d•· 
lttM ber•b•r k•t•blllrdl. Llkln -"'· 
den bu glbt itlere verilen ehemmiyet 
MıDft aıfır• lnmlftlr. Takımı yap•nl• 
... hM'eketterl kontrol edllmıdlll itin 
.. hel tnfl•I netlc•I en kuvvetli kad· 
rolarımıad•n birine malik ol•n a.,lk· 
tat gibi .. mplyon namndl bir klOp • 
ten oyuncu plıntmamıttır. 

- Cesaretimi kınyonunuz, doe
tum! 

YAZAN: 
Ömer Rıza· 
Doğrul 

B ir bütün aile vanm yoğunu 
sarfednyor, çocuğunu yetiştiri 

yor, lisenin son sınıfına getiriyor. 
Günün birinde, cehenneme giden 
yoldq arar, kabilinden bir arka
dap kencHsine yaklaflyor, nezle to
zu, diye zehri uzatıyor ve bu ço
cuiu avhyor. Bu yüzden mektep 
unutuluyor ve bir istikbal mah -
voluyor. 

Otomobilini satan şoför, dükkl
nını yıkan berber, evinde ailesinin 
bütün kıymetli eşyanm satan, pal
tosunu elli kurup okutan türlü tür-

lü adamlar .• 
Kaçakçılar, gençleri avlamak i

çin bidayette zehiri bedaha verir
ler. Çünkü, avlaclıklan adamın so
nunda pek sadık bir müşteri ~ 

lecaiJnı bilirler. 
15 liralık çizmeyi btr liraya u

tan bir deltkanlı bütün mukadde
utını bu utun:ıa tehlikeye koycf\1-
tunu anlatıyordu. 

Bizim bazı iyi ederek çıkardık
lanmız vardır. Onlan ikinci defa 
avlamak için eeld kurtlar derhal 
faaliyete geçerler ve telkinata bat
larlar. Bunlara aöre, bir defa e
roini ku11ananlar terkederlene be-

Jinlerinin içinde kurtlar peyda ~ 
lur, onun için bıralmuya gelmez! 
Ve bu yüzden mal6Uerin çolu U.. 
taneye üç, bet defa lirerler. 

Eroin denilen zehir, ilk ahn
clılı zaman u:yanıkhk verir, mcak
hk, Defe getirir, fakat balayı çok 
kısadır. "Ay,, kelinı-1ni lulilti -
mal etmiyelim, çünkü lfln 7.eVk ta
rafı bir hafta bile sürmez. Her eün, 
alınan eroin miktarını artırmak 

JAnmdır. Ve 80lll'8 cehennem ha
yatı baflar. Zehiri kullananJar i
çin iç~ mahvolurlar. Yüzleri bal
mumu gibi sararır. Cılız ve kan
mz olurlar. BW kiloluk bir genç 
33 kiloya iner ve bu Çefit .tam
lar, eroin içmedikçe çahpmar.
lar. Bir yerde oturamazlar. Ne ya
pıp yapıp onu bulurlar. Günde üç 
lira kazanıyona bGtiln kannçla • 
nnı oraya verirler. BGtiln mlan
m mahvettikten 80lll'a hırsızhla 
bqlarlar. 

Hayatta herk• akıl hastanesine 
diifeceibn, diye korkar. Fakat bu 
Wbahtlardan o IWe plenler yar-

dır ki, hastaneye kabul edi1me1t i
çin pejmtirde kıyafet1erlle, bltltin 
y6zlerUe kapa kapı dolaprtar. Bun
larda ne eeclye, ne irade, ne duygu 
kabnamıfbr. Hayatın en betbaht in 
aanlan bunlardır. 

Fakat kaçakçı memnundur. Çüıı
kü, bir kilo zehiri 3000 liraya daiı
tıyor. Az bir ticaret mi? Yakala
nırsa bir müddet yatar ve o _. 
man ortaklan tarafından besle
nir. 

C'!':~~~~ 
-·~ aldı. Vekiller heyeti, mühim ka -

rarlar verdi. Ve bu zehirlerle mü
cadele için ayn bir mahkeme ku -
ruldu. Fakat. kaçakçı hapbten 
konmuyor. 

Sıkı takibatın fU faydam oldu-ld, 
it oldukça mahdut bir dmreye 
münhanr kaldı. Eter lıkı tedbirler 
ahnmuaydı, iptili fevkalAde kor
kunç bir tekilde yayılacaktı. 

HükQmetimiz tarafından ahnan 
tedbirleri bütün devletler belen
miflerdlr. Bu tedbirleri w karar
lan alal hıfapahh,_ ~ 
anlattıiım zaman bltiln muraJıhu.. 
)ar bunları takdir ile karpladılar. 
Yalım bir mmele var: Bizde 

bam afyon 18bp, bu U)'Uftarucu 
maddeler takibatını istilzam etti
ren kanunun içinde takyit edilme
miftir. Bundan dolayı eroin bula
mıyanlar ham afyon tedarik edi -
yorlar. Halbuki IOll aeneler içlnde 
afyonketler azalımfb. Eroin lati
mall mklftmlınca yeniden bam af 
yon kullananlara rutgıeldik. 

Bizim tababette herhangi bir 
18.lgın hastalık çıktılı zaman ona 
karp mOcadele aÇıhr. Bu mOcade
le ile ..ııın söndürüliirken yeni ya 
kalanma olup olmaclıjı arqtınlır. 
Yeni yakalanma bulunursa nere -
den çıktılı tahkik edilir. Gerçi hl
lA tesadüf ettiklerimizin mühim 
bir kımu eskidir. Fakat tek tük 
yeniler de görüyoruz. Bundan da 
anlıyoruz ki, atef sönmemiftir. Hem 
flmd1 yalnız İstanbulda delil. b
mit, Bursa, Ankara gibi tehirleri
mbde de. tek tük vakalara rasth -
yoruz. 

İatanbulda liln takibata utn -
yanlar, demek ki, daplmak istida
dını gösteriyorlar. o halde bu işte 
iki yoldan yüıilyecetiz. Biri Ye
filayın ve *11 bıfZulllhhaımın yap
tıjı gibi çocuk velilerinl ve gençl• 
rl irfat etmek. brtNin: Hilk6metl
mizin çok haklı olarak yaptıjı mtl
cadeleyi •tef IÖntlnceye kadar im
hakh bir tekilde takip etmelini 
dilemek. 

Geçen 11ene Parla kongresinde 
aylm ilAçlannın da .-,etelerde l
ıan edilmemesi ft reçetesiz veril
memesi temenni edildi. Bu da fÜP

(DıH•Hı f tlletdeJ 

•u klOptın iki ıe"f, vaktlle BOkre. 
.. k•l'fl oynıyan 1.tanbul multtılltlne 
lftlrlk ıtmlyerek takımı uylf dOtUr· 
dOklerl için tecziye ıdlldl. Bu def• 
19tanbul multtılltlndı yerleri oldulun 
da ittifak edilen iki Bqlktatlı oyun· 
OU)'U .. hel lnfl•I yUaOnd .. PltrMt)"•· 
rak tafc11111 uytf dDıOrenlerln ltarek•· 
61.. vıd••--'• ,.__,,.,.. -•Lo111rı-ıat ., ... 
dtlımız 41yuncularınklnln ayni delll 
Mldlrf 1 

Vokea •damına ıfN caza va ada•ı· 
na ıare nizam mı var? 

Güreıte Yeni 
Bir Omit 

- Azizim, diye sizOnü tamam
ladı, bu akş8m kocamı aldatmak 
tasaYvunmdayım. Bu ıece 1&&t 
7arıgta .• 

-..Mel 
- (Jolfte gayet cazip bir lspan-

yola ratladun. Çevik, aüzel vü -
cutlu güzel bir adam. 

- Peki ne olacak? 

- Kocam bir ay evvel onu, ba-
na tanıfbrdı. Beraberce golf 
naımya baf1tdık !$u mtldfit r -
de İspanyol pek ziyade 1ıofUma 
gitti. Sempatimi müt~ -
rette ok ~i gün beni 

- Sonra bana hak 'fel'ecebtnls. 
Siz '81'efli bir kad1D1mız; un, ldll
lnı ~ ve zarif bir kadm •. Bayle ba
yatı mact .... Jara dflteek vaziyette 
delllslniz. Bu raıı.ı...vuya gitme,ln 
LWan.. Size hürmetimı •itiyorsu
nuz .. 

- Biliyorum, ve ba hilrmıetl 
kaybetmek istemem. 

- Teşekkür ederim. Haydi U
llan evinize dönecelfnlze dUr ı.
na IÖz verin! 

tun: 

f-'.l.iı.--..A-~~ee ucaklıyarak bu gece için 
- Lilian saat bir .• Randna • 

mam geçtL Sizi evinize gö 
lçini çekerek kalktı. Sonra: benden söz aldı. Şimdi biraz sonra 

onun yanında olacatun-
- Vay canına!. 

- İtte kararım bu.. 
- Fakat gitmemellsinlzl 
- Niçin? Hayır dostum, annet-

tiliniz gibi olmıyacak. Sadece te • 
paden bakıp dönecellJn. 

- 8izln gibi genç bir kadın ge
ee yanmnclan sonra bir İlpanyolla 
,..._uJıt etmiye giderse lfin ta
mamlanarajmı o gün dü§ÜDmemek 
safdilllk olur. 

- Sizi temin ederim ki, her fe
ye karar vennif dejlllm .. 

- İhtimal.. Uldn 12,45 te du • 
daklanmz birer kadeh likörle ısla
nacak. Onun tablolannı seyrede
ceksiniz. Saat bir de biblolara hay
ran kalacaknnız, biri on geçe ona: 

- Beni dolru yola 80ktunU. 
tum, dedi. Siz papaz olmalı 

Otomobile bindik. Lillan'ı 
kapımıda bıraktım. 

lmnm Wr llahle iken pplak H kilo 1 ra~ Şimdi İnliliz dnın:ı.arnı-. 
plmektedlr. Boyu 1,H metredir. Ka- Edvard Shotwell'in yanından 
n Ali pehlivanın t.tanbula retirdiii rum, dedi. 
ba pnç. keneli sikletindekl pehlivan- Onu tanır DWllD? 
lan toparlayıp yenmektedir. - Adını duydum. Bir y 

Bealb klrpe olduiundan ciddi ıtl· fittim galiba. 
tef tutarak kavrulmamannı temenni - Bu Shotwel'le çok sıkı 
ettlllmb latikltalln ltu ltaşpehlivanım babız; bana bir oeY söyledi 1d: 
phrimiain btlytlk IÜftf ldUplerlnden güldüm. Kanama bir ay ~ 
birisi hası aruıııa almıştır. Yakında ze1 bir genç takdim etm.if. 811 
mlllt takımımıza kıymetli ltir eleman cin muh•kkak karısını 
olacaimda tilphemiz olmayan Numl· dıracajmı umarak 
yi, t.tanbala ıetlnn Kara Ali pela- mış. Çünkü bu suretle 
Uvam tebrik ederb. nu bulup kansından a~ 

Bu mflnasebetle Kara Alinin H Di- yormUf. Fakat tam it yolUJl9 
l8D pazar ıün8 uat ikide Taksim ıta- cejl gece bir faziletli utatA 
•nda Teldnlailı Hüteyin ile yapaea-
11 ltiretln btllettlibü •e halter ver· 

..,.... Nami peltlİOllJI melı: lsteris. 
Asaml 8ç dirt Hile soma Tlrlı:l:re- Ayni lflnde Himmet pe'bltvan, ls-

nln atar dlsse ltaşpehllvanbjına nam veçll Şerman ile ıtretecektir. Eter 
•t ltir 8mit meydana ~ 1röre- ltu aüm vaktinde İltanbala yetişe -
ret seviniyoruz. Ban.tmnaam önaer meae, Himmet Z9 nisanda plmesl 
köytlnden Nazmi ilmlntleld ita deli· iteklenen Mf1117Jm pehlivanla ll"t 
.......... ) ....... ft .......... ttmealdlr. 

Dllf, kansını, kocasJm al 
tan vazpçinnif.. İngiliz 

müthif hic:ldetll, elitlerini 
rak: 

- O qşaplık herifin ~ 
~u bir öğrensem büyük 
le çenelini, kafumı dal"ma.-. 

decellm, diyor .. 



Bugünkü Hindistan~ 

TAN 
Şu Garip Dünya : 

Namuslu 
Kızlara 

Mukafat 

Perde Kadını Hindistana 
Peştedeki kadınlar cemiyeti, her 

sene, en namuslu genz kıza, 20 bin 
franktan Yl,lkarı olmak üzere, ikra
miye vermektedir. 1937 senesi son
larında araya, araya en namuslu o
larak 19 yaşında Elena Zaçesku is
minde genç bir kız bulmuşlar ve bü
yük namus ikramiyesini ona vermiş
lerdir. Fakat, ikramiyeyi aldıktan Hizmet Edebilir mi? 

Akşam çaylarında Ensa -
rinin salonuna bir çok 

kadın toplanır. Bu toplan -
tıda hem açık, hem kapalı 
kadınlar vardır. Bunlar her sını
fa mensuptur. Prenses, sosyete ka
duu, içtimai işlerle uğraşanlar, sa 
ire vesaire .. Bunlar arasında hatta 
"briç" partilerine en çok zamanını 
sarfedenler olduğu gibi, köylerde 
Yaşıyanlar da vardır. Fakat hepsi
nin bir emeli, bir vazüesi vardır. 
Bu kadınlan kısaca iki sınıfa ayı
rabiliriz. Feministler. Bunların e
hemmiyeti Hindistandan ziyade ha 
:riçtedir. Ekserisi sosyete kadınıdır, 
edebiyata meraklıdır. Bu tipi baş
ka isim ve kıyafetlerle Londra ya
hut Nevyorkta da görebilirsiniz. 

Hindistanın en çok ehemmiyet 
~rdiği kadın örneği - meşhur yahut 
tanınmamış - siyasi, içtimai, iktı
sadi teşekküllerde çalışanlardır. 
Hepsi iyi ingilizce söyler. Bir kıs 
nu hariçte Uluslararası kadın kon 
feranslarına da iştirak eder. Müs
lümanların en meşhuru Begwn 
Shah Newaz'dır. 

Uzun boylu, zarif ve güzel bir 

biraz SOJ'll"a, Elena, babasız bir çocuk 
arkasında çalışalım", diyen yaşlı doğurm8ştur. 

sınıfın başındadır. * 
Sokak kıyafeti, bizde Meşrutiye- Talihli kadınmı, 

tin akabindeki orta sınıf kadınını Londrada, 63 yaşında Bayan Edit 
hatırlatır. Yüzünde peçesile umumi Meri, geçirdiği bir ameliyattan son

hayata iştirak eden sınıf. Begüm 50-, ra bir sahil şehrine seyahate çıkmış
kakta da Türk kadınının çarşafını tır. Bir gün, gezerken, esen şiddetli 
giyer, peçesini kapar. bir rüzgar, kadını denize düşünnüş-

Konferanslarda iki sınıf kadın gö tür. Bereket versin ki, kadının giy
rüyordum. Biri erkeklerle beraber diği elbise çok uzun etekli olduğun
salonda oturanlar, öteki kafes arka dan, rüzgar etekliğini şışırmiş, ve 
sındakiler. Begüm bunların birile kadın, suyun üstünde bir balon gibi 
oturmazdı. O çarşaflı olarak sahne- kalmış, boğulmaktan kurtulmuştur. 
de erkekler arasında oturuyordu. * 

Perde kliibünü ziyaretim beni Ceuıyirde bir düğün 
çok düşündürdü. Birçok muhteşem 
kıyafetli kadın vardı. "Açılmak 

mı? Açılmnmak mı?" meselesini bir 
tarafa bıraktım. Fakat bu klübün 
halk için faydasını göremedim. 

Muayyen günlerde toplanıyor, 
çay içiyor, pasta yiyor dağılıyor

lar. Misafir geldikçe konferans olu 

yor ve azalar şiir okuyorlar. Hal

buki burada fıkara halk için sınıf
lar açmak, çocuk bakımı, ev işleri, 
elişleri, okumak yazmak öğretmek 

kadındır. Londradakj son İngiliz _ Pin~ap hiiki'ımetinin siyasi miisteşar-
Hindistan yuvarlak masa konfe- !arından Begüm Şah Nawaz 

kabildir. 

En kısası, müslüman kadın da 
dinle peçenin hiç bir münasebeti 

Cezayirde Si Mohammed isminde 
bir genç, Üniversiteyi ve askerliğini 
bitirmiştir. Çok zeki olan bu genci, 
bütün arkadaşları seviyormuş. Si 
Mohammed, tahsil sırasında, çok gü
zel bir k;zı olan profesör Si Smayd'in 
evine sık sık digermiş. Kız, liseyi bi
tirdikten sonra, Üniversiteye devam 
ederek felsefe tahsil ediyormuş. Si 
Mohammed, siyah gözlü ve kıvırcık 
kısa saçlı olan bu kıza aşık olmuştur. 
Nihayet duğünlerine, Araplardan baş 
ka Fransızlar da iştirak etmişlerdir. 

* 
ransındaki tek Hintli kadın delege 
idi. Onun iki emeli vardır: Biri Hin 
distanın kadınlan vasıtasile bütün 
memlekette bir birlik yaratmak, 
öteki Hindistanın istiklali. Bunu 
görmeden ölürse güzel siyah göz
leri açık gidecektir. Bundan sonra 
da erim ·r ~ay.retle kadın huku
ku için çalışır. Çok kuvvetli müs
lümandır. İslamiyetin kadına bü
Yük hukuk verdiğine inanır. Türki 
Yenin inkıltıp sahasında kadınlığa 
\'erdiği büyük haklardan hayran
ltkla bahseder. Az farklarla, Hindu, 
llarsi ve Müslüman, birçok bu nevi 
kadına Delhide tesadüf edebilirsi
ttiz. 

