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BAŞMU HARRIRI: :AHMET EMiN YALMAN 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük cildik eaer her evde bulunman il· 

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah· 
nım bırakmay:nuz. Tam eserin fiyab 7 liradD'. 

TAN Matbaası 

•• 
Roma Müzakereleri Neticelenmek· Uzere 

ltalga, Teminat Veriyor: ' Şefimize 

Harp Bittiği Gün ispanya Son.,suz 

Toprağından Çekilecek! !f:~f:~~~= 

Lerida Mukavemet Ediyor 

Fransa Hududuna İltica 
• 

Eden lspanyolların 

Olarl 
Oldu 
Siyaseti 

Varılan Esaslar 
z.ın yeni bir tezahUrüne sahne Olm\11• 

tur: 
Celse açıldığı zaman. Azadan dok -

tor Ethem Akif, Atatürkün rahatmz
blırn ve iadei Afiyet etınit oldutunu ga 
zetelerde okuyarak öJrendllinl, nhat 
sızlık haberinden müteessir olduğu 

kadar, iade! Afiyet etmlı bulunmasın
dan da o derece sürur hissettiğtni söy 
lem~ bu ııünınınu efklnwnwniye 
önllnde buradan Wıar ederek aziz Şe
fe dalml Afiyetler dlledijioi ilAve et
miştir. 

Sayısı 6 Bini Buldu 
Ademi Müdahale Kontrol Sistemi 
Ay Başından Sonra T erkediliyor 1 • Fi6stindeki ltalyan menfaatleri himaye 

görecek. 2 • Akdenizdeki karıılıklı menfaatler 
tanınacak. 3 ·Aleyhteki propaganda kesilecek. 

J\hmet Emin y ALMAN 4 • Libyadaki kuvvetler yarıya indirilecek 

Londrada Ademi Müdaha- Londra, 1 (A.A.) - İngiliz - İtal -
le Komitesi toplandL Ga- yan anlaşmasının imza edilmek üze

yet ciddi bir tavırla pazarlıklar- re olduğu hakkındaki şayialar iyi ma
da bulunuyor: ispanyada dövü- lumat alan İngiliz mahfillerinde mcv 

feD iki tarafm ordularmdan ge- ~siz1sayılı~or:tBb~nunla beraber, gö 
• eb" - '"ll"'I ruşme er musaı ır surette devam 

". al~-~ ecn 1 aonu u er on etmekte ve iki üç hafta içinde anlaş 
bin kitı mı olaun, yoksa daha manın akdi mümkün görülmektedir. 
çok, veya daha az mı? Bazı zorluklar bertaraf edilmiştir. 

İspanyadaki boğuşma son safhaya Romanın şimdi, Habeş fütuhatının 
gelmiJ görünüyor. On bin gönüllü- 9 mayısta toplanacak olan Milletler 
nün çekilmesine ait kararın olgun- Cemiyeti vasıtasiyle tanınmasını ka
l.aşması ve tatbik aylara muhtaç bul ettiği bildirilmektedir. 
hfıleydir. Bu manUlra karşısında Akdeniz meselesi hakkında, Ro -
Londrada gayet cidcll tavırla devam ma, anlaşmasının, iç harbin sonunda 
eden müzakereler Manakyamn eski İspanya topraklannı tamamen boşalt 
oyun1annı hatırlatıyor. Haniya Ek- mak için teminat vermiye amade bu
mekçi Kadın, Fanfan Klodin gibi lunınaktadır. 
çok acıklı piyeslerde gerilen sinir- Akdenizde ve Şap denizindeki kar 
leri yatıftırmak için en sonunda plıklı kuvvetlere karşı dair mallı -
mutlaka bir yerde komedi oynanır- mat teatisine matuf müzakereler de 
dı. Avropada da galiba birçok per- ehemmiyetle ilerlemiştir. 
deli (Olan oldu) faciasından sonra Yeni rejim hakkında Filistindeki 
bir perde komedi oynamak ihtiyacı İtalyan menfaatlerinin himayesine 
duyulmuştur. Ademi Müdahale Ko- gelince, bu hususta mühim noktalar 
mitesinin bu saatteki müzakeı-eleri (Devamı 10 uncuda) 

Müz.akaelere iıtirak eden 
lngiltere Hariciyai Şark 

müteh...., Rentlel 
· bu mlnada bir komediden bqka bir- ========================= 

Bunun tızerlne reis vekili §O cevabı 

vermiştir: 
.. _ At•tDrkDn r•h•t.ıılılını hepi· 

nılı amzetelerde okuyar•k muttali 
olduk, UıUldUk. Fak•t, ayni ıa • 
manda reamt ve ullhlyettar ma· 
kamdan afiyete kmvuftuklarını ao
renmekle tmm•men mearur ve mDı· 
terlh olmuı bulunuyoruz. lthem A· 
klf erk•datımııın bu eDrurumuıu 

ve muk•ddee Atamıza ol•n candan 
b•Olılıjiımızı lf•de eden ve efklrı· 
ıtmumlyeye ibllO için burmda izhar 
ettikleri yOkaek ve temiz hlılere bit 
t•bl muhterem heyetinizin de al • 
kıııerıa lftlrtk eder.,, 
Meclis reis vekilinin bu sözleri, 

uzun alkışlarla karşılanmış ve tasvip 
edilmiştir. 

Çinliler 
Şanghaya 
Yaklaşıyor 
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"''' .._ -
Lerüla üzerine yapılan .an taarnızlann 

İnlrİfa/ vaziyetini göıterir harita 

Londra, 1 (Hususi) - Ispanyn rida'yı Cümhuriyet namına miidafaa 
harbine dair Burgoş'dan gelen en eden kumandan, bugiın, Royter mu· 
l'IOll ha'herlere göre, asiler bugün Ak- habirine yarına kadar müdafast ci .. 
deniz üzerindeki Torton yolundaki bildiği takdirde şehrin düşmlJ'90fll
Valadeobles şehrini i§gal etmişler- ni söylemiştir. Lerida kumandanının 
dir. bütün beklediği, takviye kıtaatı ile 

Asilerin kuvvetleri Lerida'nm va- mühimmattır. Bunlar bu gece içinde 
rof1anna varml§lardır. Fakat Lerida muvasalat ettiği takdirde Lerida asi-
mukavemete devam etmektedir. Le- (Devamı 10 uncuda) 

rey sayılamaz. Südetler, Boş Durmuyorlar 
Çln Taarruzu Karı111nda 
Bütün Japon Mevzllerl 
Mukavemetini Kaybeffl Ankara Borsası Açıldı 

Maliye Vekilinin Nutkundan Sonra 
ilk Satışlara Başlandı 

~ oldu faciası, 1918 senesin-
de sulhçü adı altında kavga 

Ye IÜrültii tohumlan ekilmesiyle 
~. 1935 senesinde ilk bü
Yük bıahsu1 alınmıştır. Muaolinl, 
~ Çok sağlam görünen Büyük =Y• cephesinin arkasında bot
f..._, ........ ~ulUJıduğunu kendince ket
-o.&&Uftlr. Tasarladığı büyük bir ku
~ OYQııunda lngWz blöfünü gör-
mtye karar,,..._;., - - H 