Öteki sınıf kadın umumiyetle 
~ahatma Gandinin ideali etrafın
da toplanmış ve fiilen hizmet eden 
•Yni zamanda ekseriyeti teşkil e
den genç kadınlardır. Bunlar evve
la kıyafetlerile aynlırlar. Biçim iti 
blrile onlar da ayni (sari) ye sarı
llır. Fakat hiç biri ipekli giymez, 
~lnıas takmaz. Ayaklarında yerli 
larıdallar vardır. Yani Hindistanm 
~ltseriyetinin giydiğini giyerler. 

Unlar (Feminism) diyince tebes
t\iın eder. Onlar için Hindistanın 
ltadını erkeği ayn değildir. Yüksel 
to.ecek, hizmet edilecek bir millet 
'°ardır. Cins meselesi mühim değil
db-. Hepsi bir teşekkülde, bir kısmı 
~.?atta mlyoner kı:ı:lan - köylerde 
b oYlüler arasında yaşar. Mektep ' 
b Ocasıdır, doktordur, yerli bez ya-
lıt eşya yapmasını öğreten ve bu 
~aya pazar bulan teşekküllerden 
tlinde çalışırlar. 

V akit buldukça k~dın ko-
d lejlerini de gezdım. (La-
y İrwin) in tesis ettiği klej ba

lta lunerikayı çk hatırlattı. Ayn-
ca d b. ~· gı a rneselesile uğraşan ır şu-

1 Vardı ki oraya bir -
Sok ' 

hariçten evli kadın 
~eliyordu. Kalori vitamin la-
~•td . 
h ısını sık isitiyorsunuz. Orta, ya 
•-~t Yiıksek bir ailenin yemek lis-
-q;fni s· · l te .. ıze en son ilmi nazarıye e-
.... gore anlatırlar Gıda meselesi-••ln ''G . · . 
"1hes· andızın" in nasıl başlıca bır 
dirn. ~olduğunu daha sonra öğre~ 
Yesid· ady liardin Koleji kız tıbbı
hlad ır. :Sunu gezmiye vakit bula 

ırn F k .. 
hliye · a at talebe beni evde gor 
taıet>!~1diler. Bizim kadın tıbbiye 
J>a kad::d~. Yahut herhangi Avru 
&adece k 'rıp talebesinden farkları 

:a 1 •Yafetıerinde. 
.,... aş ıca ik· 
ıslfn. l3i . 1 klüpten bahsedece-
lal'ınırı r~ açılmış ve meslek kadın
çUk hı; urada müslümanlar kü
hangı b~ltalJiyette. Bu klübün her 
den fatltı .\rn~kan kadın k lübün-

lZasının tamamen meslek 

Kongre Partisinin hiikumeti eline al
dığı eyaletlerden birinin parlamen

to reisi: Begüm Aziz Rosol 

Eyalet siyasi miisteşarlarından 
Hansa Mehta 

ve ideal bakımından zamanlarını 
memleket, bilhassa halk için .. 5~~. -
!etmelerinde. Biri "Perde klubu 

Burada ayrıca konuşmam için ter
tibat alan merhum Mevlana Meh
met Alinin kansı Begüm Mehmet 

Ali idi. Bu kadın muayyen bir müs 
Iüman kadını örneğini temsil etti
~ i için ondan bahsetmek zaruridir. 
g " b . d Hindistanda bir "açılmış ır e 

''perde" sınıfı kadın olduğu gibi 
bir de ikisi arasında bocalayan bir 

f Vardır Bu sınıf henüz karan-
sını · . 
nı vermiş değildir. Onlar ıçin me-

d r- "Acaba perde kadını sele şu u · .
1
. . , p 

. d . t na hizmet edebı ır mı. er 
Hın ısa . • 
d . terketmek islamiyeti inkar et-
eyı 

1 
.,,. Begu .. m Mehmet Ali 

mek 0 ur mu. "' 
kararını vermişlerdendir. Perde 

• olmadığınİ anlayabilir. Ne bakım
dan olursa olsun, kadının ilk bü
yük vazifesi cemaatine, milletine 
analık etmek, hizmet etmektir. Hal 
buki burada halka hizmet eden te
şekküllerdeki kadınlann çoğu Hı-

ristiyan, Parsi ve Hindu. Müslü
manların ekseriyeti garplaşınca sırf 
oranın süs, eğlence tarafını alıyor. 
muhafazakar olursa zamanla hiç 
münasebeti olmıyan, bulunduğu 
muhite hizmet ve faydası dokuna
mıyan sıkı bir perde arkası hayatı 
sürüyor. 

!Keyif Verici 
1 Zehir!er 

(Başı 6 ıncıdaJ 
hesiz ki, faydalı bir tedbirdir ve e
sasen bu gibi ilaçlar memleketi
mizde çok sıkı bir kontrole tabi bu
lunuyor. 

Uyuşturucu zehir kaçakçılığı hiç 
bir salgınla kıyas kabul etmez. Ti-
fo öldürür, aşısı yapılır, korunulur. 
İyi olduktan sonra da kimseye za
rar vermez. Fakat, uyuşturucu ze
hir beyni kemiriyor , seciyeyi yıkı
yor, insanı insanlıktan çıkarıyor 
ve bir cemiyetin manevi phsiyeti
ne kastediyor. Böyle bir bozgun
culuğun karşısında ne yapılmak la 
zım geleceğini benim söylemekliği
me ihtiyaç yok. Görünen köy kıla
vuz istemez.,, 

* Üstat Fahrettin Kerim sözlerini 
bitirmişti. Onun apaçık söylemek 
istemediğini, bu yazının başında 
ben söyledim. Akıl düşmanlarına 
karşı açılan mücadelede en ağır ce
zaları vermekten çekinmemek la
zım! 

NİKSARDA: 

Elektrik Tesisatı 
Tamamlanıyor 

Niksar, (TAN) - Belediye reısı 
Hakkı Taşdelen, son Ankara seyaha
tinde 12 bin li ralık bir istikraz te
min etmiştir. Bu para ile evvela in
şaatı bitmek üzere olan yetmiş bey
gir kuvvetindeki elektrik santralı ve 
tesisatı ikmal edilecekt ir. Kalanı ile 
de mahalle aralanndaki yollardan 
en harabilerinin tamirine başlanıla
caktır. ,,,-.......... .._ ..... 

Bir milletin kuvveti ve saadeti çocuk
lar ve tcrkedllmiş yavrulardır. Bunlan 
kanadınız altına alınız. 

~~-----........ ...-.-

Çocuk •evgisi 
İtalyadaı Lina Bonzini isminde bir 

kadın, doğuracağı zaman, kendisine 
ağır bir ameliyat yapılması lazım 

gelmiştir. Bu ameliyatla, karnında 

kemale ielmiş çocuk kurtarılabile -
cek, fakat ananın hayatı tehlikeye g i
recekmiş. Gebe kadın. ameliynta r~ 
zı olmuş ve neticede, çocuğu kurta
rılmış, kadın ôlmüştİ.ir. 

* 500 sene hap•e mahkum 
Amerikanın Tcksas hükumetinin 

Huaston kasabasında Bayan Lili 
Kurpis isminde genç kadın, 9 çocu
ğunu birden öldüı;müştür. Mahkeme, 
kadını 500 sene hapse mahkum et
miştir. 

* 189 dela tevkil edilmi, 
Kaliforniyada Venis kasabasında 

Fred Marin namında biri, son iki. se
ne içinde 189 defa tevkil edilmiştir. 
Suçu ekseriya hırsızlıkmış .• Son de
fa bir saat çalarken yakalanmıştır. 

Ayni zamanda, Frcd çok içki içen bir 
adamdır. 

Genç lıızlar için· zari/ bir 
iç elbaui örneği 

ı 

VIY ANA MEKTUPLARI: 

Plebisit İfin rey verenlerden bir grup sandık baıınJa 

$imal istasyonu 
Holünde Son Seçim 
Nutkunu Dinlerken •• 
V iyana, (Hususi muhabirimizden) 

- Öğleden sonra hava büs
bütün bozdu. Hararet sıfırdan aşa
ğı 5 derece ! Kar artık lapa lapa ya 
ğıyor. Sokaklarda gezenler pek az. 
Cumartesi olduğu için dükkanlar 
öğleden sonra kapalı. Yalnız cad
delerde kamyonlar, otobüsler için
de "S. S." ler ve "S.A." lar vızır 
vızır dolaşıyor. Bir de "Hitlerjun
ge" yani Hitler gençleri! 

Bunlar sekizer kişilik saf halin
de şarkı söyliyerck gidip geliyor
lnr. Bu gençlerin arasında 50 - 60 
yaşlarında olanlar da var. Lacivert 
elbiseli, beyaz yün çoraplı kızlar 
da saf halinde resmi geçit yapıyor
lar. Lak in b inlerce genç kız ara
sında güzel denebllecekler parmak 
la gösterilecek kadar az ! Anlaşılan 
Viyana güzellerinin bugün yapa
cak başka işleri var. 

Bu hava içerisinde akşam oluyor. 
B. Hitler, saat 8 de eski Şimal is
tasyonunun holünde son nutkunu 
söyliyecek. Ağır ağır oraya doğru 
gidiyorum. İstasyonda Pratere gi
den cadde baştan aşağı kartallı sü 
tunlarla donanmış, büyük projek
törler binanın methalini aydınlatı
yor. Bu methal baştan aşağı kırmı
zı bir kumaşla örtülü ve üzerinde 
yaldızlı kartalla gamalı haçı taşı
yor. Kapıda iki sıra siyah ünifor
malı, miğferli Alınan askerleri. 
Halk içeri girerken kollarını kaldı
rıyor: 

- Heil Hitler! 

Ben de bir "Heil Hitler" diyip 
geçiyorum. Yüz elli metre uzunluk
ta. seksen metre genişlikte büyük 
bir salon. Bütün zemine tahta sıra
lar döşenmiş, cehennemi bir kala
balık . Salonun arka taraflarına 
doğru bir kcişeye sıkışıyorum. Bü
tün duvarlarda repeçevre yirmi. o
tuz metre boyunda bayraklar. Salo
nun tavanı bezle örtülerek üzerin
deki camekan gizlenmiş Arka ta
rafa yeni bir balkon yapılmış! Kar 
şıda yine bir balkon. Bu balkonun 
arkasında kırmızı bir örtü ve üze
rinde gamalı haç. 

Balkonun önünde Hitlerin nutku 
mı söyllycceği kürsü. Tam sekizde 
Führer geliyor. Beş bin kişiyi ge
çen halk yerinden kalkarak bir a
ğızdan bağırıyorlar: 

"- Sieg Heil' Sieg Heil!. 
Bu nidanın ahengi Muharremae 

Acemlerin göğüslerini yumruklıya 
rak çıkardıkları sesi andırıyor. Bu 
döğünme beş dakika kadar sürdük 
ten sonra sükfın buluyor ve Führer 
nutkuna başlıyor. 

rerin sağ kulu şiddetle kalkıp in
miye, yüzü resimlerdeki biraz kor
kunç manayı almıya başlıyor. Nu
tuk, halka yavaş yavaş tesi-
rını gösteriyor. İlk alkışlar
dan sonra, Führetin sözleri ikide 
bir, hatta cümlelerinin yansında 

kesiliyor. Halk ayağa kalkarak çır 
pınmaya başlıyor: 

"Wir dank'n unserem Führer!" 
Nutuk başlıyalı yanm saat oldu. 

Hitlerin sesi yavaş yavaş kısılıyor, 
boğazında gıcıklar peyda oluyor. 
Bütün bir hafta her gün saatlerce 
laf söylemekten yorulan boğazı, nut 
kunun şiddetine hazan isyan edi
yor. O da bazan alkışlanması icap 
eden bir cümleyi fırlattıktan son
ra naııtm aıkışıannı bekliyerek is-
tirahat ediyor. Halk dinlemekten, 
kendi söylemekten yorgun! Dinli
yenler nutkun manasından ziyaae 
söyleniş tarzile ve kendi takdir ni
dalarile alakadar. Onun için bu ni
daların uzamasından iki taraf ta 
memnun. 

H itler Ahnanyada yaptıklan
nın hikayesini bitirdikten 

sonra A vusturyaya temas ediyor: 
"- Herr Schuchnigg'den daha 

muktedir olduğum içindir ki bura
da bulunuyorum!" 

Bir ay evvel Şuşniği alkışlıyan
lar, Hitlerin bu müstehzi cümlesi
ni yine yaşalar ve teşekkür nidala 
rile karşılıyorlar. Führer göğsünü 
geriyor. Parmağını havaya kaldın
yor: 
"- Tarih onların Lcıimlerini mu

hafaza edecek midir, bilmiyorum! 
Fakat benim ismim. bu memleke
tin en biiyiik evJadının adı olarak 
kaydedilecektir!)) 

Bu mahviyetkar cümle yine çıl
gınca alkışlı ~ıa karşılanıyor. Nut 
kuna başladıktan bir buçuk saat 
sonra Führer, sözlerini bir "Sieg 
Heil" le bitiriyor! 

Dakikalarca devam eden alkışlar 
sona erince halk dağılmaya başh
yor. Bütün salonun boşalması ya
nm saat sürüyor. 

Dışarıda hava hala buz gibi! 
içeriye girnıiyenler kapının önün
de iki saat durarak nutku oparlör 
de dinlemişler! Herkesin çeneleri 
biribirine vuruyor. 

Hür Avusturyanın kendi arzusile 
anavatana iltihak edeceği günün 
arifesi böylece bitmisti. Avusturva 
ya yeni gelmiş ense~i tıraşlı. s~n 
Alman askerleri kollarına Viyana
lı kızlan takarak. pencereleri ka
ranlık ve bayrnkstz Yahudi evleri
nin önünden bağrışarak geçiyorlar. 
Prater'e eğlenceye gidiyorlar. Yüzüne çevrilmiş kuvvetli pro 

jektörlerin aydınlığı altında sabah 
ki gibi ağır bir sesle ve tane tane 
söylüyor. Gayet açık ve basit ko
nuşuyor. Hatıralarından, Almanya
nın başına geçtiğinden beri yaptığı 
işlerden bahsediyor. Halin içerisin 
de her beş metrede bir konmuş o
lan hoparlörler Hitlerin sesini bü
yülterek halkın kulağının dibine 
kadar yaklaştırıyor. İlkönce ağır ve 
heyecansız başlıyan sesi biraz son
ra §iddetleniyor, sivriliyor ve Füh-

~İRDE: 
Gondol Safaları 

İzmir, (TAN) - Posta ve Telgraf 
idaresi, İzmir fuarına ait ve seri ha
linde bir milyon adet pul bastır
maktadır. Bunların üzerinde İzmir 
manzaralan bulunacaktır. 

Fuarda yapılmakta olan suni göl
de geceleri gondol saf alan, V enedik 
eğlenceleri tertip edilecektir. 
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ERBAADA: 

Bu Sene Tütün 
Fiatları 
Çok Düşkü·n 

BOLU ORMAN MEKTEBi: ICDIRDA: 

Kardeşini ve 
Karısını Ağır 
Surette Y ara!adı 
Iğdır, (TAN) - Başköy nahiye 

merkezinde bir aile kavgası olmuş, 
üç kişi ağırca yaralanmıştır. 

Nerkis isminde bir karısı, ve bun· 
dan da çocuğu olan 26 yaşlarında 

Rahim oğlu Mehmet. iki kocadan dul 
kalmış ve 15 yaşında bir de çocuğu 
olan ikinci bir kadını metres olarak 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara Sahnalma 
Komisyonundan : 

l - Bir metresine iki yüz doksan kuruş fiat biçilen Altı bil) met
reden yedi bin metreye kadar vasıf ve örneğine uygun kışlık elbiselik 
kumaş 5-5-938 Perşembe günü saat onda kapalı zarf usuliyle satın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksiltme
ye girmek isteyenlerin "1522" lira elli kuruşluk ilk teminat ve şartna

' mede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat doku
za kadar komisyona vermiş olmaları. (1122) (2186) 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden : 
ı - Adapazarı - Hendek yolunun 3 ila 5 nci kilometreleri arasın

da yapılacak 5716 lira 80 kuruş keşif bedelli Moloz taşı ihzarı işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ihale Mayısın ikinci pazartesi günü saat 15 de vilayet maka-
mında yapılacaktıı:. 

3 - Bu işe ait evrak şunladır! 

A - Bayındırlık işleri genel şa rlnamesi 
B - Hususi şartname 
C - Mukavelename 
D - Keşif cetveli 

Erbaa, (TAN) - Tütün satışları is
tenildiği derecede iyi gitmektedir. 
Şimdiye kadar 1100 ekici 6200 denk 
tütünü ambar.etmiş ve bunlar 1 ku
ruştan lll kuruşa kadar muhtelif fi
yatlarla satılmıştır. Piyasada geçen 
ve daha evvelki senelere nisbetle 
yüzde otuz nisbetinde bir düşüklük 
vardır. Bu vaziyet zürraı tatmin et
mekten uzaktır. 

' evine almıştır. 4 - isteklilerin Ticaret Odası vesikası, vilayet Nafia müdürlüğün
den alınmış fenni ehliyet vesikası ve 428 lira 75 kuruşluk muvakat temi
nat mektubu veya banka makbuzu ile teklif mektuplarını 2490 sayılı kanu
nun 32 nci maddesine tevfikan zikre dilen günde ihale saatinden bir saat 
evveline kadar vilayet makamına vermeleri Jazımdır. 

Taşovanın yüksek kaliteli mahsu
lünü yetiştiren Yaka köylüleri, piya
sa düşük olduğu için, mal getirme
mektedirler. Bu ekicilerin adedi do
kuz bin kadar olduğu tahmin edili
yor. Derambar sonuna üç ay ~aldığı 
için bu vaziyet normal değildir. Ni
tekim geçen sene mart sonunda 2500 
ekici mahsulünü derambar etmişken 
bu sene o adede varılamamıştır. Ge
çen sene alıcıların çok olmasına mu
kabil şimdi yalnız İnhisarlar idare
si, Ostror Türk şirketi ve Osman Mir
za oğlu f irmasile birkaç yerli alıcıdan 
başka piyasaya gelen yoktur. 

Tokat, Niksar mıntakalarında da 
derambar başlamıştır. Alıcılar, ayni 
alıcılardır. 

Taşova tütünlerinin orta ve engin 
kısımlarının daimi bir müşterisi o
lan Almanya için mübayaatta bulu
nan görülmemiştir. Bu da mahsulün 
ucuz fiyatla gitmesine sebep olmak
tadır. 

Erbaa, Niksar, Tokat mıntakaların
daki iki ~ilyon liralık tütünün 7-8 
yüz bin liraya elden çıkarılması ih
timali herkesi üzmektedir. Bu tak
dirde, yegane geçim vasıtası tütün 
olan Taşovalılar çok sıkıntı içinde 
kalacaklardır. 

Boluda çalışan yeni orman mektebi bu mıntakamn esaslı bir ihtiya
cına cevap vermiştir. Bu resim, mektebin cepheden ı,:örünüşünü &'Österi
yor. 

Bohıda Henüz içine 
Girilmemiş Orman Var 
Burada Açılan Orman Mektebi 
Çok Yerinde Hiznıetlere Başladı 

Bolu, (TAN) - Yurdun en büyük de mevcudu bir plan dairesinde or
ormanlarını hudutları içine alan Bo- manlara zarar vermeden l<estirmek
lu beş yüz bin metre murabbaı bil- tedir. 
yüklüğünde bir sahada 240 bin nü- Orman umum müdürlüğünün pek 
fuslu bir vilayetim.izdir. Merkezin 7 isabetli bir kararile burada açılan 
bin nüfusu vardır. Birinci ticaret 
maddesi kerestedir. Kazaları Zongul
dak kömürüne amele göndermekle 
yurda büyük hizmet ederler. 

orman mektebini gördüm. Mektebin 
direktörü Salih Evren hakikaten bü
yük bir titizlikle tertip edilmiş olan 
müesseseyi gezdirdi. Yeni olmasına 
rağmen yatakhanesini, dershaneleri
ni, müsamere salonunu, hastanesini 
beğenmemek elden gelmez. 

Birkaç fabrika Ankara ve İstan
bulun inşaat kerestesini durmadan 
temine çalışırlar. Kocaman ağaçları 
bir fil oburluğu ile homurdanarak 
bisküvi gibi yutan bu makinelere a- Bolunun şimalinde bulunan Ka-

ğaç yetiştirmek için orman dairesi 
hem yeniden orman üretmek, hem 

NAZiLLiDE KöY KALKINMASI: 

radere ormanları şimdiye kadar içi

ne girilmemiş, keşfedilmemiş büyük 

bir ormanımızdır. Gerçi İngliizler mü 

him para sarfederek ormanı gez
mişıersc de pek ınce eleyememışıer-. _._.,...___. ~ .... ..~.. --
dir. Mektep direktörülüğü bu sene 

şimdiden hazırladığı seyahat progra

mı ile bu ormanda iki, üç aylık bir 

Buna hem Nerkis, hem de Nerki
sin erkek kardeşi ve metresi11in oğlu 
kızmışlar, aralarında sık sık kavga
lar başlamıştır. Nihayet bir gece 
Mehmet, taşçı keserile iki kadını ve 
metresinin oğlwıu ehemmiyetli şe

kilde yaralamış ve öldüklerini sana-1 

Posta ile gönderilecek mektuplarda vaki olacak gecikmeler kabul 
edilmez. Bu işe ait şartname ve diğer evrakı görmek istiyenlerin vilayet 
Nafia müdürlüğünde müracaatları. "2180,, 

rnkkaçm~b~İhlgünwnra~~imo~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

muş ve tevkif edilmiştir. Istanbııl Beşinci icra Memurlu- gösterilen gayrimenkul açık arttır-

NAZİLLİDE: 

Köy Kalkınması 
Hareketlerine 
Nihayet Başlandı 
Nazilli, (TAN) - Birçok kasaba

lardakinden daha geri kalmış olan 
Nazillide de nihayet harekete geçil
miş, halkevinde bir muhtarlar top
lantısı yapılmıştır. Köy bürosu şefi, 
Nedimin teşebbüsile tertip edilen bu 
toplantıya ilçe ve kamunlann bütün 
muhtarları, köy katipleri ve bazı ü
yeler iştirak etmişlerdir. 

Toplantıda köy bürosu şefi, köy 
gelirlerinin artırılması, köyün ma
nevi şahsiyetine ait arazi ve akarla
rın hüsnü idaresi, köy birliklerinin ne 
yolda teessüs edeceği ve diğer köy iş
leri hakkında izahat vermiştir. 

Mıntaka kö:ylerinin sağlık dur~u 
haxkındakl müşahedelerini ve alına-
cak tedbirleri anlatmış, bilhassa sağ
lık cihetinden köylerimizin çok geri 
olduğunu, köy temizliği için muhtar
lann çok faal olmalarını ve köy sağ-

ğundan: mıya vazedilmiştir. 

Ismail Hakkının Omerden borç 
aldığı paraya mukabil ipotek göster
miş olduğu Bakırköyünde Kalitarya 
nahiyesinde Bağlar mevkiinde (2) 
numaralı gayrimenkulün namına eh
li vukuf tarafından (1425) bin dört 
yüz yirmi beş lira kıymet takdir e
dilmiş olup satışına dahi karar ve
rilmiş olduğundan evsafı aşağıya ya
zılmıştır. Şöyle ki: Binanın saç de
mir kapısından içeri girildikte ze
mini renkli çini döşeli bir koridor 
üzerinde bir oda, bir kilar ve zemi
ni çimento bir yıkanma mahalli ve 
zemini renkli çini döşeli ve alafran
ga ocak ve altında yine alafranga 
bir fırını bulunan mutbah, bir hela 
mevcut olup mutbahtan bahçeye çı
kılır. Bir kuyusu vardır. Bu katın 
pencereleri demir parmaklıdır. 

Arttırma peşindir, Arttırmıya iş

tirak edecek müşterilerin kıymeti 

muham.menin %7,5 nisbctinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamil olmnları icap 
eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
viriye ve vakıf borçları borçluya a~ 

ittir. Arttırma şartnamesi 18.4.938 
tarihine müsadif pazartesi günü da
irede mahalli mahsusuna talik edi
lecektir. Birinci arttırması 19.5.938 
tarihine müsadif perşembe günü dai
remizde saat 14 den 16 ya kadar icra 
edilecek birinci arttirma bedel, kıy
meti muhammenenin % 75 ini bul
duğu takdirde üste bırakılır. Aksi 
takdirde son arttıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere arttırma on beş gün 
daha temdit edilerek 3.6.938 tarihi-
ne müsadif Cuma günü saat 14 den, 

Birinci kat: Kenarları demir par- 16 ya kadar dairede yapılacak ikin
maklıklı somakı merdivenden birin- ci arttırma neticesinde en çok arttı
ci kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde ranın üstünde bırakılacaktır. 2004 
iki oda vardır. Ve burada camekan numaralı icra ve iflas kanwıunutl 
kapılı ve etrafı demir korkuluklu ve 126 ncı maddesine tevfikan hakları 
zenunrreınt'Iı ç ııY::<rnŞeII-mr t>alKOn tapu sicillerile sabit olmıyan ipotek· 
vardır. 

gezinti tertip ederek ormanın kıyme
tini tesbit ile bu koca ormanın fa- lık koruculuğu için bir kurs açılaca

ğını izah etmiştir. 
tihliğini orman mektebine verecek-

Bahçe: Tuğladan yapılmış bir o
dunluk ve kömürlük ve onun ittisa
linde yine taştan yapılmış bir ufak 
kömürlük ve mutbah kapısı önünde 
yere gömülü büyük iki su küpü var
dır. Bahçede müteaddit ufak meyvav 
fidanları ve gül ağaçları vardır. Kay 
den tarla olarak mukayyet bulunan 
bahçenin etrafı kısmen demir kazık

li alacaklarla diğer alakadarane ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla· 
rını ve hususile faiz ve masarife da· 
ir olan iddialarını iliı.n tarihinden iti· 

haren yirmi gün zarfında evrakı mOS 
bitelerile birlikte dairemize bildir'" 
meleri lazımdır. Aksi takdirde hak· 
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlat' 
satış bedelinin paylaşmasından hariÇ 
kalırlar. Müterakim vergi, tenvivdY'e 
ve tanzifiyeden ibaret olan belediye 
rüsumu ve vakıf icaresi bedeli ınii· 
zayededen tenzil olunur. 20 seneli1' 
taviz bedeli müşteriye aittir. Dsb• 
!azla malumat almak istiyenleril' 
937 /2883 numaralı dosyada mevcıJC 
evrak ve mahallen haciz ve takditl 
kıymet raporunu görüp anlıyacakl•'" 
rı ilan olunur. (9688) 

Kamun köy katibi Nuri de, köy 
tir. Bu suretle bakir bir ormanın rüz-

kuyulannın ağızlarına beton bilezik
gardan devrilen, çürüyen ağaçlan-

ler yapılarak iyi muhafazası, köy 
nı fabrikaların doymak bilmiyen sar-

fiyatına karşılık göstererek seneler

denberi kesilen ormanlan himaye et

mek, memlekete büyük hizmet ola

caktır. 

çeşmelerinin temizliğine ve içme su

larına dikkat edilmesi gibi işler hak
kında köylüyü tenvir etmiştir. 

ZonCJuldak Refikimiz 

lı tel ile çevrilmiştir. 

Hududu: Şarkan Mehmet Çavuş, 
cenuben ve garben Filorya arazisi, 
şimalen bahçe ile mahduttur. 

Nizilli muhtarlan bir toplanh yapmışlar, köylerin vaziyeti iizerinde 
görüşmüşlerdir. Nazilli köy kalkınması için bir program !;İzilmiştir. Re
simde muhtarları toplu bir halde görüyorsunuz. 

Bunlardan başka mektebin önün • 
deki vasi arazide büyük orman fidan
lığı yapılarak Bolunun fidan ihtiya
cı da karşılanacaktır. 

"Zonguldak,, refikimiz 15 yaşına 

girmiştir. Tebrik ve muvaffakıyetin 

devamını temenni ederiz. 

Sahası: (2668) metre murabbaı 
olup bundan 54,75 metre murabbaı 
ve 10,40 metre murabbaı kömür
lük, kalanı bahçedir. 

Yukarıda evsafı, hudut ve sahası 

Doktor sakindi, soğukkanlılığını muhafazaya ça
lışıyordu, fakat merakın gölgeleri gözlerinden oku
nuyordu. Cephedekilerin bakışını takınmıştı. Hasta
lardan birine bir bomba isabet etmişti. 

- Çocukları yann tahliye edeceğiz. dedi. 
Top ateşinin az zaman sonra bu kadar itinanın, 

bu kadar sıhhi plnnlann, fenni çalışmaların meyda
na getirdiği neticeleri mahvedeceğini hissetmek ne 
haz.indi. Sanatoryomda ölen olup olmadığını sordum. 

- Bir doktor, bir hastabakıcı, ve bir hasta cevabı 
nı verdi. Ölen hasta, çocuk değildi. Ameliyat 
odasında bu hastanın göğsünde bir ameliyat yapar
larken pencereden bir bomba girmiş ve patlamış. 
Bomba ameliyat odasının tavanını uçurmuş, üzerin
deki oda çocukların yatakhanesiymiş, bereket ver
sin o sıralarda içinde kimseler yokmuş. Hasta da a
meliyat esnasında korkudan ölmüş. 

Sanatoryom, temiz orman kokusunu, havayi nesi
misini kaybetmişti. 

Doktorun yanından ayrılınca ameliyat odasını 

görmiye gittim. Ameliyat masası kırılmış cam par
çnlarile örtülüydü. Cam raflar kınlmıştı. Şişeler, a
meliynt aletleri yerde, ameliyat odasile rontken o
dasını ayıran paravnn devrilmiş, bütün teçhizat yer
lerde darmadağın olmuştu. Duvarlar sanki lastikten 
yapılmış gibi, delik deşikti. 

Aşağı indiğim zaman erkanı harbiyenin yerini öğ
rcmek emeliyle tekrar direktörü gördum. ' 

- Burada herhangi bir erkanı harbiye var mı? 
diye sordum. 

O, acı acı güldü: 
- Biliyorum, siz yukarda dağda idiniz. dedi. Fa

kat burası bir mahşerdir. 
Hava karardı. Bataryalar susuyor, yalnız silah 

ve mitralyöz sesleri duyuluyordu. Sokaklar bomboş
tu. Her taraf pislik içindeydi. Karanlıkta bir çöp
lüğün içine girmemek için ayaklanmı sürterek ve 
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kurşunlar başımın üstünden geçiyordu. Karanlıkta 
bir ses duydum: 

- Arkadaş, sigaranı söndür. 
Bir kavga çıkmasına mani olmak için sigaramı he

men sondürdüm. (herhalde sigaramın ateşi elli met
re uzaktan görülemezdi). Zabitlerin oturduğu otelde 
kumandanları yoktu. Kumandanın Madride gittiğini 
söylediler. Bazı ameleler telefon tesisatı yapıyorlar
dı. Zabite: 

- Kumandanınız kimdir? dedim. Kaymakam N. 
midir?. 

Zabit askeri bir hiirmetle Kaymakam N. nin bir 
gün evvel öldürüldüğiinü, yerine Guadarrama'da 
Korgeneral R. nin tayin edildiğini, ve yirmi dört sa
attenberi vazifesine boşladığını söyledi. 

- Fakat şimdi Mndrittcdir. Dedi. 
Bunu öğrendikton sonra, içinde uyuyabileceğim 

bir ev aramak üzere dışarı çıktım. Bunu hemen bul
dum. Çünkü evlerin çoğu terkedilmiş, kapıların ki
litleri zorlanarak açılmıştı. Bunlardan birisine gir
dim, içerisine hiç girilmemiş br yatak odasında iki 
kişilik bir yatak buldum. Sular kesilmiş, elektrikler 
yanmıyordu. Bunun böyle olması gayet tabiiydi. Kuş 
tüyü yataklar temiz ve pek rahattı. Burası acele ka
çan bir zenginin evi olduğu aşikardı. 

Odaya girer girmez haşmetli bir kurt köpeği gö
ründü. Beni karanlıkta sezince tecessüsle yanıma 
geldi. Bağırıyordu, fakat korkutacak bir şekilde de-

nu ok-

şadım, elimi adeta emniyetle yaladı. O zaman anla
iım ki bağırması korkudandı. Biraz ötede patlıyan 
bir bomba onun daha sert sert bağırmasına sebep ol
du. Köpek muhakkak evsahiplerinindi, Kaçarken o
nu burada bırakmışlardı . Bir müddet kararsız ayak
ta durdum. Burada kalmanın doğru olup olmadığını 
kararlaştıramıyordum. Yüz metre öteye bir bomba 
düştü. Köpek bacaklarımın arasına saklandı ve tek· 
rar bağırdı. Eğer burada kalırsa köpek korkusundan 
ölecekti. 

Yatağa girmeye karar verdiğim dakikada diğer 

bir bomba evin yanına, hemen de bahçesine düştü. 

Köpek ümitsizlikle bağırdı. Dışnrı çıkhm, onu da 

beraber aldım. Bombalar düştüğü zaman evlerin du

varları mukavvadan yapılmış gibi sallanıyorlardı. 

Rahat uyumak istiyordum, bunu bulabilmek için bek 

lemiye de hazırdım. Guadarrama'ya üç buçuk mil 
yakında, yine düşmanın ateşi altında olan diğer bir 
kasabaya geldim, bununla beraber burada daha emin 
yerler bulmak mümkündü. Burada bazı arkadaşlar 
bana bir yatak buldular, iki saat kadar rahat uyu

dum. Üç gün, dört geceyi bir lahza gözlerimi kapa
madan geçirmiştim. Fakat yorgunluğuma rağmen ya
rım saat kendimi sakin bir istiğraktan alamadım. 

Bütün bu hadiseler karşısında bu istiğrakın da bir 
zevki vardı. Ne düşündüğümü hatırlamıyorum, fa
kat hal8 o dakikalarda olduğu gibi, yaralanmış çam
lann ıslıklam;ıı duyuyorum. Harbe rağmen bu yine 

sulh zamanındaki köy rüzgan, bakir Meyrcmin ka
sideleriydi. Ertesi günü Madritten beklediğimiz yar
dımın geldiğini, evvel& çelik kumpanyalannın be
şinci alayı teşkilatlandırdıklannı, Komünist fırka

sının da milisleri teşkilatlandırdıklannı öğrendint· 

Korgeneral R . daha Madridden dönmediği için bell 
beklemiye karar' verdim. 

Evden çıktığım zaman merkezden ve milis grupla
rından bazı arkadaşlann kasabanın içine doğru git'" 
tiklerini gördüm. İki gün evvel, Guadarramanın i11' 
bombardımanında ölen bir arkadaşı gömmeye gidi
yorlardı. Bu, civardaki köylülerden biriydi, Madrid· 
den gelen ilk kuvvetlere iltihak etmişti. 