Çek Nazileri, Yeni Bir 
Hükiimet Darbesi için 
Hazırlanıyorlarmış! 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) - Maliye vekili Fuat Ağral.ı. bor 
Ankara borsası, bugün saat 11 de a- yı açarken dedi ki: 
çıldL Bu münasebetle yeni borsa bi- "Cürnhuriyet hükümetinİll 
nasında yapılan merasimde, Maliye nal çalışmıya verdiği ebernad'9t 
Vekili Fuat Ağralı, Maliye müsteşa- feyizli neticelerinden birisine 

bet P8!'tlatııı- - .. "'"91 gormut ve a-

d..:~ı.::.. ~~0~ Hükiimetçi Partiler Arasında da lh
:::c:~eı~ uzaktan ak ~P. tilif Çıktı, Almanya, A vusturyaya 
miştir. Bu J'arını tedb' alitılmk kak~ G •• d d• v • K } G • Ç k• 

rı, bütün bankalar müdürleri ve ida- bugün burada şahit oluyoruz. 
re meclisi Azaları, Maliye Vekaleti Filhakika rejimimiz, bütiİll iş 
erkim hazır bulundular. (Devamı 10 tıflCl&Ô} 

ispanya Harbinin 
Hakiki Hikiyesi 

yasetin iki -~i ır • o~ . ~ı- on er ıgı ıta arı erı e ıyor 
.. Milletl r-.. olmuştur. Bırın-

cısı er ~yetinin asıl 
gayesi bakımı~ -ıw ~ 
ik. isi d di~ ço p gttmesı, 

mc e l5er (Olan oldu) hare-
ketlerine meydaııırı açılması •• 

Hitler yeni 8~ kapıdan der-
hal ilerlemekte hiç tereddüt 

etmemiştir. 3 Mart 1936 tarihind 
Ren'in askeri işgal altuıa alınması~ 
Hitler için hem bir gaye, hem d; 
bir vasıta idi. Fransanuı mukave
met kudretini ve İngiliz - Fransız 

"-.birliğindeki sağlamlığı bu S\B'etle 
·"~ esaslı bir tecrübeden geçirnılt 
çok~ 
oluyo ;· askeri işgali İngilterede 

Ren lil nbil bir hareket diye kar. 
haklı ve ,. lerin rolü, ağlıyan bir 
şılandı. tngllZ\rm.ıya çalışır gibi bir 
çocuğu sustc- oyalamaktan ve 
tarzda Fr~aret kaldı. Fransa 
susturmaktan _..,ed . . ~rtılma 

r'. esının r -
da Versay ~ı..Dek kadar kolaY haz
sını hayret eOJ"'- -

metti. (Olan oldu) facialan 
Bu tecrilbe · 1 
. --• ıınklıılar açtı. Jlıt er, 

içm yeni yeıı> .. ta . . o-
t "lt in v Ştna tekliflerııu. 
ngı eren alari rak 

yalama manet' Yle karşılıY8 
vakit kazandı· AVUsturyada kOC3

• 

b . (Olatl oldu) hareketi h 
ırum ır ,J>eVOYrıı l fJ Uftl"tJnaJ 

: ~· erle müzalrerelere 
, ... elro'1orxılryo 

B B. HoJza 

Prag, 1 (Hususi) - Südet Alman
lan temsil eden üç mebus, bugün 
Başvekil B. Hodza ile müzakerelere 
başlamıştır. Hükumet, ekalliyetler Çin ordulan B'lflrumandanı 
meselesinin konuşulduğu bu sırada Marf!f'll Şang. Kay-Şelı TAN pek yakında İspanya harbinin hakiki hikiyesini an. 
siyasi toplantılan yasak etmiştir. [Yazıaı üçüncü eayfamızda] latan bir eseri tefrika halinde neşre başlıyacaktır. 
Yasak bir ay devam edecektir. Bu eseri yazan zat Ramon Sender isminde meşhur bir İspan 

Bir hükômet JaTbe•i mi M.ısırSeçı·mı·nde yol muharriridix Kitap muharririn gözle gördüttt. 
ha:ıırlanıyormuf? içinde yaşadığı tiüyük facianın bir hikayesinden iba. 

Lôndra, ı (Hususi> - Londra ga- Ve-lf Partisi rettir. Sender büyük bir muharrir, büyük bir şair ve 
zetelerinin mühim bir kısmı Çekos- './ 1 büyük bir psikoloğdur. 
lovakya mukadderatı hakkında en- Kaybediyor Muharrir daha isyan başlamadan hadiselerin içine kanş-
dişe göstermektedir. Mançester Gar mış, harp patladıktan sonra da cepheye giderek biz-
diyana göre, Çekoslovakyanın istik- Kahire, 1 (Hususi) - Yukarı Mı- d b b h 
liline hürmet edileceği hakkındaki sırda yapılan umumt intihabatın en zat övüşmüş, irkaç arkadaşıyle aylarca u ce en-
Alrnan taahhütlerinin hiçbir kıymeti son neticesi şöyledir: HükUınet par- nemin içinde yaşamıştır. Eserde facia faciayı, hikaye 
yoktur. Almanyanm, Alman dili kul tileri 45, Sadistler 23, Müstakiller hikayeyi takip ediyor. Onu bir gün dağlarda, bir gün 
tanılan mıntakalan ilhak etmek nl- 25, Vefdistler 4. Madridin arkasında, bir gün Cenupta. bir gün tay-
yetinde bulunduğu şüphe götürmez, Yukarı Mısırdaki 110 intihap da- yare hücumunda buluyoruz. Eser kahramanlık ör-
Nasyonal sosyalist şefleri, bu mese- iresinin 13 ünde seçim yenilenecek- nekleri, harp sahneleri, casus hikayeleri ile doludtır. 
leyi aralannda konuştuklan zaman, tir. Bu eser hakkında tenkitler yazan İngiliz ve Amerikan ıa-
bunda katiyen müttefiktirler. Yalmz Hüktlmet liberallerden. ittihat ve zeteleri, İspanya harbi hakkında bu kadar mük 
Berlinde taktik hususunda fikirlerde Şa'ab partilerinden mütefeklrtl ve 
ihtilaf vardır. Bazılan, Südet mın- "MlW cephe,, natnı albnC:la faaliyet mel bir eser yazılmadığını söylemekte müttefik-
takasımn Almanyaya ilhakından g6stermektedir. ittihat ve Şa'ab par tirler. 
sonra Çekoslovak devletini Almanya tileri daha fazla Mısır aristokratları- Eser güzeldir, heyecanlıdır. sürükleyicidir. 
nın himat'eSi altında idame ettir- nı temsil ederler. Liberaller içtima! Yakında TAN'da Okuyacaksınııe 
mek, yalnız bu devleti Küçük Aıı· reform taraftarı gençlerden müte,ek 

tant ile Fransız ve Sovyet ittifeld• ldldir. Şimdiki Bapekil Mehmet l!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!i!!!!!!!!!!i!!i!~~i!!!!!ii!!l!i!!i!!iil!!!~!iiii!iH!i!i!i!!!!!~~!i!i!i!~~~-l!i!!!lilii!!!!!!!!1f~ 
(De1Hımı 10 ııftCUda) (Deoamı.10 ııncudt:' 



Cumhuriyet Gazetesi 
Bize Yeniden Sataşıyor 

Küçüklüğe ve Menfi 
Ruha Yeni Bir Örnek 

D ünkü Ciimhuriyet gazetesin
de bize sataşır yolda yeni 

bir yazı çıkmıfi-ır. 
Bu gazete, bize rakip bir sabah 

gaz.et.esidir. 
Biz, rekabet mücadelesini şöyle 

fmlıyoruz: Gazete $Üatiyle mem
lekete ve okuyucuya olan hizmet
ler.imiz.in seviyaiııi yükseltmiye 
çalışmak, okuyucuya hergün bir 
derece daha yüksek bir kıymet 
vermek ... 