Ben de onlara karıştım , iki kenarı tek katlı evler
le örtülmüş dar bir sokaktan yürüyorduk. Bütün b~ 
evlerin bir kapısı. bir de sol tarafta birer pencerclct'' 
vardı. Evlerin içleri, kapıya gerilen bir çuvalla göı· 

den saklanmıştı. Pencerelere asılan küçük kırrn?~ 
perdeler rüzgarın altında dalgalanıyordu. Sokağın ılc 
tarafı da kalın giyinmiş köylülerle dolmuştu. J{a: 
dınlar siyahlar giymiş, ihtiyarlar en iyi jakctıcri01 

omuzlarına atmış, gömlekleri terden ıslanmıstı. ıwıı 
ların yanında da mütecessis, korkak çocuklar vardi· 
Mavi göğün altında, yeni badanalanmış beyaz duvııı"
ların arasında sükftt, köy sükutu ne kadar multt~ 
şem olabilirse, o kadar muhteşemdi. Bizim geJic:iJ11

1 

köylüleri çok mütehassis etti. Onlara diğer ınırıtB; 
kalardaki muhariplerin, belki M adridin. bu bÜ)'tıit' 
şehrin kahramanlannın selamlarını getioniştik J3. 
kısmımız evin içine girdik. İki milis kız, terkedilrtı: 
yazlık kaşanelerin bahçesinden topladıklan kırı111 

çiçekleri kucak dolusu getirdiler 11 
Ölü, boyasız. kapaksız düz tahtadan bir tabtıt~1' 1'i 

içinde yatıyordu. Tabut. hem mutbak, hem yert'lot• ~ 
odası, hem yatak odası olan evın yegane odnsının ıı· fa 
tasına konmuştu. Eğilmi~ duvarlarda, kırıiını.Ş s:at"' 
dalyelerde temiz ve namuslu bir sefalet okunu; 
du. (Devamı ı•tı1' 
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ODADA: SANAYI: 

Bütün çeçenler çarçabuk 
Bayrak altı~a toplandılar 

Ziraat Kongresi 
için Raporlar 
Hazırlanıyor 

Ziraat Bankasının yumuşak buğday 
]arından 365 bin kiloluk 8-9 ve 11-12, 
13-14 çavdarlı partileri kilosu 5,28 ku 
ruştan ve 8-9 çavdarlı yüz elli bin ki-

Ziraat odası tarafından büyük zira loluk bir parti sert buğday kilosu 5,20 
kuruştan satılmıştır. Tilccar mallann 

at kongresine gönderilecek raporu dan yetmiş beş bin kiloluk yumuşak i 
hazırlamak üzere dört komite kurul- buğday çavdar nisbetlerine g5re 5,28-

muştur. Hayvancılık, sütçülük, bah- • 6,20 kuruş arasında verilmilitir. 
çıvanlık ve bağcılık komiteleri ayn * 
ayrı toplanarak raporlnnnı hazırla- Piyasamıza gönderilen 35 bin kilo-
maya başlamış1ardır. Cuma günü top • luk Kara Biga mahsulilndm dökme 

Kağıt Fabrikası 
Faaliyetini 
Genişletiyor 
İzmitte Sümer Bank tarafından ku

rulmuş olan birinci kıiğıt ve karton 
fabrikamız 1937 yılını, milli endı.is

trimiz için çok şerefli ve iftihar e
dilecek bir faaliyetle bitirmiştir. 

Program mucibince, bu fabrika se
nede 11 bin tonluk bir imalnt kapa
sitesile kurulmuştu. 1936 nın tecrübe 
aylarından sonra tam kadrosile fanli
yete geçtiği daha ilk yıl olnn 1937 de 
fabrikanın 10.204 tonu bulan imaliı.
tile bu rakama ~ok yaklaşmış olma
sı, memleketimiz için yepyeni oltın 

bu endüstri ve ihtisas şubesinde ka
zanılmış hakiki bir zafer teliıkki edil 
mek lazımdır. 

.<Şehirden keşif için gönderdiği -
~ız, kazaklar, ve ossetinler, bir şey 
~~enrneksizin geri dönüyorlardı ... 
ır defasında bir düşman müfreze

~~ ile çatışmışlar .. bize havadis ye
ıne arkadaşlarının biruh cesetle -r· . 
ını getirmişlerdi. 
. ~Ertesi gün, hula top gürültüle

rı ışitmekte idik. Üçüncü gün, or
talık ağarırken, bu top sadaları art
tı. Saat ikide, artık büsbütün şid
:~tli bir uğultu halini aldı ... La -
ın akşama doğru her taraf, yine 

derin bir sessizlik içinde kaldı. 
k ( İşte o zaman, herkes derin bir 

1 
°:kuya düştü. Acaba, Nazran ka-
esı, Gazi Mohammet ile Şamilin e

line mi geçmişti? 

1. (~şi anlamak için dışarı kuvvct-
1 hır ossetin müfrezesi gönderildi 

/\Yni zamanda iki casusa da büyü
~ek bir para verilerek vaziyetin tah 

ikine memur edildi. 
Bunlar dört nala gittiler. Geri 

ieldikleri zaman, kalenin daha zap
~edilınemiş olduğunu tebşir ettiler. 
Utıların rivayetlerine nazaran, 

riÜŞnıanın (yani, Gazi Mohammet 
t·e Şamilin) iki hücumu defedilmiş
ı. Sonra? .. ) (1) 

Sonrasını biz ikmal edelim. Ga
~ t1ohammet ile Şamil, kaleyi al
b~t ettikten sonra, planlan muci
~ ce, büyük bir muvaffakıyetle, 
d~nca nehrine doğru çekilmişler-

Ç eçenfstan, çarçabuk hareke
ti! _ _ te gelmiş, (Müritler tariki) 
~buyuk bir memnuniyetle kabul 
~ E!tek, lln<ım C azi Mohammcdin 
hağı altına girmişti 

~hndi, orada ihtilal başlamıştı. 
~l7rdenberi verdikleri kurban
~ llltikaınıru almak için, ellerl
~ ieçen (çarlık casuslan) nı öldü-

0tlardı. 
~ ~lleral Tornan'm korktuğu gıöi 
t~cistan yollan Çeçen ihtilal mü! 

tt. Cl:~rinin tehditleri altına girmiş
~ ~enistaru garp tarafından, Da
~ tı.ı da garp ve cenup tarafla -
~~an kuşatan çarlık kuvvetlerile, 
~ğı? en büyük kuvvetini teşkil 
' §irnaldeki kazak hattının irti
~e :rnuvnsalası artık kesilmek 

~/~L 
~gın {Kafkas istila projesi), 
lctl lt hernen suya düşmek üzere 
S Oca. imparatorluğun haysiyet, 

~~~ llÜfuzu, tehlikeye girmişti. 
~t ki, çarlık, bundan daha 

~tahammül edemezdi. 

t~b ordusu başkumandanı, 
~ c:ı Urga çağırıldı. Erkam har
~~~le iliresinde uzun uzun müşa
~,r Yapıldı. Haftalarca süren 

~\ ~ e:e ve müşaverelerden son

~ ~b~tide piyade, süvari ve top- . 
~\{r~la:n, efrat ve gönüllülerden 
:~ ep olmak üzere seyyar bir 

<ll. ~kil edilmesine karar veril-

~~ 
tııt!~ i t~ka. süratle hareket edebil
~~ Çııı. y . .b. 
~lllt anına çadır ve saıre gı ı 

~1llı1q ct?n1Yacaktı. Askerlerin ya
~t~tı 8 llna altı günlük yiyeceği, 

l'f b'lıl da on günlük ihtiyat yem
taııec:ıe~~acaktı. Bütün ağırlık ce
~r~. d •baret olacaktı. Bu hafif 
~ a~i ıto~rup dinlenmeden, (İmam 
el <tc~tı a~znct) ile Şamili kovalı-
e b<tsı~~ihnyet bir yerde, ikisini 

;ı, ll~ h P Ynkalıyacaktı. 
'411<1 • ~·ar lnk . 

ı Ve d ProJe, aynen tatbik e-
~ .. <'l'etek)crhal harekete geçildi. 

Ollwc nehri ·· · ıı... ·'lele,., uzerine kurulan hır 
"l>l> .. 8abnh tıı lll' la.ki erkenden geçen bu 
~Zati kö~·~ırkası, beş gün son -
ı 'lııı. ken u Yanındaki Assa su-
Q ._ arınaa 11 ...... 1 . il ~lllasa .lvıurıt er kafilesı-
Q ş geldi . 

edil 81ltll, kena :· Gazı Mohammet 

~ltın1 "~:~~-=~lerinde tertip 
...:_ flJ ~c öğrenmiye 
tilldetı eghttr ln .. 
~cıım Con F B gıZız muharrirte-
~i t?ı lttl3la; edli'nin, (Kafkas

?ıdeltj kita tarafından istilcisı) 
Ptan. 

muvaffak oldukları için, bu seyyar 
fırkaya iyi bir oyun oynamıya ka
rar vermişler .. Buna binaendir ki, 
bu ilk temasta, hafif bir müsade -
mcden sonra geri çekilmişlerdi. 
Fırka; artık bütün hızı ile, Ga

zi Mehmedin küçücük ordusunu ta
kip ediyordu. Fakat, hazan, bir sel 

gibi yayılan, hazan da bir çelik ~a~ 
gibi dağdan dağa sıçrayan bu elastı 
ki kuvveti bir yerde kıstırıp sar
mak, mümkün olmuyordu. 

Gazi Mehmet ile Şamil, takip fır 
kasını, mütemadiyen Çcçenistanın 
sarp kayalıklarına ve derin orman 
larına doğru çekiyorlar .. Onları ha 
reket merkezlerinden mümkün ol
duğu kadar uzaklaştırıyorlardı. 

Nihayet, beklenilen gün gel
mişti. 1832 yılı ağustosu

nun 18 ci günü Gazi Mohammet ile 
Şamil, kendilerini imhaya memur 
olan Çar fırkasına, istedikleri dar 
beyi indirmişlerdi. 

Bu iki kahraman Türk, yine ken 
dileri kadar kahraman olan bir a
vuç Türk ordusu ile birdenbire E
mir Hacı yurt köyünün civarında 
görünmüşler; peşlerine takılan en 
güzide kazan alayını, oradaki orma 
nın içine çekmişler; akla hayret ve 
ren çevik bir manevra ile kazakla 
nn etrafını çevirdikten sonra, ku
mandanlarından dümen neferlerine 
kadar hepsini kılıçtan geçirmişler
dL 

- Bu kadar mı?. 
- Hayır .. Vaka mahalline ko-

şup gelen kuvvetlerden de, biri 
kayr:n.aknm olmak üzere 3 zabi\ ve 
104 nefer öldürmüşler, 42 neferi 
de ölüm halinde ya~alı olarak yere 
sermişlerdi. Ve sonra da, fırkanın 
Topçu ve piyadeleri tarafından et
rafları sarılmadan, muvaffakıyetle 

çekilmişlerdi. 

İmam Gazi Mohammedin bu parlak 
gazası, onun son zaferini teşkil et-

man oradan firar edecekti. Onun 
için topçu ateşi, kestirildi. Üç eve 
birden ateş verilmesi emredildi. 

(Bu emri vermek, kolay idi. Fa
kat, kim icra edebilecekti? Birin
cisi; evlerin dış tarafları, bir ka -
rıştan kalın bir çamur tabakası ile 
sıvanmıştı. İkincisi, bu duvarlara, 
her taraftan mazgallar açılmış, ve 
her delikten ateş fışkıran birer tü
fek uzanmıştı. 

(Büyük paralar vadedildi. Veri
len emri ifa edebilmek için iki gö
nüllü bulunabildi... Bu iki kişi, si
per olmak üzere önlerinde çok ka
lın bir meşe kütüğünü sürerek, 
evlere kadar ilerliyebildiler. Yan
larında götürd.ükleri saman, kuru 
ot ve yağlı paçavraları evlerin du
varlarına sokarak ateşlediler ... Ça
mur tabakası altındaki ahşap ör -
melerden dumanlar çıkmıya baş -
ladı. M üritlerle Çeçenler, daha hala 

mütemadiyen ateş ediyor -
lar; kendilerini saran dumanlara e
hemmiyet vermiyorlardı... Topçu 
efradımızdan iki gönüllü daha çı
karıldı. Bunlara el kumbaraları 
verilerek, öteki gönüllülerin yanı
na saldırıldı. Bunlar da, ötekiler 
gibi, bin müşkülat ile evlerin di
bine vardılar. Zaten alçak olan da 
ma çıktılar. Oradan el kumbarala
rını ateşliyerek bacalardan içeri 
atmıya başladılar ... Bu kumbara -
Jardan ikisinin patladığı duyuldu. 
Fakat yaptığı tesir görülmüyordu. 
Atılan diğer kumbaralardan, hiç
bir ses duyulmadı. Sonradan öğren
diğimize göre, müritlerle Çeçenler, 
bu bombaların üzerine atılmışlar. 
ellerile, yanan fitili bastırmışlar, 
böylece kumbaraların içindeki o 
müthiş infilak maddesini ateş alma 
dan söndürmiyt? muvaffak olmuş
lar. 

(Devamı var) 

olarak yulat 4,15 kuruştan, on beş 
!anacak olan odada bu raprlar oku- bin kiloluk Anadolu arpası 4,08 kuruş 
nacaktır. Raporlar vilayete verilecek tan ve Antalya mıntakasındnn gönde-
vali de kendi mütalealannı ilave et- rilcn susamların kJlosu 16 kuruştan sa 
tikten sonra Ziraat Vekaletine gön- • tışı yapılmıştır. 

* derilecektir. Hazırlanmakta olan ra- : Adapazannın beyaz mısır1anndan 
porda İstanbulda hayat pahalılığını • çuvallı olarak kırk beş bin kiloluk blr 
hafifletmek için Trakya mıntakası- : parti kilosu 4,30 kuruştan, ııan mısır ı• 
nın geniş bir ziraat sahası haline ge- :' lanndan yetmiş beş bin kiloluk bir 
tirilmesi ileri sürülmektedir. Halkı- • parti 5,07,5 kuruştan ve Antalya san 

, mısırlanndan yetmiş beş bin kiloluk ! 
mıza ucuz et ve süt, sebze ve mey- • çuvallı bir parti de 5,7,5 kuruştan Kn- f 
va temin edebilecek tesisat vücude • radenlz hnvallslne gönderilmek üzere i 
getirmek ve İstanbu1un meyvacılı - . satılmıştır. • 

ğını ilerletmek çareleri tespit edil- ---· • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 
mektedir. 

ipekli Çorap Fabriliatörleri BOR8ALARDA: 

Toplandllar Ziraat Bankası 
Bol Buğday Çıkardı 

İpekli kadın çorabı yapan bütün 
fabrikatörler, dün Ticaret Odasında 
umumi katip Cevat Düzenlinin reis
liğinde bir toplantı yapmışlardır. Fab Piyasamıza dün de ancak dört va
rikatörler, suni ve tabii ipekten yapı- gon buğday getirilmiştir. Hiç denile-

cek kadar az gelen buğdny karşısınlan kadın çoraplarının standard ni-
da, Ziraat Bankası geni~ o"'lrüde pi-

zamnamesi hükümlerine uygun ola- 1 ık kt d~ :s B k 
k . 1 yasaya ma ç arma a ır. an ·a-

ra yapıldığını, fakat bazı makıne e- b y d 1 ht lü d ı 
rin bu evsafa uygun mal çıkartmak nın. ug ay an mu e çav. ar n ~-

k b·ı· t' d 1 d ğ il . " betınde bulunmaktadır. Hepsı de kı-a ı ıye ın e o ma ı mı, erı sur - • 
- l d. İk" t k d d ed losu 5,28 kuruştan satılıyor. Banka-

muş er ır. ı saa a ar evam en 
.. .. . . .. nın ayni fiyatla sattığı yumuşak buğ-

goruşmeler netıcesınde standard hu- d 1 d 1 1 t l'hl · .. ay ar an a ıcı ar a ı erıne gore 
kümlerinin makineye göre değil, ço mal almnktadırlar. Bazı kırmacı ve 
rapların evsaf ve kalitelerine göre f b 'k t·· 1 8-9 b 1 11 12 
k b ı tb'k edild·~· 1 a rı a or er , azı arı - , 

a u ve ta . ı ıgı çorapçı ara b 1 d l3-l4 ·d 1 b ğda _ 
izah edilmiştır. nzı an a ça' ar ı u y 

lan ayni fiyatla mal topluyorlar. A-
Fuar Komitesinde 

İzmir fuarına iştirak edeceklere 
kolaylık göstermek ve iştiraki daha 
zengin bir nisbete yükseltmek için 
ayrılan komite, dün toplanmıştır. Ge 
çen sene ıuara iştirak edenlerin ba
zı dilekleri de bir rapor halinde oda
ya verilmiştir. Tüccarlarımızın İz -
mir fuarına ait düşüncelerini komite 
tetkik etmeye başlamıştır. Bu dilek
lere komitenin mütaleası da ilave e-
dildikten sonra İzmir fuar komite-
sine gönderilecektir. 

nadoludan mal gelmemesi piyasayı 

tamamen Ziraat Bankasının buğday 
lanna bırakmıştır. 