Cümhuriyet gazetesi, şöyle an
lıyor: Çalışan rakiplere karşı tez
vir yapmak, kendilerhıe satat
mak, menfi tekilde münakaşalar 
açmak ... 

Bütün diğer gazetelerin &iitun
lan karıştınlırsa Cümhuriyet ga
zetesinin her biri ile bu şekilde bir 
geçmi§i olduğu görülür. 

En doğru yol, bu yolda bir ga
zeteyi muhatap saymamaktır. Çün 
kü Cümhuriyet gazetesiyle müna
kaşaya girişmek, bir küfür yarışı
na sürüklenmek demektir. 

Fakat bir menfi hücumu cevıı.p
sız bırakmanın şu neticesi olabi
lir: Bu gazetenin seciyesini ve sa
iklerini yakından tanımıyanlar 
da: "Acaba bu yazılanlarda kıs

men olsun doğru bir taraf yok 
.mu?,, filcri uyanabilir. 

Biz berraklık taraftan olduğu
muz için bu gazetenin .tezvir mev
zuu yapmıya çalıştığı meselelerin 
neden ibaret olduğunu birer birer 
anlatacağız. Fakat küfürbazlık 
meydanı bu gazetenin ihtısas sa
hası olduğu için bu sahada kendi
sini takip edecek değiliz. 

C umhurlyet gazetesi, Mual
lim Nihadm bir mektubu 

münasebetiyle bize şu ~ı atıyor: 
Bizim "mahut,, bir ideolojimiz 
varmış. Açlık edebiyatiyle buna 
taı af tar kazanmak istiyormuşuz. 
Eski bir muallimin düştüğü vazi
yeti teşhir ederek burjuva cemi
yetini fena göstermek arzusunda 
bulunmuşuz. Milli vicdana itham
lar savurmuşuz .... 

Cümhuriyet gazetesinin (ma
hut) dediği id«!oloji, Kemalizm ide
olojisidir. Gazetemizin her yazısı, 
inkılapçı ve halkçı Türkiyenin he
deflerine ve menfaatlerine uy
gundur. Yabancı ideolojilere kar
ii sağ ve .sol ayırmadan daima Ke
malist ideolojinin istiklali ve üs
tünlüğü ileri sürülmüştür. Gam
temizin yaratmıya çalıştığı hava; 
nikbinlik, birlik, istikrar, sevgi ve 
emniyet havasıdır. Dünün mirası 
~lindeki yolsuzluklan, daima u
mumi hayatın berrak ve gfuel gi
dişinden tecrit suretiyle ortaya 

koyduk ve ancak daha iyi, daha 
yüksek, daha mükemmel ideal 
için çalıştık. 

Halbuki Cumhuriyet gazetesi
nin neşriyatında bu ideallerden a
çık inhiraflar vardır. Ancak umu
mi menfaatin bir netir ve müda
faa vasıtası olarak varlık hakkı 
bulunan gazete, vakit vakit husu
si menfaatler için kullanılmıştır. 

Cumhuriyet gazetesine meydan 
okuyoruz: Mebuslarımızdan, pro
fetKJ'lerden, gazetecilerden, avu
katlardan bir jüri kurulsun, Cum
huriyet gazetesi, bizim yazılan
mıula Kemalizm rejiminin umde
lerine mugayir tuttuğu yazılan 
bulsun çıkarsın, bu jüriye versin. 
Biz de birkaç senelik Cumhuriyet 
gazetesinin kolleksiyonunda bu 
umdelere aykın olarak çıkan ve 
kısmen hususi menfaatler arıyan 
yazılan ve gazeteye dayanarak 
yapılan işleri ortaya koyalım. Jü
ri her iki gazete hakkında hük
münü versin ... 

c umhuriyet gazetesinin bize 
sataşmasına sebep olan me

teleye gelince arkadaşımız Bür
han Felek bize muallim Nihat is
mlııde birini tanıttı. Konuştuk. 
Karşımızda kültür sahibi bir adam 

bulduk. Eski tanıyanlar kendisi
nin idealist bir muallim olduğunu 
.CSylediler. Zavallı adam, içkiye 
iptill yüzünden basamak basa
mak düşmüş, nihayet Karaca Ah-

ınedi kendine mesken yapmıf. 
Karşımızda canlı bir sergüzeşt 

ve el uzatılacak değerli bir adam 
vardı. Bu sergüzeftin neşri, içki 
iptiliunna karşı en canlı bir vesika 
tesiri yapacaktı. 

Muallim Nihadı giydirdik. Ha
yata yeniden başlamak üzere ken
disine yardım teklü ettik. Jçlciyi 
bırakmak şartiyle kendiaine gün
de bir lira verecektik. Buna karşı 
gece musahhihlf?rine yardım ede
cekti. Fakat muallim Nihat, iptila
sından vazgeçemedi. Akşamlan 

birçok içki içtikten sonra matbaa
ya geldi. Pek az iş gördü. Çalışan 
arkadaşları daha çok işinden alı
koydu. Buna rağmen muallim Ni
hadı, yardım diye verdiğim iz va
züeden çıkarmıyacaktık. Fakat 
kurtuluşunun ellinci günü, had
dinden fazla i~miş ve ceplerine ra
kı şişeleri doldurmuş bir halde 
matbaaya geldi, artık işe devam 
edemiyeceğini söyledi. Zaten bun
dan evvel de gece işine vücudü
nün tahammülü olmadığını söylü
yor, kendisine hariçte bir iş bul
mamızı istiyordu. Bunun için her 
birimiz uğraştık. Fakat muallim 
Nihadın hastalık şeklindeki ipti
lası karşısında bir neticeye vara
madık . 

İlk karşılaştığımız zaman bize 
sergüzeştini yazmasını istedik. On 
sekiz yazı yazdı. Bunların hiçbiri 
neşredilecek bir halde olmamakla 
beraber gazetelerde ham şekilde 
bir tefrika için verilen paranın a
zami haddi olan üç lirayı verdik. 
Sonra bu yazılan arkadaşımız A
ka Gündüze devrettik. O, kendi 
kalemiyle yeni baştan yazdı. 

Bizim bütün bu meselede kaba
hatüniz, içki iptilası yüzünden ira
desi sarsılmış bir adama en temiz 
niyetle yardıma çalışmaktan iba
rettir. Bundan dolayı tahammüle 
mecbur kaldığımız üzüntü ve sı
kıntılar uzun bir hikaye teşkil e
der. İtiraf ediyoruz ki, neticede a
ciz kaldık. Bizim yanda bıraktığı
mız ~i (Cumhuriyet) gazetesinin 
insanlık namına üstüne aldığın
dan dolayı muallim Nihat hesabı
na çok memnunuz. Bu gazetenin 
zavallı adama yapacağı yardımla
n alaka ile takip edeceğiz. 

N eşrettiğimiz muallim Nihat 
tefrikasının (açlık edebiya

tı) mahiyetinde olduğuna ve "mil
li vicdana karşı bir itham teşkil 
ettiğine,, gelince, bu noktada da a
çık bir tezvir ve jurnalcılık var

dır. Muallim Nihat, ne cemiyeti, 
ne de kimseyi kendi akıbetinden 
dolayı mesul tutmamıştır. İçki ip
tilasının ve bunun sebep olduğu 
hayatın mesuliyeti kendine ait ol
duğunu, hatıratında birçok defa
lar tekrar etmi~ir. Bir cemiyet 
içinde içki içenler varsa ve bu yüz
den sefalete düşerlerse bunun me
suliyeti cemiyete ait aeğildir. Ce
miyet defalarla muallim Nihada 
Bakırköy hastanesinin kapılarını 
açarak tedavi imkanlarını da ver
miş, fakat muallim Nihat bunlar
dan istüade et.rpemekte ısrar et
miştir. 

İçyüzü bundan ibaret bir mese
leyi bize sataşmıya bir vesile yapan 
gazrteye acınz. Bir Türk gazetesi
ni bu kadar küçük, bu kadar men
fi görmek çok acı birşeydir. Fakat, 
Bakırköy hastanesi muallim Niha
dı nasıl tedavi imkanını bulama
mışsa biz de Cumhuriyet gazete
sindeki ruhi küçüklüğe deva bil
miyoruz. Hastalığın vakit vakit 
indifalar yapmasını tabii bir ha
dise diye karşılıvoruz ve e-ecivo
ruz. 

1 lzmlr Fuarı için TenzilcSt 
Izmir, (TAN) - Fuar müddetince 

Devlet demiroyllan idaresi, her ziya 

retçinin İzmirde asgari iki gün kal

ması şartiyle tarüelerinde tenzilat 

yapacaktır. Balkanlar ve Belçika ka
ra ve deniz vasıtalarmda da İzmir 

Fuan için tenzilat yapılacağı gelen 
haberlerden anlasılmıstır. 

T ,, .. N 

BELEDİYEDE: LORD LOYD ŞEHRiMİZ DE : 

Şehir Meclisi 
Toplantısında 
Münakaşalar 
Şehir Meclisi dün nisan içtima dev

resinin ilk toplantısını yaptı. 1938 
bütçesinin son müzakeresi muvafık 
görüldü, bazı mazbatalar okunup ait 
oldukları encümenlere havale edildi. 

Yeni belediye zabıtası taıpnatna -
mesinin müzakeresine geçildi. Sey -
rüsefere ait faslın müzakeresi başka 
bir güne bırakıldı. Talimatnamenin 
ekmekler ve kasaplar faslı hararetli 

1 

ve uzun münakaşalara yol açtı. Ek -
mek işinde bilhassa ekmeklerin ka
ğıda sarılarak sattınlmasına itiraz e
dildi. 

Belediye İktısat müdürü evvelce 
sıhhi düşüncelerle verilen bu kara
rın sır! ekmeklerin maliyet fiyatlan
nı artırmamak için muvakkaten tat-
bik edilmediğini, fakat yerli kağıdın 
ucuz fiyatla bu ihtiyacı karşılıyabile
cek bir hale gelmesinden sonra ek -
meklerin kağıtlara sarılmasında sıh
hi zanıret olduğunu iddia etti. 

Bir de noksan ekmeklerin müsa
dere edilmesinden münakaşa çıktı. 

Çünkü maddenin birinde ekmeklerin 
bakkallardan alınan diğer maddeler 
gibi tartılarak satılması mecburi kı
lındığı halde, diğer bir maddede nok
san ekmeklerin müsadere edilmesin
den bahsedilmektedir. 

Azadan bir kısmı tartı ile verilecek 
bir şeyin noksan veya fazla olmasın
da bir zarar olamıyacağını, satıcının 

ekmek bedelini ekmeğin ağırlığına gö 
re alabileceğini, binaenaleyh, ya, nok 
sanların müsadere edilmemesi yahut 
tartı usulünün kaldırılması lazımge
leceğini, esasen küçücük bir dükkan
da birkaç kilo ekmek satan birisine 
terazi satın aldırmak külfetini yük
lemenin doğru olamıyacağını iddia et 
tiler. 

Kasaplar kısmınd\ı da kasap dük -
kanlarının en az 4 metre yüz ve 3 met 
re derinliğinde olması mecburi tutu
luyordu, azadan Hamdi Rasim, tetki
kat yaptığını, yeni talimata uyabile -
cek ancak birkaç kasap dükkanı bu -
lunduğunu, bu madde bu şekilde ka
bul edildiği takdirde İstanbul kasap
larının avuç dolusu para sarfetmek 
mecburiyetinde kalacaklarını, bu ha 
tin ise etin ucuzlatılmasına uğraşıl
dığı şu sırada bu kararla taban tabana 
zıt bulunduğunu ileri sürdü. Et ve ek 
mek fasılları ~zerinde münakaşa ha
raretlendi. Bunun üzerine her iki fas 
lın ihtiyaca göre değiştirilmesi için en 
cümene iadesine karar verild. 

Terkosun Bilançosu 
Belediyeye bağlı sular idaresinin 

937 yılına ait bilançosu dün şehir mec 
lisine verilmiştir. Bu bilançoya göre 
1937 de İstanbula 14099752 metre mi 
kabı su verilmiştir. Bu miktar 936 
dan 864674 metre mikabı ve şirketin 
son senesi olan 932 den 3578009 met
re mikabı fazladır. Abone miktarı ge
çen yıldan 1136 fazlasile 22666 dır. 
Geçen sene temmuzda belediyeye ge 
geçen Kadıköy ve havalisi su şirke
tine ait Elmalı suyundan bu havaliye 
şirket zamanındakinden 98610 metre 
mikabı fazlasile 24 77703 metre mi-
kabı su verilmiştir. Bu havalideki a
bone miktarı da 8194 tür. 

937 de terkostan 1246569 ve Elma
lıdan 110908 lira ki, ceman 1357477 
lira 57 kuruş gelir temin edilmiştir. 
Bu yekun şirket zamanındakinden 

!ngl]ız aevıet aaamı Lord Loyd, Londraya dönmek. üzere, dün sabah Ankaradan 
şehrimize geleli. Bu resimde, Lordu,. Ankaradaki temasları sırasında Başvekilimiz ve 

diğer vekillerle bir arada görüyoruz. 

MÜTEFERRİK : 

Hava Seferleri 
1 

Bugün Başhyor 
Dün başlaması mukarrer !ştan

bul - Ankara hava seferleri havala
nn yağışlı ve sahanın çamurlu olu
şundan dolayı başlıyamamıştır. Se
ferlere bugün saat 9,30 da başlana
caktır. Ilk kalkacak tayyare (Fer 8) 

adlı tayyaredir. Bunun gibi daha üç 
tayyare getirtilmiş ve seferlere tah
sis edilmiş bulunmaktadır. Geçen se
neki tayyarelerin iki motörlü olma
sına mukabil bunlar dört motörlü~ 

dür. Süratleri saatte 260 kilometre
dir. 10 yolcu ve 3 mürettebat olmak 
üzere 13 kişi alabilecek vaziyette
dir. 

Istanbul - Ankara mesafesini 1 
saat 45 dakikada uçacaklardır. Bilet 
fiyatı gitme 22 lira, gidip gelme 36 
liradır. Pazar günleri müstesna ol
mak üzere her gün saat 9,30 Istan
buldan, 15.30 da da Ankaradan ha
reket edilecektir. 

Gölcükte inşaat 
Gölcüğün müstakbel planı bir 

Hollanda şirketi tarafından yapılmış 
olduğundan bu plan üzerinde faaliye
te geçilmiştir. Ilk olarak 23 b'ln lira 
sarfile bir hükumet konağı yapılmak 
tadır. inşaat iki ay sonra bitirilecek
tir. 

Bundan başka altışar bin lira sar
file bir Halkevi ve bir belediye bi
nasının inşasına da başlanmak üze
redir. Sahilde 20 metre genişliğinde 
300 metre uzunluğunda bir caddenin 
açılmasına da girişilmiştir. Buralara 
okaliptos ağaçları dikilecektir. Bura 
ya şimdilik yeniden 200 ev yapıla
caktır. 

*Balkan Antantı Ekonomik 

konsey içtimaında bulunacak Balkan

lı mümessiller önümüzdeki salı günü 

şehrimize gelmiş bulunacaklardır. 