Hayvan Borsasında 
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Hayvvan borsasındaki hafta c;onu sa 

tışlan biraz azalmıştır. Cumartesi gü 
nü satılan 25 beyaz karaman, 10 kı
zıl karaman, 93 dağlıç, 159 karaya

ka, 53 kıvırcık ile 1914 kuzudan iba

rettir. Büyükbaş havyanlardan ise; 
13 öküz, bir inek, üç dana ve altı 
manda satılmıştır. Diri hayvan satış 
fiyatlannda kiloda bir kuruş kadar 
yükseliş olmuştur. Bu da, az mal ge
tirilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

y:~şenm~:a G:~n~oh::::ue ~::i ~~~f:~~~~j~fl~~~II~fü\lHt~~H~lfü~ M E K 1 M 1 N 
lin ricatlrini setreden birkaç mürit ..... · · · · ;;;~··· · i'i" ···· · ·· .... ~. 
ve Çeçenin şerefli akıbetlerini göz (!!) (.:7 l:!J T L E R İ ~f:~~~~~~~f1~l~;~~~~~f~fü;~~l~~füfü~;~~ 
lerile gören bu Rus Generali, ken
disini aciz bırakan kuvvetin karşı
sında hürmetle eğilmek mecburiye 
tini hissetmişti... Biz, bitaraflığımı 
zı göstermiş olmak için bu feci va
ka karŞısında derhal susuyoruz; sö
zü bizzat kumandana terkediyo-

ruz. 

Fikir ve 
Rivayete göre, eski Yunanistanın 

İspartasındn, karınlan muayyen 
bir dereceden ziyade biiyüyen a
damlara para cezası keserlermiş .• 
Bu zamanda, yiyecek şeylerin pa
halı olması pek çok kiınııelerin ka 

Mide • 1 
kimden dahil iyi alayacafından, ö
ğütler, hiç değismez birer nizam iti 
bi değil, sağlığının yemeklerden 
bozulmamasını istiyen fikir .adamı
na ancak yol göstermek için tertip 
edilmi tir: 

Muğlaya Kar Yağıyor 
Muğla, (TAN) - Vilayetin her ta

rafına fası1a1ı surette yağmur yağ

maktadır. Yüksek dağlara kar düş
müştür. Oyuklu ve Göktepe balkan
lan karla örtülüdür . 

BOR SA 
18 - 4 - 1938 

ÇEKLER 
Acıt" 

Kağıt imnıatının en mühim ham 
maddesini teşkil eden selliiloz, yine 
İzmitte inşa edilen sellüloz fabrika
mız faaliyete geçinceye kndnr hariç
ten ithal edilecektir. Sellüloz ayni 
zamanda harp endüstrisinde kullanı 
lan bir madde olması ve harp endüs
trisinin her memlekette git gide da
ha geniş ölçüde faaliyete geçmesi do 
layısile, fiyatlar yükseldiği gibi, fab
rika sellüloz tedarik etmekte müş
külat ta çekmiştir. 1937 de fiyatlar
daki yükseliş 1936 senesine nazaran 
% 80-100 nisbetini bulmuştur. Fab
rika bu sene sellüloz ihtiyacının 

3300 tonunu Avµsturya tütün idare
sinin memleketimizden aldığı tütün 
mukabilinde takas yoluyla tedarik 
etmiş ve diğer kısmını da İskandi
nav memleketlerinden ve ikinci el
den satın almıştır. 1937 senesi zar
fında sellüloz mübayaa yekunu 4650 
tonu ve 541 bin lirayı aşmıştır. 
Kağıt endüstrisinde diğer bir yar

dımcı madde olarak kullanılan kao
lin hususunda fabrikanın senelik ih
tiyacı 1500 tondur. Memleketimiz
de bilhassa Kütahya civarında ham 

halde fazla miktarda knolin bulun
maktadır. Kağıt !abriksımmlı> ı,,...,,1 

makta olan yeni bir tesisat say~in
dc Kütahyadan getirilecek ham kao
linJcrdcn ihtiyaç karşılanacaktır. 

1936 senesi zarfında fabrikanın al 
dığı siparişler yekunu piyasadan 
722.816 ve devletten 464.617 liraydı. 
1937 senesinde bu rakamlar sırasiy
le 856.091 ve 2.196.199 liraya çık
mıştır. Fabrika bu siparişleri karşı
lıyacak surette imalatını teksif et -
miş, 673.868 lira kıymetinde 2452 
ton mukavva ve 2.630.713 lira kıy
metinde 7751 ton kağıt imal etmiş
tir. imalat yekunu bu suretle 10204 
tonu ve 3.304.581 lirayı bulmuştur. 

1936 da imnliit yekunu 3960 tondu. 
Fabrikanın kullandığı işçi miktarı va 
sati olarak 1936 da 394 iken 1937 de 
559 a çıkmıştır. 

Fabrika 1937 senesi zarfında pi
yasaya 1.089.504 lira kıymetinde 

4.155 ton ve devlete 1.643.863 lira 
kşymetinde 4.780 ton ki'ığıt ve karton 
satmıştır. Satış yekunu 8934 ton ve 

General Tomau diyor ki: 
(Avulun ucundaki üç eve kapa

nan Çeçen ve müritleri teslim tek
lifini kabul etmek şu tara dursun, 
bilakis ateşle mukabele etmişler .. 
kaymakam rütbesinde bir zabitler, 
birkaç askeri, kanlar içinde yere 
sermişler. 

rınlarını biiyütmesine meydan vermi 
yorsa da, o ceza şa~·et yeniden ku
rulacak ohmıa, fikirle ~alışanlar a
rasında cezaya c;arpılacak haylice 
bulunur sanıyorum. 

l - Fikir adamı midesinin kud
l'etini, kuvvetini, nefret ettiği şey
leri, tercih ettiği şe;\•leri, onun kap
riı;Jerini hile kendisi tamamı ta
mnm1na bilmelidir. Herı;inkii tec
riiheleri, biraz dikkat edince, hu i
şi kolaylaştmr. Kolay hazmettiği 
şeyleri yemek, kendi!lini rahat!ı:ı e
den yemeklerdf'n sakınmak , ye
mek kaidelerinin en do~mmdur. 

Parls 25,0975 25,0975 

2.733.367 liradır. 1936 yekünlan ise 
2464 ton ve 617.999 liraydı. 

1 ~ 

(Erkanıharp zabiti Volkhoveski, 

bunu haber alınca, derhal topçu ku 
mandanını alarak oraya hareket et
ti... Yapılacak işi, görmek iste

dim. Ben de, o tarafa gittim. Üç e
vi, üç sıra avcı hatlarımız çevir -
mişti. Bu avcılarımız, ağaçların, 

otların, çitlerin arasına yüzüstü 
yatmışlar, mütemadiyen ateş edi
yorlardı. Fakat, kendilerini mü
ritlerin kurşunlarına hedef etme
mek için, güzelce gizleniyorlardı. 
Çünkü küçük bir di~katsizlikte 

bulunanlar, müritlerin hiç şaşmı

yan kurşunlarile vurularak derhal 
bir tarafa devriliyorlardı. 

(Hafif toplanmızdan biri getiril
di. Münasip bir noktaya yerleştiri
lerek, ateşe girişildi... Birinci gül
le, üç evi baştan başa yıka~a~, top 
rağı karıştıran bir sapan gıbı ge -
. "ttı' İkinci gülle de atıldıktan 

çıp gı . . . 
karşıdan koşarak bırkaç kı-

sonra, d" 
. Id' Güllelerimizle ken ı as-

şı ge ı. 

l . ·ızin vurulmakta olduğunu ker erım 
söyledi. . 

(V . et fena idi O taraftakı av-
azıy · _ 

cıiarmuzı kaldıracak olsak, duş-

Geçen giin de söylediğim gibi, 
fikir işi - ifrata giderek sürmenaj 
getiren derecesi haşka - iştahi kes
mez. Fikir adamlnrının, her tiirlü 
duyguları gibi. zaikaları da kuvvet 
li olduğundan lezzetli yemekleri se 
\:crlel'. Bir<:oğu midenin ve biitiin 
vürndiin dayanıklığı iştahın dere
cesile miitenasip olduğunu kıyas e
derek hoşlarına giden yemeklel'den 
çokça da yerler. Bunun neticesi ola 
rak. ~ok ,·emekten ileri gelen Hirlü 
tiirlü hnsalıklnra tutulurlar. Valnn: 
karın hüyiimesi bunların en hafi( o
lanıdır ... 

İyisi ve ilme 11:'\'J?Un olanı. ~ilnhe
Sİ7, yemek hekimlerinin dedikleri 
gibi, krılöri hesnhile yemektir. Fa
kat kaliiri heııahile yemek usulü 
ancak toplu yemek yenifon yerler
de tatbik olunabilir. Bir fikir nda
mının. sağlığını korumak idn hile, 
yemeklerini terazi ile ölçtiirerek 
yemesi, ~·ahut pişirilen yemekleri 
terazi ile ölc:erek yemesi - giiliinç 
ola<"a~ından başka - yapılabilir l:jey 
değildir. 

Onun için, fikir adamlanmn sağ 
lığını dii iint-n bir hekim, Re\'eye • 
Pariz, (J. H. Re\:eille - Parise) vak
tile onlara mah us on yemek öğiidü 
tertip etmişti: Bu öğiitler eski ol
makla bt'raher, doğru sözler hiç 
bir vakit bayat1nmadıklarından, hn 
gün de tazeliklerini ka, betmemlşler 
dir. Fikir adamı kendi kendisini he 

2 - f c;tahı ııöndiirmeli, fakat o
nu tıkn~amahdı.r. Bu kaideye ria
yet edt"n inııan pek ~ok hastahk
ludan kendini korur. 

3 - Yemeklerin mikdan hazim 
kudretinin derecesile nıiitenaııip ol 
malıdır. !\fidenin hazim kudreti de 
''<'mekler ne kadar az olurııa o ka
dar ıutnr. Midenin hın:medemediği 
yemek insana :ıehir olur. 

4 - Az Hil'lii \'e az mikdarda ye 
mek en yiiksek fikir sRhibi adam
ların tanıdıktan usuldiir. Diin:ra
da h<'r c;aadetin acı bir ka~lıjh o
hır, fakat yemek saadetinin karşı
lığı en ağırdır. Fikir adamlannın a
ra~nnda en <"ok yaşavanlar daima az 
yem~ olanlardır. Uzun ömiir mii
tehassıs1, kendisi de pek çok yaı:a
mış olan Kornaro her öğünde bir 
yumurta yerdi. Doksan beş YB$tnda 
iken giinde yalnız iki yumurtayla 
yaşar ve uzun ömür üzerine kitap 
yazardı. 

5 - Ağız tadiyle midenin zevki
ni bir tiitmamahdır. Zaikaya hoş 
gelen yemek çok defa mideyi gü
cendirir (biberli ve çok baharlı ye 
mekler gibi), ahçının !azla ustası 
da sağlığa zarar ''erir. 

New-York 0.79405 
MilAno 15.095 
Brilkscl 4.70 
Atına 86,7480 
Cenevre 3.44 
Sofya 63.4920 
Amsterdam 1.4246 
Madrid 12.6984 
Prag 22.6984 
Berlln 1.9682 
\'ar§ova 4.1950 
Buda peşte 3.9682 
Bilkreş 105.8730 
Belgrad 34.4444 
Yokohama 2.8750 
Stokholm 3.08 
Londra 630,-
Moskova 23.8450 

PARALAR 
Abl 

0.7920 
15.0950 

4.70 
86.7460 

8.44 
68.4920 

1.4246 
12,6984 
22.6984 

1.9682 
4.1950 
3.9682 

105.8730 
34.4444 
2.8750 
3.08 

630,-
23.8450 

SatıJ 
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İC PİYASALAR: 

Soğan ve Fasulye 

Fiyatları Yükseldi 
Kuru soğan satışları artmış, fakat 

fiyatlar da yükselmiştir. Evvelce iyi 
cinslerin kilosu 3,20 kuruşa verilen 
soğanlar, 5-5,20 kuruşa çıkmıştır. 
Geçen seneye nazaran mahsul daha 
az olmuş ve piyasalara yığılan soğan
lar ilk zamanlnrda fazla satılmıştır. 
Stok azalmıştır. Yeni mahsul çıkın
caya kadar pnhalılığın artacağı söy
leniyor. Maamafih taze soğanın bol
l~şması bu ihtimalin önüne geçmiş
tır. Artması biraz şüphelidir, 

* Kuru fasulye fiyatlarında da 
yükseliş olmuştur. İyi cins horoz ve 
battal fasulye piyasası isteklidir. Pi
yazlık olan bu fasulyelerin istihlaki 
mevsim dolayısile artmıştır. Bir ay 
evvel 10-11 kuruşa satılan b 
'tl . k"l u çe-

şı erın ı osu 14-15 kuruşa fırla-
mıştır. 

. * Trakyanın muhtelif yerlerinden 
pıyasa~ıza taze .beyaz peynir getiril 
mektedır. Son bırkaç gün . . d . . ıçın e ge-
tırılen peynirlerin miktarı u·· b" k" 
l ç m ~ 
o kadardır. Taze beyaz pc . 1 . . yn:ıc enn 
kılosu 31,07 kuruştan 36 06 k 
kadar satılmıştır. ' uruşa 
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1 B SVEKiLIN BEYANATI Profesör Pıttard 

İyi lntıbalarla 
Ayrıldı 

ViyanalıJar BUL 
2- O Kaybettiler 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 

e 
(Başı 1 incide) 

en büyük kumandanından en küçük 
erine kadar subay Fahrinin mate
minde birleştiler. Fedakftr Türk ka
dınına lüyik olduğu ünvanı taktılar: 
"Ordunun kızı Gülsum" ... 

Doğun n Müsait Olan 
ı ta ala ında Şeker 

Fabrikaları urulacak 

Ankara, 18 (TAN) - Şehrimizde 
bulunan A vusturyanın Först Vıenna 
ikinci karşılaşmasını bugün, Ankara 

(Başı 1 incide) gücü stadında Gençler Birliği - An 
Bir müddet sonra birkaç gün karagücü muhteliti ile yaptı ve 2-0 

Adıyamanda ikamet ettik ve orada kaybetti. 
yapmış olduğumuz kablcttarihe ait Oyun muhtelitin Viyana müda
arkeoloj ik araştırmalarımız muvnf - faasına kadar uzıyan sağdan bir inişi 
Uıkıyetle neticelendi. ik: başladı. Bir müddet ortalarda do-

l 

2 

3 

5 

6 

1 

1 

Knhramanlık efsapesi Güliismün (Başı 1 incide) 
ölümüyle sonuna gelmedi. Subay Al d b tırılan "fotog·rnflı Tür . • Tü. k k 1• ik manya a as 
Fahrı, bu fedak~r r . ızın~ ay 1 kiye" adlı albümden memleket dahi-
bfr eş olduğunu ıspat ettı. v~.zı.~e b:- linde tevzi edilmek üzere getirilecek 
şında vaktinden çok evvel goçup gı- S.OOO adedinin; Orman Çiftliği bira 
den eşinin tabutunu bir kızağa koy- fabrikası için bir defaya mahsus ol
du. Günlerce sonsuz kar !ığınlarıy.la, man üzere getirilecek bira şişeleri -
şar~ kışının aman vermıyen .s~rtlık-ı nin; hariçten ithal edilecek şekerlc
lerıle çarpıştı. Asil ruhlu e!ının ta-, rin gümrük resimleri hakkında icra 
'>utunu hemen hemen kucagında sa- vekilleri heyetince muhtelif tarihler
hillere kndar taşıdı... de alınmış olan kararların tasdiki is-

Vaktinden evvel ölen bir anne, teniyordu. 
küçük kızı hep mesut kalsın diye ona B. Hüsnü Kitapçının sözleri 
Gülsüm adını takmıştı. Gülsüm. adı- Söz alan Hüsnü Kitapçı, gazete, 
na uygun bir hnyat yaşadı. Son ne- mecmua ve mektep kitapları için kul 
fesine kadar güldü. Fakat hazzını ve }anılacak kağıtlardan alınan gümrük 
saadetini hep ideal kıymetlerde ve resminin tenziline dair kararname -
fcdakfırlıkta aradı. nin çok yerinde olduğunu takdirle 

Büj!iinlerde kaybr>ttiğimiz ikin
ci şehit; Sadeddin adında fe

dakô.r, yüksek ruhlu bir Türk haki
midir. Onun ölümünde, Gülsümün 
vakitsiz göçüp gitmesinde olduğu 

gibi hayali tahrik edecek romantik 

1 unsurlar yoktur. Fakat fedakarlık ve 
idealizm ölçüsüyle arada benzerlik 
ve yakınlık eksik değildir. 

Kendisi için değil, yalnız mesleği 
ve vazifesi için bütün bir ömür ge
çiren ve hayatının en olgun ve ve
rimli devrini feda eden Türk hakimi
nin hatırası karşısında saygı ile eğil
meye mecburuz. 

Hô.kim Sadeddin. çok sevdiği vazi
fesini hayatta biricik zevk diye ta
nımıştı. Muğlfilc şekilde işliyen bir 
mahkeme mekanizması içinde vatan

daşlara hak dağıtmak için hazan 11, 
12 saat reislik sandalyasında otur
makla kalmamıştır. Vatandaşları, 

kaydererek bu tenzilin diğer kitap 
kağıtlama da teşmil edilmesini te
menni etti. 

Hatip bundan sonra küp şeker am
balajı için dışarıdan ithal edilecek 
keresteler hakkındaki knrarnameye 
temas ederek, böyle 13ir zaruretle kar 
şılaşmanın üzücü bir şey olmakla be
raber kabul etmemeye imkan bulun
madığını söyledi ve bu tarz ihtiyaç
lardan vareste kalınması için ted
birler alınmnsı temennisinde bulun
du. 

Hüsnü Kitapçı, dnhn sonra Mat
buat Uumum müdürlüğü tarafından 
memleketimizi tanıttırmak için ter
tip edilen ve hariçte bastırılarak 

memlekete ithal olunan "fotoğraflı 

Türkiye" albümlerinin gümrük resim 
lerine ait kararnameye de temas ede 
rek matbuat umum müdürlüğünü bu 
eserinden dolayı takdire şayan gördü 
ğünü söyledi, bu gibi işlerin kendi va
sıtalarımızla yapılmasını temenni et
ti. 

nen menfaatlerden biri zürratmıza 

fayda vermektir. İkincisi de, memle
ketimizde modern ziraati tanzim ve 
tevsi işine vasıta olmaktır. Memle -
ketimiz dahilinde bunun elemanlan 
mevcut olduğuna göre Avrupadan 
gelecek şekerin ithaline sctçekmek 
bizim için zaruridir. Fakat şekli ha
zırlamak şartile. Şirketin yeniden ser 
maye bularak ve koyduğu sermaye
nin emkniyet altına girdiğini gör -
dükten sonra memleketimizin muhte
lif yerlerinde yeniden büyük §eker 
fabrikaları kurmak lazımdır. 