Yunan heyeti daha evvel şehrimize 

gelecektir. Bu heyette mümessiller
den başka 8 teknik mütehassıs da 
bulunmaktadır. 

yüzde 41 ve geçen seneden 9834 lira 
fazladır. Buna mukabil Elmalı için 
798731 lira ve terkos için 616657 ,5 li 
ra işletme ve idare masrafı yapılmış 
tır. 

MAARİFTE: 

BtR PROFESÖRÜN 

HATIRASI 
Geçen sene ölen Fen fakültesi 

Hayvanat enstitüsü profesörü Navil 
için Isviçrede Cenevre Üniversitesi
ne bir plaka konmuştur. İsviçreliler 
Universitemize de bu plakanın diğer 
bir eşini göndermişlerdir. Hayvanat 
enstitüsünün kurulmasında çqk çalı
şan profesör Navil'in kabartma bir 
portresile beraber bu plaka dün Hay 
vanat enstitüsünde profesörün bü
yük laboratuvanna konmuştur. Ay
rıca 14 nisanda da merasim yapıla
caktır. 

* Yüksek tedrisat müdürü Cevat 
şehrimize gelmiştir. 

* Deniz Ticareti kaptan ve ma
kinistlerinden imtihana girmek hak
kını kazananların terfi imtihanlarına 
dün Deniz Ticaret mektebinde baş
lanmıştır. 

Imtihanları, mektep müdürü Ze
ki, Deniz Ticaret müdürü Müfıt Nec
det, fen heyeti reisi Hayrettin ve 
Fabrika ve Havuzlar müdürü Cemil
den mürekkep bir komisyon yapmak 
tadır. * Maarif Vekaleti müzelerin ken 
disine bağlı olması ve abideleri koru 
rna işile mükellef bulunması hase -
bile Eminönünün müstakbel şekli hak 
kında belediyeden malumat iste -
miştir. 

Diğer taraftan Evkaf idaresi, Valde 
hanı için belediyeden alacağı 260 bin 
lira ile mühim varidat getirecek yeni 
bir bina alınıya karar vermiştir. 

POLİSTE: 

Kulakların 
Esrarı 
Çözüldü 
Alemdarda iki insan kulağı bulun

duğunu dün yazmıştık. Yapılan tah -
kikat neticesinde, bu kulaklann o ci 
varda oturan bir tıbbiye talebesi ta -
rafından düşürüldüğü anlaşılmıştır. 

Talebe, bu kulakları teşrihhaneden 
almış ve ders tatbikatı için evine gö
türmekte idi. 

Ayrıca belediyeden yardım görmi 1 Kaymakamın Kolu Kırddı 
yen vakıf sular idaresi için de 115409 Üsküdar kaymakamı Bay LO.tfi ev 
lira sarfedilmiş ve eski terkos şirketi- velki gün bir kaza geçirmiştir. Bay 
ne 1300183 liradan ibaret senelik tak Ltitfi akşam üzeri vilayette yapılan 
sit için Fransız frangının düşmesi do kaymakamlar toplantısından sonra vi 
layısile 55444 lira 90 kuruş verilmiş !ayet konağının alt katındaki iskan 
tir. dairesine inmek isterken, merdiven -

==,.~=B=A=N=K-A-=S=l=U=M=U=M=l=H=E=Y=E=T=I=,========= ıerden düşmüş ve bir kolu kırılmış-
!# tır. Bay Ltitfl Haydarpaşa nümune 

İt Bankası umumi heyeti, evvelki gün Ankarada senelik toplantısını yap • 
tı, bu içtimada Başvekilimiz de bulundu. Bu reıim, toplantıdan bir görü • 

nüşil tespit ediyor. 

hastanesine kaldırılarak tedavi altı
na alınmıştır. 

Bay Ltitfiye geçmiş olsun, deriz. 

DENİZ ve LİMAN : 

Yalovaya 

Araba Vapuru 
Bir Mayıstan itibaren Yalovaya a

raba vapurları seferleri tertip 
olunacaktır. Bu postalar için 
Akay idaresi ile Şirketi Hay
riye anlaşmıştır. Şirketi Hayriye 
nin araba vapurlanndan biri cumar 
tesi günü Sirkeciden kalkacak ve Ya 
lovaya gidecek, pazartesi sabahı da 
avdet edecektir. Bu postalar ~fta ta 
tillerini Yalova ve B.Yl!ifda geçirmek 
istiyenlerin ihtiyaçJlnm karşı! 
olacaktır. 

·-·-····· .. ·················· ... ·················· : : 

i Ankaradan i 
1 : ! Telefon ve Telgrafla e ......... ········· 

Yaralının Tedavi 

Ücreti Mahkumdan 

Ah nacak 
Ankara, 1 (Tan mulıabirindcn)

Yaralama suçlannda hastanelere 
yatırılan hastaların bakını masraf
ları ihtiyar etmiş olan hastanele
re verilmek üzere mahkeme mas -
rafları meyanında nıahkfımdan tah 
siline resen hiikiirn verilmesi mu
vafık olacağı Adliye Vekaletinden 
alakadar makamlara bildirilmiştir. 

Hariciye Vekilimiz 
Hareket Ediyor 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) 
Hariciye Vekili doktor Tevfik Rü 
tü Aras, beraberinde Mısırın An 
kara sefiri Mehmet Elcezayirli old 
ğu halde, Kahireye gitmek üzere p 
zartesi günü buradan hareket ed 
cektir. 

ithal Reiirni Kararname· 
sinde Bir Değitiklik 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) 
Halen umunıi ithal rejill'li karam 
mesinin birinci ve ikinci maddesi h ·· 
kümlerinden istifade eden meml 
ketlerden serbestçe ithal olunan v 
fakat adı geçen kararnaıneye bağ 
11 sayılı listede bulunmadığınd 
dolayı Brezilya ve Hindistandan i 
hal edilemiyen Karnauba mumu il 
100 adedinin s~cti ~~ ~lodan ağ 
gelen keçi oğl.agı derısının bahsi g 
çen 11 sayılı listeye ilave edilme 
Vekiller Heyetince kararlaştırılmı 
tır. 

Başvekilin Ziyafeti 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) 

Başvekil Celal B~yar, bu akşam A 
karapalasta Jtordıplomatik ve Vek· 
ler Heyeti azaları şerefine bir ziy 
fet verdi. 

Yakalanan Kaçakçda 
Ankara, 1 (A.A.) - Geçen b" 

hafta içinde gümrük ınuhaf aza te 
kilatı, yetmiş sekiz kaçakçı, altı y .. 

elli altı kilo gümrük kaçağ\, 
a]tı kilo inhisar kaçağı, altı kilo s 
kiz yüz on iki gram uyuşturucu ma 

de, yedi bin üç yüz altmış iki defte 

sigara kağıdı, yüz elli Türk liras 
dört kaçakçı hayvanı ele geçiçrmi 

tir. 

Büyük Millet Meclisinde 
Ankara 1 (A.A.) - Büyük , · 

let Meclisi' bugün Fikret Sılay' 
başkanlığında toplanarak Türkiye 
Letonya ticaret. mukavelesinin ta 
diki hakkındakı kanun layihasının 
rinci müzakeresini yapınıştır. M 
lis, pazartesi günii toplanaca~tır. 

KISA HABERLER 
* NorveÇ nıcbusan meclisi, .Milll M .. 

dafaa için hüktimcte 52 milyon kuronl 
istikraz aktıne mezuniyet Vermiştir. * Bulgaristan ile Pollnya arasında b 
matbuat anlaşması yapılacaktır. * Havr limanında bir vapurla bir 
morkör çarpışmış, 6 k iGf boğulmuştur. * Belçika Maliye NezarcU, buhra 
vergisinin yeniden konması, bazı yeni r 
simler ihdası gibi teklifler hnzırlamı * Devlet demlryolları idaresi yenld 

Almanynya 11, Fransaya 5, İngiltereye 1, 
viçreye l, italyaya 2 talebe göndermijf * Adliye encümeni devlet şil.rası kan 
lAyihasının milzakcreslnl bitirmiştir. U 
ba. bOtce encümenine gönderilmiştir. 

TAKViM ve HAVA 

CUMARTESi 
2 Nisan 1938 

' Uncu ay 
Arabi: 13117 

Safer: 1 
Güneş: 6,44 
1 kindi: 115,52 
y at•I : ll0,05 

Gün: 30 Kaıım: 148 
Rumı· l 't 4 

Mart: 20 
o~ıe: 12,17 
Ak§am: 18,34 
lmaAk: ll,00 

YURTTA HAVA VAZiYETi 
Dün yurdun Kocaeli ye Karadeniz böl 

!erinde Jıava kapalı ve mevzu yağışlı, Or 
Anadolu ile Doğu Anııdolunun bir kısmın 
da çok bulutlu, diğel" bölgelerde bulut 
geçmiş, rüzg5rlar Trak)'O, Ege ve Ka rad 
niz klYılaruıda şimali istikaınetten, dlğ 
bölgelerd~umfyetle cenubt lstikamettc 
Kocaeli ve Karadeniı klYılarındn kuvve 
li, diğer yerlerde orta Jtuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hı!\rıı ek~criyetle faz 
bulutlu geçmiş, rilzı;::\r cenubu gnrbl is ti 
mttten saniyede 15 ilA '1 ınetre hızla esm 
tir. Saat 14 te barometfe 761,l mlllmet 
icli. Hararet en çok 12,S ~e en ıı.z 8,7 santi 
.ıtrııt olarak kavdedilmıstir. 



[ B'lfG"lfi\f'I -- -... : 
Fransada Buhranll 

Günler 
Omer Rıza DOCRUL 

Fransada endüstri kanşıklıkla

n var ve hükumet bu kanşık
lıklara son vermek için çalışıyor. 
Diğer taraftan hükumet iki meclise 
yeni bir iktısadi ve mali program 
takdim etmek üzere hazırlanmakta
dır. Gelecek haftanın başlannda 
mecliste münakaşa olunacak bu 
programın geçenlerde Fransız ayanı 
tarafından reddi üzerine Fransada 
yeni bir kabine buhranı başlıyacak 
ve son yıllarda, biribirini takip eden 
bu buhranlar yüzünden Fransanın 
beynelmilel siyaset aleminde znfa 
ui;'Tıyan nüfuzu, belki de, daha faz
la zfıfa uğrıyacaktı. Filhakika, Fran
sanın bugünkü parlamentosu ancak 
iki yıllık olduğu halde dört hüku
met değişmesine şahit olmuş, daha 
evvelki meclis ise ''kabine buhra
nı,, ile karşılaşmıştı. Bugünkii şerait 
ise, hcrşeyden ev\·el istikrarı icap 
ettirmektedir. 

Fransızlar da bu istikrann lüzu
munu takdir ettikleri için Fransa
dan ikide birde bir milli hüklimetin 
teşkili için teşebbüsler vuku buldu· 
kana dair haberler gelmekte, fakat 
bu milli hilkfımctin nasıl teşekkül 
edeceği üzerinde geniş bir ihtilfıf hü
küın sürmektedir. 

B. Blum, Şotan'ın istifası ü:ıerine 
Yeni hükumeti teşkile başladığı za. 
inan, :nıilli bir hükümet kurmak için 
çalışmış ve bu hükumeti halk cep· 
hesi etrafında toplamak istemişti. 
Çünkü, bu cepheyi teşkil eden parti
ler umumi seçimde mühim bir ekse
riyet kazanmıştı. 

Buna mukabil muhalefet, "şahsi
yetler,, den müteşekkil milli bir ka
bineye taraftar oldııklarını gösteri
yorlar. Bunların istekleri parti ay
nhbrına bakmadan tanınmış mümtaz 
şahsiyetleri bir araya getirerek bun
lara yan diktatoryal salahiyetle.r 
vermektir. Sosyalistler, bu teklifin 
halk cephesini yıkmaktan başka bir 
hedefi bulunmadığına inanıyor ve 
bu yüzden bu teklifi kabule yanaş
:rnıyorlar. 

Sağlann mutedil partileri milli 
hükumete iştirak lehinde olmakla 
beraber komünistlerin hükfunet dı
şında kalmaları fikrindedirler. Bun
ların iddiaları; komünistlerin Mos
kovaya dayanmaları Fransanın mil
li menfaatleri· namına bir tehlike
d~r. Ve bu tehlike Fransada, ikinci 
hır İspanya vlicude getirebilir. f ak~t bütün sağ partiler bu fi-

kırde değildir. Çünkii Fran
~daki kom!initlor, memleketin ü
çuneii hüyiik partisini teşkil ediyor-
lar. Bütün ın·11 t" t ·ı tt"ğ" · ·· li ı e ı emsı e ı ını soy 

Yen bir kabine ise onlan hiikümet 
haricinde b 

ırakamaz. Pol Reyno da 
bu fikird d' • . e ır. Ona göre Fransanın 
ihtıyacı • t•h . 

. • ıs ı salı arttırmaktır. Bunu 
yapabılnı k · . . • . 
d . . e ıçın, ışçılerın yardımın-
d ank ıstıfade etmek lazımdır. O hal-

: ~ın~nistierin hftkumete iştirak 
~ ın; e;;i de kabul etmek icap e

er.t'lo teYno'nun bu düşünceleri sağ 
par ı er arafınd k 

•11• b" h"k an abul olunursa 
mı ı ır u uınet t k'l" • b 

eş ı ı nıs eten 
kolaylaşır. lı,akat b .. k 

unu ıosterece 
emmareler pek •~dır. 

M. Blum hük6.nıeti • 
1 

d 
d•w b" -h· nı meşgu e en 
ıger ır mu ım nıesel j h . . . e spanya · ar 

hıdır ve bu harhın alaca v ı· d' • .1 . i gı ne ıce ır. 
Fran a ı çı erı, SPan"a .. h . . . .. ,, cunı urıye-
tı Iehınde mudahaleyi te 'k d' 

.. . Ş\'ı e ıyor 
ve Blum hukunıetı Adenıi Müdahale 
siyaseti üzerinde ısrar etmek isti
yor. Hattn bu vaziyet sağıann, hüku
mete iş beraberliği Yapnıanıaları 
için de bahane teşkil etmektedir. 
Anlaşılan 1\1. Blum. biitiin kuvvet ''e 
nüfuzunu kullanarak ispanya işine 
müdahaleden uzak kalmak i~in ça
lışacaktır. 