Şeker şirketi bu vazüe ile tavzif 
edilmiştir. Ve kendilerine hüküınet 
namına yardım da vadolunmuştur. 
Şeker sanayiini kurarken daha çok 
Şarkı ve Şark havalisini nazarı iti
bare almak istiyoruz. Ve daha çok o 
sahayı tetkik ihtiyacı vardır. Çünkü 
memleketimizin Garp kısımlnnnda 
esasen şeker sanayiinin muvaffakı
yetle kurulabilceği ve idare edilebi
leceği, kendiliğinden anlaşılmış bu
gün için bir hakikat halindedir. Asıl 
mühim mesele Şarkta kurulacak sa
nayiin rantabl olup olrnıyacnğı key
fiyetidir. Eğer tetkikntımız bizi, ran
tabl olmasa dnhi mühim bir zarara 
sokmıyacak neticeye _götiirürse. Şar
kın miisait olan mıntaknlnrında şe

ker fabrikası kurmak knrnr ve az
mindeyi7 .. Mevcut istihsnlfıtımızı is
tihlak ıniktarile nıiitevnzin bir hale 
getirmek işine ayrıca progranuııuz

dn yer vermek istiyoruz. Bu suretle 
hem Şarkta hem Garpte memleke
tin yükselen şeker istihliik rniktari
lc miitcnasip bir istihsal miktarını 

elde etmiye çalışacağız. 
Şeker istihlak miktarı ambalaj me 

selesi, ve snir alım satımda müessir 

Toplamış olduğumuz çakmak taş- laşan top yavaş yavaş muhtelitin hti 
tarının uzun sürecek olan tetkikini kimiyeti altında ve futbolcufarımızın 
yaptıktan sonra bu müşahedelerimi- ayaklarında dolaşmıya başladı. 
zin neticelerini neşredeceğiz. Bu mü • Daha ilk dakikalarda sakatlana·ı 
şahedelerin Türkiyenin en ilk zaman Alinin yerine getirilen K. .Mustafa 
larını biraz olsun tenvir etmekten kale önlerinde yakaladığı topu ani 
hali kalmıyacağım ümit ediyoruz... bir hareketle Hasana geçirdi. Hasan 

Vermek şerefile mübahi olduğum bu güzel fırsattan istifade ederek sı
konferansların, bir müddet sonra A- kı bir köşe vuruşu ile takımının ilk 
nadolu içlerine yayılacak olan talebe golünü 18 inci dakikada Viyana ka
yi bulundukları ) erlerde knblettarih"e lesine yapmış bulunuyordu. 
ait araştırmaları teksif etmiye tahrik Otuzuncu dakikada Avusturya ta
ve teşvik edeceğini ümit ederim. On- kımının enternasyonal sağaçığı aya
lar bunu yapmakla pek canlı, pek fa- ğında topla yıldırım gibi Ankara ka
nt ve her an Reisicümhurun alaka ve lesine sokularak şüt attı. Fakat, Ra
dikkatine mazhar olan Tiirk Tarih Cc him yerinden ok gibi fırlıyarak to
rniyetinin kendisi için ı;izmiş olduğu pun kaleye girmesine mani oldu. 
gayenin elde edilmesine kuvvetle yar Devre bu suretle Ankaranın kat'i 
dım etmiş olacaklardır. Devlet Rei5i- hakimiyeti altında 1-0 nihayetlen
nin bu dikkat ve ihtimamı, henüz di. 
Tiirk milletinin çok eski mazisini ört- ikinci devrede 
mekte olan örtüfori yırtacaktır. lkinci devreye muhtclitimiz rüz-
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SOLDAN SAGA: 

1 - Bir serbest meslek sahibi 
2 - Kadın adı - Acı 
3 - Fikir - Ufacık böcek 
4 - Yukarıdan gelen emir - B:ıbıınf Son konferansımda Avrupanın gar ve güneşi de arkasına alarak o-

Küçük Asyaya neleı: medyun oldu- yuna başlamış bulunuyord';':. Vi~ana: 5 - :~~:nlst ıstılnhı - Noksnn 
ğunu göstermiye çalıştım. Eğer Kü- lıların ilk dakikalarda katı netıceyı 6 - Tohum atan - Nota 
çük Asya olmasaydı Avrupa kıtası, alabilmek için ortadan yapmış olduk 7 - Erkek adı - Erkek ndı 
eski medeniyeti olan yontma taş dev ları akınlar Abdülün uzun bir vuru- 8 - Ecnebi 
rinden şimdiki medeniyetinin esası d g - Evde gtyi1en bir nevi hafif esvap 

şu ile iade olun u. 
olan neolitik medeniyete nasıl geçe- d d v· al Kunım 

Muhtelitimiz urma an ıyan ı- ıo - Tilrk Adeti Qzerc bilirdi? Buna akıl erdirilemez. M h kk l gol 
ları sıkıştırıyordu. u a at YUKARIOAN AŞAGIYA: 

Biz, Küçük Asyaya, hububatı, eh- peşinde olan mühacimlerimize .. cez.a ı - İnde etmek 
li hayvanları ve Avrupanın büyük sahası dahilinde Viyana sol mudafı- 2 - Bir büyük kıta 
bir kısmını işgal eden insan ırkına inin kasten yaptığı hatalı bir hare- 3 - Gidip g6rmclt 

medyunuz ve bu işte Anadolu büyük ketinden dolayı hakem penaltı verdi. 4 - Genislik - F.rkck adı 
bir rol oynamıştır. Şu halde biz, bu- . 5 - Zirve - Akçe . 

Viyanahlar bu eczayı uzun itu·az ye 6 - Bir tıza - Küçük böcek 
raya geldiğimiz zaman eski bir vatanı münakaşalardan sonra kabul ettiler. 7 - Çekme - Baş 
aramıya gelmiş olan ziyaretçiler va- 3ı inci dakikada Ali bu fırsatı te- a - Beraber - Kısa znmnn 

ziyetinde bulunuyorduk.,, miz bir vuruşla gole tahvil ederek 9 - Ycg!lne J 

Profesör Plttard, Üniversite rek- Ankaranın golünü ikiye çıkarmıştı. ıo .- Gayrimenkul servet - Boysuz ".i] 
törüne, memleketimizdeki ikametleri Maçın bitmesine 14 dakik:ı kadar ac:ıtanbuı 3. il.ncü icra Memur 
esnasında kendilerine refakat eden kalmıştı. Türk futblocularının ço!t ğundan: 
Fethi Isfendiyaroğluna da teşekkür- hakim ve enerjik oyunu karştsında Şişlide Osmanbcy Ahmet bey· 
lerini bildirmiştir. iyice yıpranan Viyanalı prof~syo.?e~~ kak Nigar apartımanı ve sonra V haklarına bir an evvel kavuşturmak, 

davaları iyice kavrıyarak vicdanlı 

hükümler vermek için dava evrakmı 8 k ·ı· · · b t noktaların eğer bunlar varsa değlş-
aşve ı ımı:ın eyana ı tirilmesi arzu edilen şeylerdir ve bit-

Bayan Pittard ta, Türkiyeden ay- ler, bugünkü mağlubiyeti hır turlu apartımanında Hüseyin Ziya o 
rıımanın her zaman için insana ke- l d B b ple çok 

hazmedemiyor ar ı. u se e Hüseyin Süreyya Koraya: d"'r verdig·ini ifade ederek demiştir d·ı F .. st Viyana 937 1 
-ı .... , ••• _ -·--.:.....- -ı.-_, :..•=--'h ... • -- ••vı..-

saatlerini de mesleğine yermiştir. 

Bunu yaparken, hayatının öz serma
yesini yeyip bitirdiğini hiç hatırına 
getirmek istememiş, bir gece vazüc
si başında sessizce gözlerini kapa
mıştır. 

Milletler, fedakar evlatlarının 
yüzüsuyu hürmetine yaşarlar. 

Bir millet yalnız kendi zevkini, men
faatini düşunen nevideki fertlerden 

ibaret olsaydı az zamanda dağılır, 
f cdakar ve idealist unsurları üstün 
tutan milletlerin kölesi olurdu. 

Türk milletinin bu kadar felaket
lerden kurtulup yükselebilmesinin 
sırrı fedakar evlatlarının çokluğun
dandır. Bununla beraber Gu!süm ve 
Sadeddin gibi ideal ve vazife şehitle
ri vasati bir ömür geçiren çokluğa 
nispetle her vakit azlık ve istisna ha
lindedirler. Böyle fedakar ve idealist 

insanların iziyle karşılaştığımız za
man bunu tebarüz ettirmek, duyur
mak, ateşin sıcaklığını ya:o,'lnak he
pimiz için vazifedir. 

Yurdun .fedakar evltıdının kıyme
tini bilirsek, haklarını verirsek. ha-

tıralanru ytlksek tuttuğumuzu muhi

te duyurursak, milletleri asıl yaşatan 
fedakarlık gıdasından ve cevherin-

den milleti istifade ettirmiş oluruz. 

O•• lüm hepimiz için son merha
ledir. Kurnazlık ettiklerini, 

hayatı aldattıklannı, maddi zevkler
den hisselerine düşenden fazla pay 
aldıklannı zanneden maddi ruhlular 
ölümle karşılaşınca bir saniye içinde 

hiç olurlar. Gülsüm gibi, hakim Sa
deddin gibi, yurt için, millet için va-

zife sevdası duyanlar, fedakarlıkta 

haz bulanlar, asıl yüksek varlıkları-

na ölümden sonra başlarlar. Kendi 

vakitsiz yokluklarının acısı, yurt için 

bir varlık kaynağı haline gelir. On

lar gibi idealistler, memleketin fe

dakar tipleri için örnek olurlar, ken

dilerine benzerler yaratırlar. Hatıra-

ları hiçbir zaman sönmez. 

Maddi ruhlular, bu hatıralann ay-

nasına baktıkları zaman kendi çir-

kinliklerini görürler, ellerinden gel-

diği kadar da utanırlar. 

Ahmet Emin YALMAN 

H.ııtinler~n bu ~utnlealnr~."ıif:ln son- "TilDı nıaıtaoar vt:Xnıct~ ve mtılarollT-
ra, Başvekıl Celal Bnynr kursuye gc-

1 
•t·b 

1 
kt Ü 

"' centilmen zanne ı en or Selfmik bankasının 31.12. 
ki· ~~----·-•TutbOICtlla ı n..--ı~e t>tr oyunu urdu- rıhli Dır kıt'a ipotek belgesi P'lıı 

"- Türkiyede kendimi bir ecnc- racak kadar ileri giderek ya hakeme bince zimmetinizde olan 8.12.937 
bi addetmiyorum. Güzideler olduğu tecavüz ediyorlar, ya layismene yum rıhinden itibaren 36 faiz ve ıll 
gibi köylüler de, lise direktörleri ve ruk kaldırıyorlar, veyahut muhtelit rifi icraiyye ve ücreti vekaletle 
profesörleri olduğu gibi genç kız - takım futbolcularına kasdi tekmeler rr.ber tahsili için belgede yazılı 1 
lar ve talebeler de benim dostlarım- savuruyorlardı. teğin paraya çevrilmesi hakkınd' 
dır.,. Bu şartlar altında Gençler Birli- lacakh tarafından yapılan takip t 

arca nazarı ı ı are a ınaca ır. -
lerek mühim beyli'nattıı bulundu ve . d . k. h t' . · b 

mıt e enm ı, eye ı umumıyesı udcdi ki: 
- Arkadaşlar; 

İktısat Vekili arknclaşımız mezu -
nen Avrupada bulunuyordu ve he
nüz bugün geldikleri için şimdi ara
mızda bulunmuyorlar. Muhterem me
busun buradaki beyanatının, ait ol
duğu vekalet namına cevapsız kal
masını arzu etmediğim için bir iki 
kelime ile kendilerine cevap vcrmc-k 
hevesine kapıldım. Bunda ayni za
manda İktısat Vekiline vekalet etti
ğimin de dahlü tesiri vardır. Arka
daşlarımızın burada izhar buyurduk
ları temenniyat hükumetin nazarın
dan kaçmış olan şeyler değildir. Ev
velemirde bu nokta üzerinde tevak
kuf etmek istiyorum. 

Memlekette şekerin sarfiyatı şa -
yanı memnuniyet bir surette inkişaf 
etmekte ve istihlak miktarı artmak
tadır. Hariçten şeker ithaline mecbu
riyet hasıl olmasının sebebi yüksek 
heyetinizce mallımdur. Şekere !iyat 
takdir edildiği zaman maliyet fiyat
ları fabrikaların maliyet hesapları, 
temettü ve vergiler kül halinde mü
talea edilerek bugünkü maktu fiyat 
miktarına varılmıştır. Bu esas muha
faza ediliyor. Bu esas muhafaza edi
lirken fabrikalar aleyhinde tebarüz 
eden bazı noktalar vardır. Fabrika -
lar aleyhinde dedim, mesela kendi
lerinin de buyurdukları veçhile, pan
car fiyatlarının hali, mikatr ve vazi
yetidir. Evvelce pancar fiyatları di
ğer mahsulderimizin fiyatlarına na
zaran, meseUı buğdaya nazaran, da
ha çok elverişli idi ve hatta denilebi
lir ki, en iyi fiyatla alınan mahsul
lerimizden biri pancardı. 

Fakat so,n zamanlarda toprak mah
sullerimizin yükselmiş olması pancar 
zürraı üzerinde eskisi gibi cazip bir 
tesir yapmamaya başladı. Şeker şir
keti bunun üzerinde tevakkuf etme
ye ve tetkikat yapmıya başlamıştır. 

İsdhsal meselesine gelince, fabri -
kaların istihsaliıtını artırmak, mfıs -
tehlik ihtiyaçlarına cevap verebil -
mek imkanı mevcutken, Avrupadan 
memleketimize ilanihaye velev kıs

men olsun şeker ithaline devam et
mek hiç birimizin arzu etmiycceği 
bir keyfiyettir. 

Şarkta şeker sanayii kuracağız 
Şu halde şeker sanayiinden bekle-

rada söz söyliyen hatip arkadaşımı-
zı memnun edecek bir neticeye va-
nlır. 

Kağıt sanayiimizin vaziyeti 
Kağıt meselesin gelince, bunun için 

de İktısat Vekilinin vekili olmak sı
fat ve şere!ilc size hitap etmek iste
rim. Fabrikalar kurulduğu zaman la
akal üç sene bir tecrübe devresi ge
çirirler. Bu da mevcut personalin, 
mütehassıslann amelenin ve müesse
senin memleketin şeraitine adapte 
olması içindir. Ekseriya bir memle
kette bir fabrika açıldığı zaman, ilk 
üç srne kar beglememı:;k lazımdır. 

Normal olan budur. tğer fabrika 
kurulduğu zaman kar edecek olur
sa, anormal telakki olunabilir. Bi
zim kağıt fabrikamız bu şerait hi
Uıfında olarak ilk senesinde kar te
min derek bizi memnun etmiştir. Ka 
ğıt maliyet fiyatlarımız hiç olmazsn 
Avrupa ile ayni seviyededir. Asıl 
müşkül olan mesele bütün dünyada 
kağıt fiyatlarının yükselmesidir, ki, 
bu da kağıdın maddei iptidaiycsin -
den olan selluloz ııyni :zamanda harp 
sannyiinin de maddei iptidaiyesi ol
masından ileri gelmektedir. Muhtaç 
olduğumuz kfığıt ihtiyacımızı fabri
ka kurulurken hesap etmiştik. Fakat 
memleketin muayyen kalitelerini ve 

lngiliz - ltalyan 
(Başı 1 incide) 

lunan Londra g~eteleri birlbirlerine 
tamamen muhalü iki cepheye ayrıl-
mışlardır. 

Sağ gazeteler, anlaşmayı Avru
pa sulbü için kazanılmış büyük bir 
muvaffakıyet gibi gösteriyorlar. Bu
na mukabil sol gazeteler, hükumeti 
şiddetle tenkit etmekte ve bu siyase
tin tecavüz hareketlerine karşı bir 
müsamaha olduğunu kaydetmekte -. 
dir. 
. Taymis gazetesi, muahedenin, bil
hassa yeni şartlara göre, yeni müza
kerelere açık iddiası hususundan 
memnundur. 

Daily Telegraph, Mister Chamber
lain'in körükörüne bu tuzağa düşme
diğinin artık tamamen anlaşıldığını 
ve bunun Chamberlain siyasetine 
muanz olanlara iyi bir cevap teşkil 
ettiğini yazıyor. 

Daily Mail'e göre anlaşma, Mister 
Chamberlain hesabına büyük bir mu 
vaffakıyettir. 