Fransanın üç taraftan faşist dev
letlerle adeta çevrilmiş olduğu bu 
sırada Fransız efkarı umumiycsinin 
lıirlik lehinde olduğu anla:?ıhyor. 
Belki de efkfırı uınumiycnin bu taz. 
Yiki milli hiikumetin teşkilini ko
lavlaştıracaktır. 
Mısırda: 

Mısırda yapılan s"çim mfıcade
lesinin neticesi hakkında ah. 

nan nıallımat Vefd Partisinin ınağ. 
IUıı edildiğini göstermektedir. 1922 
denberi yapılan biitün seçim miica
delcterindc Vefd Partisi daima ka· 
bir bir muvaffakıyet kazanmış oldu· 

eth: Mısır efkin 

.----
Çinliler, Şanghaya Yaklaşıyor 

Çin Taarruzu Önünde 
Bütün Japon Mevzileri 
Mukavemetini Kaybetti 
· New-York, 1 (Hususi) - Uzak 
Şarktan gelen en son haberlere göre, 
sekiz gündenberi Çinlilerle Japonlar 
arasında devam eden şiddetli muhare 
beler Çinlilerin Japonları her cephe
de gerilemiye mecbur etmelerile ve 
parlak muvaffakıyetler kazanmalari
le neticelenmiştir. Lunghay demiryo 
lu şebekesinin anahtarı sayılan Suçav 
şehri tamamile kurtulmuş ve Japonla 
rın daha ilerideki mevzileri de Çin ta 
arruzu karşısında mukavemet edeme 
miştir. Çinliler bugün Taycuan şeh
rini istirdat ettiklerini bildiriyorlar. 
Bu havalideki .. Tapon kollan kamilen 
püskürtülmüştür. 

Japonlar uzun bir sükuttan sonra, 
Şantunğ vilıiyetinin ellerinde bulun
duğunu, yalnız bir şehrin ihata edil
miş bir halde olduğunu bildiriyor -
lar. 

Japon mandalan tehdit 
altında mı bulunuyor? 

Tokyo, 1 (A.A.) - Japon gazeteleri 
Karolin adalarında Japonyanın man 
dası altında bulunan Truk adasına 27 
mart gecesi meçhul bir geminin yak 
!aştığını ve projektör ile sahilleri ta
radığını bildiren haber karşısında Ja 
pon resmi mahfillerinin duydukları 
heyecana tercüman olmaktadır. 

Umumiyet itibarile bahriye mahfil 
!erinin naşiri efkan telakki edilen 
Hoşi gazetesi, bu hadiseyi, son Ame
rikan manevraları ile alakadar gör-

MACARIST AN: 

Daranyi Diyor ki: 
HerşeyiCesaretle 
Halledeceğiz 

mekte ve bu manevralar sahasının 
Japon mandası albnd i adalar mın
takasını dahi ihtiva edebileceği hak
kında Amerikan gazetelerinin verdiği 
bazı haberleri sütunlarına geçirmekte 
dir. 

Bu gazete sözlerine şöyle devam et-
mektedir: 1 

Bu manevralann, Amerikan harp 
gemilerinin Singapuru ziyaretlerin -
elen ve İngiltere ile ihtilafa rağmen 
Amerikanın Kanton ve Enderburi a
dalarım işgalinden sonra vukua gel
miş olması da bilhassa şayanı kayıt
tır. 

Herhalde bazı Japon mahfilleri, A
merika birleşik devletlerinin Pasifik 
teki faaliyetinin sarih surette Japon 
yayı istihdaf eylemesinden dolayı çok 
müteessif tirler. 

Şanghaya yaklaşıyorlar 

Şanghay, 1 (A.A.) -Röyter • Şang
hayın 100 kilometre kadar yakininde 
mühim muharebeler cereyan ettiğini 
bildirmektedir. Çin muntazam asker
leri burada Şanghay - Vuhu - Hançu 
müsellesi içinde çeteler ile bilreşmiş
lerdir. 

Çinliler, mücadeleyi son on gün i
çinde Şanghaya 130 kilometre daha 
yaklaştırdıklarını bildiriyorlar. 

Bitaraf yabancı bir membadan alı 
nan malUmata ·göre, son hafta zarfın
da her gün Şanghaya en az elli Japon 
yaralısı gelmiştir. 

ROMANYA: 

Alman yanın 
Şark Emelleri 
Karşısında 

Budapeşte, 1 (A.A.) - Macar ajan- Paris, 1 (A.A.) - Romanyadaki hü 
sı bildiriyor: kumet değişmesinden bahseden Pöti 

Başvekil Daranyi bugün meclis top Jurmıl gazetesi diyor ki: 
lantısının sonunda sakin fakat ener Kral Karol, memleketini lfıtin ve 
jik bir lisanla, son günler zarfında l hristiyan garp medeniyetinin bir ile 
politik ve ekonomik mahfillerde asa ri karakolu halinde organize eder -
biyet ihdasına çalışan şayiaları takbih ken, Hitlerci bir diktatörlüğe kralcı 
etmiş ve buna sebep olmadığını, hü- bir diktatörlüğü karşı çıkarmaktadır. 
kiımetin tam bir sükunet içinde çalış Bu ro4 birçok bakımdan enteresan -
masma de\'am ettiğini, bu yapıcı ça- dır ve alakamızı çekmesi icabede -
Jışmayı bozmak icin ihdas edilen asa- cek mahiyettedir. Zira Romanyanın 
biyeti müsamaha ile karşılıyamıyaca şefleri, Anşulusun ertesi günü nüfu-
ğını söyledikten sonra demiştir ki: zunu "şarka doğru,, genişletmek isti 

"Hiçbir hükumet bu kadar az za - yen Almanyanın hücumlarına karşı 
manda hükumetimin hallettiği kadar koymak istemektedirler. 
meseleyi halletmemiştir. Fakat üç 
günde mucize yaratmıya i'ımade de- iT Al.:Y A: 
ğilim. Ve Avrupanın şimdiki müşkül 
vaziyetinde hükumet inanı az olan 
kimseleri takbih eder. Hükumet, bu
lanık suda balık avlamak istiyenler 
le fesat propagandası yapanlara ma-
ni olacaktır. Hükumet en nazik mese 
leleri cesaretle halledecektir. 

Başvekilin beyanatı hararetli al • 
kışlarla karşılanmıştır. 

----Of----
lzmir Su Şirketi 
Satın Ahnıyor 

İzmir, ı (Tan muhabirinden) -
Nafıa Vekaleti Halk hizmetlerinin da 
ha iyi görülmesi için su şirketini sa -
tın almayı kararlaştırmış, salahiyet 
1i murahhaslarını Ankaraya gönder
mesini şirkete bildirmiştir. Kısa bir 
zaman sonra, şirket hükumete geçe • 
ce.ktir. 

tm1unıiyt•sinde mühim bir tahavvül 
ifnde eder. 

Vefd, Mısırı istiklnlinc kavuşturan 
biiyiik miicahedcyi idare etmiş. \'e 
Mısır - İngiliz ınunhede \'e ittifakıy
le Mısırın milli emellerini tahakkuk 
ettirmiş olan milli tcşekkiildür. 

Acalla l\lısır efkarı umnmiycsi, bu 
milli teşekküliin artık tarihi vazife
sini yapmış olduğuna inandığı için 
mi bu defa reyini daha başka parti 
ve gruıılara verdi? 

Bu nokta seçimin kati neticesi a
lındıktan sonra anlaşılacaktır. 

T eslihat Hazırbğı 

Kime Karşı? 
Roma, 1 (A.A.) - Gazeteler, B. 

Mussolininin 30 martta söylediği nut 
kun ecnebi memleketlerde husule gc 
tirdiği aks ile meşgul oluyorlar. Gaze 
teler, İtalyan teslihatının hiç kimseyi 
tehdid etmemekte olduğunu ve sulbü 
zaman altına hadım bulunduğunu yaz 
maktadırlar. 

Popolo d'İtalya diyor ki: 
"Ecnebi memleketlerde bazı kim

seler, İtalyan teslihatının kime kar
~, yapılmakta olduğu sualini irad et
mektedirler. Bu teslihat, vatanın hak 
larına ve menfaatlerine tecavüz etmi 
ye cesaret edecek olanlara karşı vapıl 
maktadır. 