News Chronicle'e göre, anlaşma, diğer nevilerinin hepsini memlekette .. . . 
· ı·h ı t k · · hl!.d· l · i b yalnız bir mutarekeden ıbarettır. Faıs ı sa e me ıçm u ıse erın c a- ? 

rile ve bizim arzumuzla atılmış adım- ı kat, ~ütarek~nin n_~t~~esi ne _ol~cak. 
1 d d El. · d t k~ğ t Bu cıhet katıyen duşunlmemıştır. ar a var ır. ımız e mevcu a ı 

fabrikasını büyütmek için inşaata Daily Herald (Amele gazetesidir) 
devam ediyoruz. Sellüloz fabrikası- gazetesi, Mister Chamberlain, hem 
nın inşasında da devam ediliyor. Bun Habeşistana, hem de İspanyaya iha
lnr bittiği zaman aradaki münaka· net ~tmi~tir. Ve .?u .. siy~set, Mill.et~~~ 
şayn meydan kalmıyacak ve memlc- Cemıyetıne de buyük bır darbe ın 
ketin ihtiyaciyle mütenasip olarak miştlr. 

bu işleri yürüteceğiz. Çünkü işin tek Yapılan anlaşmanın kıymeti, an -
niğinde ve hesaplarında muvaffnki- cak kağıt üzerindedir. Fiili hiçbir kıy 
yet kendisini göstermiştir. meti yoktur. 

Sözlerim bundan ibarettir . ., Fakat asıl, nazarı dikkati celbeden 
Bu izahati ·müteakip kanun layiha mütalea, Mister Eden'in gazetesi ol-

sı reye konularak kabul edildi. makla tanınmış olan Yorksbire 
Yine bugünkü toplantıda Türk Post'un mütaleac;ıdır. 

gayrimübadillerine tahsis edilen mal Bu gzaete, İngiliz - İtalyan an -
!arın vergilerine ve iskan kanun la- !aşmasına lüzumundan fazla ehemmi 
yihasına. bir madde ilavesine dair ka yet verildiğini, İngilterenin bu anlaş 
nun layihalariyle İzmir telefon tcsi- madan hiçbir şey kazanmadığını, fa
satmın satın alınması hakkındaki kat B. Mussolininin prestijini takvi
kanunlar müzakere ve kabul edil- ye ettiğini anlatıyor. 
miştir. Bugün Londrada anlaşma aleyhin-

ği - Ankaragiicü muhteliti~in mut- bi üzerine dairemizin 937 /3947 
lak bir hakimiyeti altında cereyan yılı dosyasiyle gönderilen ödeme 
etmiş olan maçın, neticesi üzerindoe rinin hali hazır ikametgnhınızıtl 
bir def,rişiklik olmadan Ankara t~- huliyeti hasebiyle bila tebliğ iade 
kımının 2-0 galibiyeti ile sona erdı. dildiği mübaşirin meşruhatiyle 

- laşılmış olduğundan icra ha!C~ 
de büvük mitingler yapılmıştır. Ve ğince tebligatın bir ay müddei 
muhal~fct lideri Mister Atlce beya- limen ifasına karar verilmiştir. C 
natta bulunarak, Başvekil Mister Işbu takibe karşı bir itirB 
Chmnbcrlain'in yumuşak sözler, ve varsa tnrihi ilandan itibaren ıO 
şartlı vaadler mukabilinde, Milletler zarfında icraya müracaatla ve'!' 
Cemiyeti idealine en ağır ve yıkıcı ahhütlü mektupla yapmanız vegf 
darbeler indirdiğini söylemiştir. razınız olmadığı takdirde yult 

Fransa, Romaya bir •elir yazılan borcunuzu tarihi ilandtı11 

gönderecek haren bir ay zarfında tediye eı 
İngiliz _ İtalyan anlaşması üze- meniz lazımdır. Aksi halde i~~ 

rine Fransız hükumetinin de İtalya gayri menkulün paraya çevr•1o-ı 
ile buna benzer bir anlaşma yapaca- ilan olunur. ~ 
ğma dair ortalıkta dolaşan haberler, Beyoğlu Uçiincü Sulh HukUI: 
henüz teeyyüt etmemiştir. Buna rağ kimlıgi.nden: 

men alınan diğer bir habere göre; hü Mahkemenin 938/135 snyıl~ 
kumetinden aldığı talimat üzerine yasile Beşiktaşta Köy içinde 

1 
Fransanın Roma maslahatgüzan Jül Müskürat sahibi Vasiliıki vekil~ 
Blondel, cumartesi günü Kont Cia- kat Anastns tarafıııdan Fınclf'~ 
no ile görüşerek gelecek mayısta Ro tramvay caddesinde 59/61 tı 
ma hükiımeti nezdine bir Fransız se- dükkanda bakkal Eftat ve \ 
firi gönderilmesi için İtalya ile Fran ikametgahları meçhul bulun8•11 

sa arasında :müzakerelere başlanma gi oğlu Istavro ve Yorgl.
8

, 

sıru teklif etmiştir. Yani ve Aleksi kızı ' 11~ 
ile Beyoğlunda Cihangirde J{ıl ıf ltalyanın korku•u ıtl 
yokuşunda Yavuz apartımaı:ı 

Moskova, 18 (A.A.) - Tass ajan- üncü dairesinde oturan Yorr.· d' 
sı bildiriyor: Jurnal dö Mosku, İngi- Metodyos aleyhlerine Fındıki~ 
liz - İtalyan anlaşması hakkında di lime Hatun mahallesinde :0°1 

6
1 

yor ki: çe sokağında eski ve yeni 59 ·p 
Chamberlain müşavirlerinin İtal - lı bakkal gediğinden münkll11eıı 

yaya karşı takip edilen taviz siya - ve dükkanın izalei şuyuu is:flı! 
setini muhik göstermek için ileri sür ve cereyan eden muhakerne~,ıJ 
dükleri baŞlıca sebep Berlin - Ro- va edilenlerden lstavro ve , 
ma mihverini zayıflatmak ümididir. Vasiliki gelmemiş ve da\!3c~ıl 
Vakıa Avusturyanın ilhakı ve Alman nın isteğile tapu knydı cclbC 

11 yanın bu mın4tkada mevkiini kuvvet den ve arzuhal okunduğtınd~ 
lendirmiş olması Mussoliniyi endişe le muameleli gıyap kararın e 
ye düşürmüştür. Fakat Mussolini Al gün fasıla ile ilanen tebliğ1~3 
man komşusundan şimdi her zaman- verilerek muhakemesi _ 21 5~ 
dan ziyade korkmaktadır ve bu kor- ona talik edilmış oldugund el 
ku karşısında Almanyanın ittifakın- la işbu günde mahkemeye ~ 
dan vazgeçemez. Hitlerin önümüzde- leri ve bir vekil gönder .111•~ 
ki İtalyaya yapacağı seyahat esna- takdirde vakıaları kabul et rı1 
sında herhalde Mussolini Berlin - rile bakılarak gıyaplar~nd~ıı' 
Roma mihverine olan bağlılığının ye- meye devam olunacagı 1ıııı 
ni delillerini göstermek lüzumunu du gıyap kararı tebliği maı.ı:ıJ1l 

kt olmak üzere ilan olı.ınur. yaca ır.,, 
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Emniyet Sandığı ilanları. 

Taksitli Emlak 
SEMT l 

Satııı 
Muhammen 

C 1 N S 1 kıymeti 

Beyoilunda Şahkulu mahallesinde 
Küçükhendek sokağında Kuledibi
ıneydanı karşısında eski 2, 4, 4, 4, 

Dört buçuk katta yirmi bir 7500 
odalı altında bir gazino ve 

Dlük 6 . · yenı 2, 4, 6, 8, 10 No.lı 

bir mağazası olan terkos ve 
elektrik tesisatını havi kir-
gir üç evin tamamı. 

Usküdarda Debbağlar mahallesin- iki katta dört odalı ahşap 500 
de Camiişerif sokağında eski 24 bir evin tamamı 
nıü. Yeni 30 N o.lı 
Galatada Kılıçalipap Kemankeş 
lrıahallesinde Medrese sokağında 
eski 12 ila 23 yeni 18, (No. taj 18, 

Maamüftemilit kirgir sal
hane (hilen üstünde dört 
odası olan bir kahvehane 
ile demirhanenin tamamı 
Klrglr bir düilln (ümin
de ÜÇ oc:luı vardır) 

3000 

400 Ull/~ 1112, 11/ 3, 11/ 4) No.lı 
sküdarda HayreddinçaVUf ma

hallesinde Çeşme sokağında eski 6 
Yeni 4 No.lı 
Beylerbeyinde Bürhaniye mahalle- 459,85 metre murabbaı bir 300 
ainde eski Rasimağa yeni Abdullah ananın tamamı 
•la sokağında eski 12 mük. yeni 
12/S No.lı 

1 - Arttırma 12/5/938 tarihi ne dllfen perpmbe aBnü saat on bet
te yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kala
caktır. 

2 - Arttırmıya girmek için m uh•!l'!MD kıJ1D8Un % 10 u nlsbetln· 
de pey akçesi yatırmak lAzımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pefln ve geri kalanı l8klz sene-
de leklz müsavi taksitte ödenir. Tak ıdtler ~& faize tlbidlr. 

4 - Taksitler ödenlnclye kadar gayrimeııkul Sand1la birlDel dere-
cede ipotekli kalır. (2001) • 

lıta•bul Defterclarlığında11 : 
Lira 

Ahıçelebi mahallesinin Bahkpazan caddesinde kiin Nevf8hlr 
hanının altında 80 sayılı dükkln: ao 

Abaçelebi mahallesinin Balıkpazan caddesinde kAin Nevıehir 
hanının altında 3 sayılı dükkin: 150 

Ahıçelebi mahaJl•inin Bahkpaan ceddewlnde klin Nevf8hir 
hanımlı altında 4 sayılı dükkAn: 192 
Yabrıcla yaZıh maıı. 17--6--938 alı günü saat on dörde kadar pa

larhkla ihale olunacaktır .Kira bedeli dört müsavi taksitte ve her taksit P8fl 
- verlleeektir. Taliplerin yü.ıe 7,5 pey akçalannı vakti muanentnclm 
9'/vel yatırarak bu müddet zarfında haftanın sah ve cuma a6n1eri Def. 
terdarbk llil1l EmlAk Müdürlüğünde mütefekkU satıt komilyomma ml
tllcaatları. (M.) l2211) 

PAT 1 . 

TAN 

l ı. _________________________ ı ı _________________________ __ • Harici Askeri Kıtaat llaalan - Denb Levaam Satlnalma Komisyonu ilanları 

l - 938 yıhnda Harp Okulundan Y arsubay çıkacak okurlar için a
şalıda cini ve miktarları yazılı eşyaların hlzalannda gösterilen gün
lerde eksiltmeleri Ankarada Harp Okulunda müteşekkil komisyonda ya
pllacaktır. 

2 - İstekliler her gün saat 9 dan itibaren komisyona müracaatla nü
munelerlni görüp §8rt.namelerlni de parasız alabilirler. 

3 - Eksiltmeye iftlrak edecekler muayyen gün ve saatinden asgari 
bil" ... ı evvel teklif ve teminat makbuzlarile mektuplarını ve vesikala
nnı kotnisyona vermif olacakbr. (821) (2201) 
EfYanın cinsi Eksiltme tarihi Saati 
Elbise 25/Nisan/ 938 9 
Kaput 25/Nisan/ 938 14 
Çizme 26/ Nisan/ 938 9 
Manevra kemeri 
Sırma kemer 
Kılıç 

Matra 
Battaniye 
Sandık 
Portatif karyola 

" " tt 

" " " 
27 /Niaan/938 .. " " 28/Niaan/ 938 

tt " .. 

11 
14 

9 
14 
9 

14 

İlk teminatı 
2757 lira 
2757 .. 
1103 " 

197 .. 
1260 tt 

197 " 1103 
" 552 
" 630 " 

Mlkdan 
1050 

" 
" 
" 
" 

" 
" ,, 
,. 

Bir Hekim Aranıyor 
Gölcükte bulunan Deniz Fabrikalarında istihdam edilmek üzere 126 

lirıt ücretli bir hekime ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin 25 Nisan 938 ıarihine kadar Kuımpaşada bulunan koıajs

yonumuza her gün müracaatları. (2076) 
• •• 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 12375 lira olan 500 ton Karciif Kömürünün 

pazarlıkla münakasası 22 Nisan 1938 tarihine müsadif cuma günü 11 de 
Vekllet binasında müteşekkil komisyonumuma icra edilecektir. 

2 -~ a6rmek ...,__. 1-- sOn ve mftnakmya glımek 
isteyenlerin de mezktir gün ve saatte 928,12 liralık ilk teminattan ve 
kanuni belgeleriyle Komisyonumuza müracaattan. (1043) (2056) 

[lı '.' if< !Jı~rnıryollrFı vP l 1~11;::':.ırı ısletmP. U. idtires, ıl;rnlcın 

..... . l Pınarhisar civ!mda bulunan la-
: 1 tut için 18000 IUlo udeyağl kapalı 

Avrupa Hattında tapnacak odun ve odun kömürlerine 20-5--938 tarl
hlnden itibaren ana batta mer'i tarlteler tatbik edilecektir. Fazla tafsi
lAt için istuyonlara müracaat edilmelidir. (1131) (2189) 

..., ..,.. kıııyonıa. ~ ter bili _....,., ........ ._. 
lıllGıı ...,_ıclalıil11 bıı p ._ 

tıılıl ııt'• ıdcııı dalaa .... nalıllt ıoıtar. 

lıte burad' 

VALIDOL ıi.ctaclımııa r•tııırı 
Onu bir ... ttcrtlıe ecliniıı orıclaıı -
clOn'fGY' bir lıat clalıcı gOıel peceltliniı 

Y lı. L 1 D O L ı doınla. tablet ve 
lıap IMıılincle ıı.r 9C&onecle bulunur. 

=::-~=:.!:~°!:=::.: Aile Kayıtları Y apllacak 
milyonunda yapılacaktır. Şartname- lıtanb•I lelecllyeılden : 
sini görmek lstiyenler ber gün 
komıayona müracaat edebilirler. Elr· 1080 sayılı beledl,e kanunu mucibince f.tanbul Umumi meclill ualı-
stltmeai 25/4/9~ Paaarteai gimü u- lı için yapılacak llÇlmJer1e intihabı meb'uaan bnununa tevfikan 
at 16 da yapıı.caktır. Muhammen belediyece bazırlauce1l intihap deftsı.tne 9IU olmak üzere !s-
fiyab 17100 lira, ~ teminatı 1283 tanbul Umum! Meclisi her nahiyede, 1nt1Up defterleri blavm kar-
Uradır. :W:ünakuaya lftirak edecek· tonıan namı altında aile kayıtlan tella'ne karar vermlfttr. Umuml 
lerin bildlrilen günde ve \aym adi- Meclis karannın tatbikine fimdilik Beyoğlu kazasında başlanacak-
len eksiltme saatı..-ıden bir su~ evvel br. önce Beyoğlu kazasının merkez nahiyesi müdürlüğü ve bundan 
teminat ve teklif mektuplarile icap sonra da bu kHadakl diğer nahiye Müdürlükleri kendi mıntakala-
cden sair vesaiktn komisyona f.evdıi. nnda bulunan ikametglhlara her aile için birer sual varakası dağıta-

"798,. ··1921" caklardır. Aile Reisleri, bu varakatan aldıkları tarihten en çok on 
lf. gün geçmeden okunaklı bir IUl'8tte doldurup ikametglhlara gönde-

Her bir metresine tahmin edilen rilecek memurlara veya ballı bulundukları Nahiye Müdürüna iade 
fiyab 315 kuruş olan 70000 metre \•e teslim edeceklerdir. Kendilerble imza mukabilinde teslim oluna-
kaputluk kUID8f kapalı zarf usulile cak sual varakalaruim müddeti içinde iade ve teslim etmeyen aile 
mOnahMya konulmllflur. ihalesi reisleri 1608 sayılı beledi~ müteallik ahkAmı cezaiye kanunu 

------------ 28/4/ 938 perşembe gWıü saat 15 de- hükümlerine göre cezalancbnlacaklardır. 
dir. Dk teminatı 12275 liradır. Evsaf Hemşehrilerin belediye ve mebus seçimlerine l§tlrak gibi en bft-ZAYi - 3028 sicil numerolu ara

bacıhJr ehliyetnauıeml kaybettim 
Yentatnl çJkartacağım, zayiln hükmü 

)'Oktur. 

Anabaet Sami 

ı ZAYi - 818 llcil numerolu mo
I tosiklet ehliyetnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 

1 NUcoıca oOtu Dhnitri 

j KAYIP - 618 plaka numaralı 
otoı.nobile ait karne, ebliyetnametnl 

ve muayene eO••nımı ~ 

şartnamesi 11 ira 4 kuruş mukabilin- vük haklannm istimali hususunun kolayca temini için Belediyenin 
de M. M. V eklleti Satın•)ma komla- iı,tl.JU' etttll külfeti göz önilne alarak bu lfln tabakkuk1ma yardım 
yonundan alınır. Eksiltmeye gire- etmeleri hassatan rica olunur. (2163) 

cek.lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 • •••••••••••• •••--QncO maddelerinde istenilen V818ikle .. _____ _ 

teminat ve tet~ mettup1ar11e bir- Pazarftlda ftslhtte ilanı 
likte ihale ~~ en a bir .. ı 
evvel Ankanda KM. Vetlleti Sa- lırldareH NClfla Miitllrl1i111 .. : 
tına•ma komisyonuna vermeleri.. 1 - 6 Mayıs 938 tarh1ne müsadif Cuma gilnü 188t 15 de Kır1dan1l 

"799,. "1924" Nafia Müdürlüğü odasında (4168) lira 94 kuruş keşif bedelli Kırklareli 

* - Vize - Saray yolunun 37XOOO - 38XOOO inci kilometreleri arUm
Her bir metresine tahmin edilen dak i Poyralı betonarme köprüsü varyantına ait '77'1 metre tM tdvlJel 

fiyatı 275 k\U'Uf olan 100.000 metre tıirabiye ve bloka)b şose nişaatı puarlıkla verUecektir. 
lu§lık elbiselik kumaş kapalı zarf 2 _ K8fi4 ~. pliıı ve buna müteferrl diler evrak her lfhı 

lç w clıt t..ır memel•lwlıt. 1-111' memıtlulnln 1m ttirtt iltlbabla- Bir ;yaislnl alwjımdan hilrmü ol-
usulile münakasaya konulmUfblr. Nafia MOdilrlqondıi paı.billr. 
~- 29/<VJJS Cwp..,clDi\ -.t 11 3 - Muvakkat teminat 112 lira ff1 bruftuı'. 

~ cerabatlemnlf ~ bnqan bMut memeJerlnin tedavi· madığını ilAn ederim. 

--------dal• !M-•m•uftffa--byetle--tlfayl-•te• ndn-• ..... _•. ----ı Dolctor B4c:U lhıan 
dedir. Dk tem.inat İ4'750 ilnrdlr. h- 4 _ isteklilerin Nafta V*'1etinden veya nafta mddürlOklerinden 931 • 
saf ve prtnamesi 13 Ura ?5 ~ nesi için ahnm11 müteahhltlik vedr8'lYle Ticaret odam ftllkamnı ,,.. 
tur. EkaUtmeye ıtrecekler 2490 -- termeleri JA:amdır. (2177) 

--------~----.;;;..------------------·--- 7lh kanunua 2 ve 1 6ncG madde• -------------~--------:-
rinde aöeteriJen yeptlrJe •mhwt w z A y 1 

Şapbcı .. 
Yeni Balk anha- " 

n Nak. 
km Agavni. Tesbihcl 

-..1111a lluıel lçld1i lokanta. " .. 

Alı ft Şiir. 
..\11 ve • 

<.> 
" .. 

• 

" " 
" " 

.. .. 
" .. 
" 
.. 
" 

'B..,. 
1ra-il Adalar *;.. 

Lfmtn Han 
Y alıJrı5fk'l 

Hamidiye C. .. 

,. 
" 

ıc..pa 

No. 

11 
il 

29/2 

48/l 
M 

• 

..... -
938 
93'1 

937 -
935 
im. 
93& 
93' 

Vero'lri 
238.'10 

88.40 
1'1.'11 

82.36 
1093.IO 

151.20 

181.44 
181.44 

~ 
No. n. 
H/18 

23/19 
22/'11 

22/64 
11•1 

32/21 

nı*> 
32/19 

latanbul Defterclarlılmdan: y..-_ ... _ ...__. __ , Emlnönii Mall;Ye pbelf mükelı.tleri yeni adreslerini blldlrmemit 
M&al"WI adı, lfl ve •ki •~ 3-.. ı d hizalarında Juıh kazanç ~ veraıtıenne alt 

hı>llan arqtırmalarda da bulunamamJf olduklann an • 
;'[':':!...-aın.alerln biaat kmdileriDe tebliji mümkün olem--'fUr· 

llUkut usulQ muhakemeleri kanunu hükümlerine tevf"ıkan ve tebli 1 yerine geçmek üzere keyfiyet UAn 

( • · maı.tlesi Babkpazan cacld desinde Maksucllye han 3 nci1 katta •> Eski Şeyh GeylAnl Yeni R6stempaşa Do Luid llanrta -'•ketinin ilin tarihinden lti-
tı---~ 938 ... 1. .............. ver...f~ne itiraz eden 19' ·- .... 
~ eden ve 3~uraar~una ..walJt*r bir •ekil gönc:lerilme.me 25.11.937 T. ve 

'tl;9 bir ay zarfında l8t. ·--•· ld ~ ... .fan illnen teblli olunur. (2183) 
layıb tararile karar HA.aa.-y o ua..-.. 

Ja•danna Saft•alma Komlıyo•••cl•• : 
CitUI TGJmım bedeli ilk ıetnind 

Metre Boz maka· 
ra iplljL 

Kırmızı Çuha 
Mavi çuha 
Kurşun! astar 
AstarlıJr beZ 

Orta mat düğme 
Pantalon tokU1 
Çinko düğme 
Kilçük Mat düğme 
Küçük kopça 

Llrcı Kf'. Lifti ""· 
680.00 61.00 

'128.'1S 
3156.215 
800 

ı~oo - -2883.00 

81.23 

135.00 

218.23 

Ekıiltme gün t1e saati 

4 Ma)'ll 938 Çarpnba aQnü aat 
10 da 

4 Mayıs 938 Çarfanba 
saat 14 de 

4 Mayıs 938 Çarpnba günil saat 
11,30 da 

teklif mekıupılanm birlikte ihale --
atlnden en u bir ... t enet A-. ttJWM .,.,...._ Makbus 
rada M. il. VelrAletl S.tuwlma t. Jfı...-. Tutbl No. Tarihi 
mlqomma ftl'IDe1erL "'197,. .. ım.. ... &/ 10/JI 1101 8/ 10/29 * ıı• 23/ 11,129 8188 23/10/ 29 

Kiitahya Tayyare alayında yapta- mi 1/ 10/ 29 1100 8/ 10/ 29 
nllıcak lmpkl•JM kwl ... paadlk~ lGl'11 80/ 10,129 328' 30/ 10/29 
la ebtltmeye konulaıU§tur. Kefil Y11br*la numaralan ,...ıı lthallt ~elrlne alt makbumn 
.-.n 4llOO Uram. Pazarlık • Mi- bybetttllm'zden hGJanii oJmadliuıı ve baDlmr laaldanda lZmlr ttJWlt 
san 938 Salı günü saat 10 da Anb- Gilml'QGnce ıamn,.ı. mu=elenin -.. tpı mir •• edllcllli ilAn o-
rada iL M. Vualetl Sa*'uır. D- -1 ut (2lSV !samde n- Dlrlk bulvarında 
ml8yommda yapılacaktır. tik temi- un • 
nab 3890 Unıcllr. X..., proje ve prt

Allottl biraderler eshamlı 
Komandit Şirketi 

Muavenet Yekt11etlndea: 
namel• Mt bni;a k M. v.ıcaıe11 
Satmalina ~11Dc:lan almır. Pa 
zarlıp atreeekler bnupl'tllldnat • 
2490 a,lb baunun ı w• bcl1 m.ı 
delerbMle ,_ala "'"'9fwla müteab- takan Umum M\ldlirHllfl ~ Vlll,etler lakla if1erlnde tstilıdam ecUJ.. 
bitlik ........... lllrUktıe pazarht mek üzere 150 Ura Ocretll Fen Memurluldarma ihtiyaç vardır. Talip 
gün ve • .....,. Aabrada M. M. olanlann bil6mum ftlalk Y. flmdiY• kadar bulundukları vazife ve ttı.-
Veklletl ... ima llıoliıisyonunda re ait evrak ve ~ adet Fototrafla blaat veyahut bu vesaik ve evrab 
hazır buJ ... lan. NS12,. "2074.. göndermek suretiyle ~t V*'1etlne miiracaatlan ilAn olunur. f85'1t 

(1748) 

1 ~~~ti~~~ ı,--------~-----------~ 
Ordu baetaneleri için bin ad9t 

Subaf pijamua 20 Nltu 938 ç.
pnba &ünü saat 15 de Tophanede 
levazım lmirlili Atınalma ko~ 
DUDCa puatlıJda ebUbMll yapıla• 
eaktır. Hepsiııln tahmin bedeli 3Ho 
IJra ilk teminab 282 ~ 50 Jmnat
tur. Şartııu.ne ve nflmune.i komlıl
y•.>nda gör(l}ebilir. IstekJUerln bnD
nt veslb1ariJl8 beraber belli aaaıte 
ke>mıa,oa. aeJmelet'L "491,. "2120 •. 

OSMANLI BANKASI 
ILAN 

Osmanlı Banbmmn Galata, Y• 
atcamt .. Beyoi111 dairelerl. Hlld· 
miyeti Milliye bayramı münuebeti
le 21 .._ ( ........ ) ft 23 
Nisan 1938 tarihlerinde kapalı 19u
lunacaktır. 

Sahibi "'· umum• nepiyatl ıtııre 
eden: AblMt 8ml1t YALMAN. ~ 

teelltk " "'*" l)at TOı1r Limite& IJr· 
keti.. ButM. ,_TAN Untl rm 

:m ··-

NAS 1 R 
1 LA C ı · 

D01'TOR JEMSIN 
AMERIKAl>A UZUN TET· 

KIKAT NETiCESi OLARAK 
BULDUCU BiR FORMOL-
DOR. KANZUK NASIR ILA
CI en eeki naaırlan bile k6-
ldind• Çllcaıv. Ciddi Te ,aya
m itimat bir naaır illcıdır. 

INGlL1z KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCUJ - IST ANBUL 



VENOS 
Kremi 

Terkibindeki husus! mad
del hayatiye dolayıaile dlcU 
besler, teraveüni arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Veniil 
kremi asri kadın güzelliği. 

Din bir tılısımıchr. 

Nezle 
B8ttba ılltla hMtahklanna · 
701 a~abillr: Fakat bir tek 

GRIPIN 

VENOS 
Pudrası 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmlf 
fevkallde ince ve hüıf Ve
n üs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tra
vetll güzelliiini ifade eder. 

........... aln1arDe ~ airdan - ima .......... - bt'I ... 
Ude tlbadlrir, ~ eolak alsmblma, ptp ... ....u laaatabklan 

kup ı.m.- mftuıinlir. lealmada sln4e ı kete ..... •mr. 

TAN 

VENOS 
Allığı 

Her cildin rengine .,re 

çefltleri mevcuttur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkali
de tabil bir renk verir; teni 
bozmaz; güzell8fÜril'. 

lıtanbul Uçüncü icra Memu,.zu
ğuf&dtıta: 

Şifllde Oınnanbey, Ahmet bey~ 
kajmda Nipr apartıman 8 ve son
ra lWe apartımanmda Hüseyin Zi
ya ollu H1i8eyin Süreyya Kora'ya: 

SelAnik bankuının 25.3.937 tarih 
ve 4535/ 203 sayılı re'sen tanzim edi
len bir kıt'a BeDet ile zimmetinizde 
olan 4825 Uranın 1. Atustos 937 ta-
rihlnden itibaren meşrut aenevt % 12 
faiz, meaartfi lcraiyye ve ücreti V&

klletle beraber tahsili için alacakh 
tarafından yapılan takip talebi üze
rine dairemizin 937 /361-' ayılı doe
yutyle gönderilen lcra emrinin ika
metglhmızm meçhuliyetl hasebiyle 
~blil edilmedlli mübqlriıı meşru
habndan Waf1lm11 oldutundan lcra 
h6Jdmlilhdn tebligatın bi» •7 müd
detle ilanen yapllnuunna karar ve

rilmlftlr. 
İfbu takibe karp bir ltirazmız 

varsa tarihi Dlndan itibaren 10 gün 
zarfında icraya müracaatla veya ta
ahhütlil mektupla yapmanız ve iti
razum olmaclılı takdirde yukarıda 
JUl!an lwn:anmu tarlbl illndan lti
bueıl bir ay zarfmda tediye eyleme-
m 1lzunc:br. Aksi halde ipotekli --~ 
rl menkulün paraya çevrlleeelt f1b 
olunur. ('1003) 

tncmbul l1dnd lflb .lfemwZ• 
fUMatC 

' 

VENOS 
Ruiu 

Son moda ve gayet cazib 
renklerile kullananlan hay
rete düşürür. Dudaklarda 

24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan
dıldan yegine rujdur. 

19-, _ 938 

VENOS 
Surmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme

ıile tuvalet gören kirpikler 

büyür ve güzelleşerek kalb

lere ok gibi saplanır. 

11 DAIMA 

TİRYAKİ 
iÇiYORUM .. 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki :· 
• Tiryaki sigarası on
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

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

Her zaman 

· AYNI HARMANI, 
AYNI 1 Ç 1 M l 

' 4VNI NEFASETi 
TiRYAKiDE 

--------------------- Müflis Balıkpazarmda Yağcı ve BULABİLiRSiNiZ! 

Adeta Bir Mucize! 
Diye Bayan inci itiraf Effi. 

Bir_,......, ..... ...,.._ .......... O'l M wW'. 

... pnc a•'"4>=m Bltfbı aıfradatlana ..,.. w w
min cildime .... edi,..W. 

:Yalms7p ..... , .. 
tecrBheJi ~· Sis 
- .. ,.. .. ,. bir 
.. temin ile daha 
smc llrflmniif olar

aanaz. 

ll8enfm için haJdbten 
bir macbe aldu.,. diye 
Bayan lnd beJan ediyor: 
MHafta arfmda bu derece 
pyam baym bir tarzda 
dellfeeellmi an w tlmit 
etmiyordum. Bütün arka
~ daha genç 'Ve .da
ha lehhar a&iindQGmil 
IÖ)'lüyorlar. Cidden bu ca-

.,.. laci kallandı

.. 1'&tiln sBsellik .. 
ft"IDY'hm arbdat1• 
rma taYıi1e edi10r. 

• ,... laa.,nin abel
lik leftZ!!Mb kullua
dddaıi 7 sGn IOnnkİ 

hakiki fotolrafı 
.tp tenime ...,ıa etmekle 

beraber ulll temin ettlll· 
mi • bilmek IRIJ'orlar. 
Ba da pyet buiUlr. ca-.. 
dbı bakild amuna ola 
Tokalon kremlnl kulJUı.. 
n& Sbde -. _... 
amçleflp cazip bir ten te
min ecltntz.,. 

Bayanlann Nazan Dt\katine: 
Satm aldıiam Toblon kremi TUOlarmm hü

yflk bir luıweti YUclır. Onlan baJiiniu iade et· 
titinizde lleheri için 5 lmnlf alauk, aJDi ••'N• 
da kıymettar müklfatlan bahman Tokalon 11111-
uhabıma ittirak ha'ldgnı Y-.O bir bilet takdim 
edecektir. 

DHIDa .. Akay lıı.t.esl•clea : 
Adalar - Aneclohı - Yalova battmda 20 m.n 938 ~ ltl

tatik obmacK tDrbeher tarlfell tskelelen mlımftar. (2111) 

yojurtçu. Koço Beykonun tasfiye lfl 
biterek mahkemece lflhın kapanma.. 
ıma H.4.938 tarihinde karar veril
mit oldulu 1Un olunur. ('700I) 

20 Kaluı ıigara 
iHTiRA ILANI 

"Demlryohı Pasta ftgmıa,. 
baklanda ahnmıı olan 5/8/934 
günlü ve 1829 •ph ihtira be
ratı bu defa mevkii fille kon
mak bere abere devril feral ve
ya icar edileeelfnden talip olan
lann Galatada Drtıat Hanında, 
Robert Ferri'ye müracaatlan l
lb olunur. 

KURUŞ 

Yeni Kontr • Plak Ltd. Şhketi 
ıcua·u SiSTEM Fabrikumda 

.._._,~o~ KURU SiSTEMLE 
_. :rapılan KELEBEKmarka 

KONTR · PLAKLAR 
Çarpılma, fatlaına, kabarma n 
saire ~iti hl~1tlr Ana shtennes. 

Kontr-Pliklar bu rıibi lnzala
ra kartı ıaranti9ile atılD'. 

llZIL. IA YIN, KARAA•AÇ'clan mamul 
K.oaıtr • pllldar atok olarak her zaman meYCuddur. 

Sahı Yerlerl: 
latanlsalda: ROŞTU MURAT OOLU, Mahmudpqa Kürkçü 

Han No. 28. ISAK PIUFIDIS, Galata, Mah
mudiye caddMİ No. 21. 

Anlrarada : VEHBi KOÇ Ticaretbaneai. 
lzmirde : KARL HORNFELD. 

blSAN ltAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
• YUSUF " KADRi IŞMAN. ,, 
ŞABAN t,tAHMUD KOKNER. 

Sun.unda : GOÇMEN OOLU KARDEŞLER. 
Umumi l&bt JWİ: l.tanbul, Sirkeci, Mühürdanade Han· 

• No. 3 YENi KONTR • PUK Ltd. Şirketi. TeL 22401 • 

AsipinKena 
.. .... ... , .•• n... plpt&, ... "dlıt ........................ .. 

....................... dikkat blQ'arallwl ~ 

MODERN TURKIYE MECMUASININ 
8 net sa,.smı muhakkak alınız. 

CH..,..ecllğlalz gbellik, akdlara llayret verecel 
-ılnllk ve Mflı bir talN. 

• 
Sumer Bank. 

Uininni Müdürlüğünden: 
lmtlaanla Memur Allnacakttr. 

Müfettit mua'Yinliti - Kontrolarliik • mee'al memurluk ıiW 
nzifelenle itıtihdam olunm•k üzere Yüluek lktıaat Ye Tica
ret mektebi mezwılan almacaktır. 

Son Gç aene zarfinda'. iyi derece ile mezun bulun,mak ve u
kerlifini J&Pmıt olmak flU'ÜD'· 

imtihan 5 5. 1938 tarihinde Anbrada. Ye latanbulda ayni 
zamanda )"apılacakır. 

TaHpler teraiti Ankarada Umumi Müdürlükten; latanhulda 
Şubemizden, diler mahallerde mÜ981eeelerimizden ölrene

bilirler 

Emlak ve Eytam Banka11 IWinlan 

Bankanın Hesap N. Yeri Nevi İcra Dosya 
1t. l&ol Ortaköy Abaya Difbudak ilokak Bv 93'1/391, 

Elld US, yeni 1 '1 No. lu. 
Bankamın ipotekli olup btanbul Dördüncll icra dalremd vu)rjPI! 

numaraa JU1b dosya Ue 4. S. 938 tarihine miAdif Çarpmbe cfbıO 
armma 'De atıl~ olan ~ıtr .. tm aluilar ama eder 
...._ .. 1117l''iiı ~ .. mnlrabU .....um bhllhle ~ 
Dau edeblllr. (2185) 