Bartın Deresi 
Taştı 

Hartın, 1 (Tan muhabirinden) -
iki giindenberi yağan yağmurlar 
yliziinden Bartın deresi, on beş se
nedenheri göriilmemiş şekilde altı 
metre kadar yükselmiştir. Dereke· 
narındaki ekilmiş tarlalara sevke
ililmek üzere iskeleye yığılmış o· 
lan kereste \'C direklerden mühim 
hir kısmı suyun şiddetli cereyanına 
kapılarak denize .ritmi tir. Rıhtım 

AMERiKA: 

B. Huver 

B. Rooselt'in 
Mektubu Bir 
Fırtına Kopardı 
Vaşington, 1 (A.A.) - Ruzvelt'in 

idari ıslahat planının düşmanlarını 
ilan eden açık mektubu perlfımento
da siyasi bir fırtına doğurmuş ve de
mokratların şefleri etrafında toplan
masına sebep olmuştur. 

Birçok demokratlar Ruzvelt'e kar 
şı yapılan ittihamların derpiş edilen 
ıslahatı kolaylaştıracağını, çünkü bu 
ittihamların hedefi tecavüz ettiğini 
ve esasen ayan meclisince kabul edi
len projenin perlamentoda da akbu
lüne müsait bir hava yarattığını söy 
lüyorlar. 

Cümhuriyetçiler, bir "sahne lisa
nile,, yazılarak matbuata tevdi edil
miş olan mektubun, projenin ortaya 
attığı hakiki meselelerden efkan çe
virmek maksadiyle kaleme alınmış 

olduğunu iddia etmektedirler. 
Cüınhuriyetçiler, Ruzvelt'in ayan 

azalarına telgraflar yağdıran ıslahat 
pllinının düşmanları tarafından par
lamentoya yapılan tazyikleri tenkit 
ettiğini hatırlatıyorlar. 

Cümhuriyetçiler, Ruzvelt tarafın
dan yazılan mektubun daha kuvvet
li bir tazyik aleti olduğunu tasrih et 
mektedirler. Salahiyettar mahfiller, 
nikbindirler. Bu mahfiller parlflmen
tonun planı tasdik edeceğini iddia 
etmektedirler. 

B. Huver'in Nutku 
Nevyork, ı (A.A.) - "Harici mü

nasebetler meclisi,. nin ziyafetinde 
bir nutuk söyliyen B. Huver, Ame
rikanın takip edeceği hattı hareketin 
"milli müdafaanın sağlam bir suret· 
te tensiki ile birlikte mutlak bir si
yasi istiklal,, olması ltızım geleceği
ni beyan etmiştir. 

B. Huver, Avrupa ile Amerikanın 
siyasi, mali ve iktısadi sahada biri
birine merbut olduğunu kabul etmek 
le beraber bu hattı hareketin dünya
nın menfaatlerine, Amerikaya ve fer 
di hürriyete daha ziyade hizmet ede
ceği mütaleasında bulunmaktadır. 

B. Huver, bundan sonra Cenevre 
prensiplerinin A vrupada kuvvetler 
arasında muvazene husule getirmek 
üzere tekrar gruplar teskili siyaseti
ne nasıl terki mevki etmiş olduğunu 
göstermiştir. 

Mumaileyh, Amerikanın rolünün 
totaliter devletler aleyhine açılacak 
yeni bir cihada demokrasilerle aske
ri ve iktısadi bir teşriki mesaide bu
lunmak olmayıp harbe mani olmak 
için çalışan manevi kuvvetleri tensik 
etmek ve bunlara iltihak eylemek ol 
duğunu beyan etmistir. 

B. Huver ,bundan sonra Faşizmi 
ve marksist sos)'alizmi tenkit ve her 
ikisinin de ölüıfıe mahkUm olduğunu 
beyan etmiştir. B. Huver, fert hür
riyetinin yegane mümessili olan de
mokratik liberalizm prensibini sena 
etmiştir. 

B. Huver'e göre totaliter siyasi 
doktrinlerin kökleri iktısadi müznye
ka ile direktifli iktısat tatbik edilm~ 
sindedir. 

ii Hindeki belediye yolcu solonu yı
kılmıştır. Zarar \'C ziyan henüz 
rnallım de~ildir. 

MOSKOVA: 
. 

Kaybolan 
Sovyet Tayyaresi 
Aranıyor 

Moskova, 1 (A.A.) - Tns ajansı 
ildiriyor: 31 Martta pilot Levanevs

kı'nin tayyaresini aramak üzere Ru
dolf adasına hareket ederek kaybo
lan tayyarenin, buzların hareketi do 
layısilc halen bulunması muhtemel 
Groenland'ın şimali şarki mıntaka
sında araştırmalar yapılmıştır. Mo
kovski' çok iyi görüş şeraiti altında, 
Rudolf adasından 2 dereceli nrz da
iresine kadar olan rnmtakayı ve bila
hare sıfır dereceli arz dairesi boyun
ca 84 derece 6 dan 82 derece 20 ye 
kadar şimali tul dairesine kadar olan 
mıntakayı dolaşmış ve hiçbir yerde 
Lcvanevski'nin tayyaresine rastla
madan Rudolf aaasına dönmüştür. 

Kutup Kahramanları 
Kiyefte 

Moskova, 1 {Hususi) - Kutup 
kahramanlan dün Kiyefe varmışlar 
ve fevkalade tezahürlerle karşılan· 
mışlardır. 550.000 kişi şehrin en bü
yük meydanını doldurmuş ve hep 
birden kahramanları seliıınlamışlar

dır. 

FRANSA: 

Tonai Haddinden 

Ayrılmak istemiyor 
Paris, 1 (Hususi) - İngiltere ile A

merika devletleri deniz inşaatını iler 
letmek ve 35 bin tondan daha büyük 
gemiler yapmak için tedbir nlmıya 

başladıkları halde Fransa hükumeti 
35 binlik azami hadden ayrılmamak 
azmindedir. Avrupa devletlerinden 
biri 35 binden ayrıldığı takdirde Fran 
sa da ona göre tedbir alac~tır. 

INGILTERE: 

Milletler Cemiyetine Müza· 
heret Birliğinin Kararları 

Londra, 1 (A.A.) - Milletler Ce -
miyetine müzaheret birliği bugün 
Kclcston hol de Lord Scsilin başkan 
lığında toplanmış ve: 

ı - İngiliz hükumetinin paktın bü 
tün vecibelerini ifaya amade olduğu 
nu bildirmesini, 

2 - Taarruza uğrıyan her devletin 
müdafaasının derhal temin edilmesi-
ni, 

3 - İspanyol hükumetinin müdafa 
ası için olan yiyecek, mühimmat ve 
malzeme tedarik edebilecek vaziyete 
konulmasını, istiyen bir karar sureti 
kabul eylemiştir . * Londra, 1 (A.A.) - Cebelütta • 
rık vali ve başkumandanlığına gene 
ral İransayid tayin olunmuştur. Şim 
diki vali general Harington önümüz
deki bir teşrinievvelde tekaüt olacak 
tır. 

Mareşal Göring 
ve lngiliz Sefiri 
Naziler ulkcsinln birçok 15tifcle

ri Mnrcşal Gocring'in etrafın

da döner, dolaşır ve Marcşalın kcndi
l de bu H'ltifelcre güler. Bunların bi

ri şudur: 
VakUlı> İnglltercnin Berlin sefiri, 

şimdi de Parls sefiri olan Sir Erik 
Fi!s, bir gfin Marcsrıl Goering ile gö
rüşmek uzcrc söz nlmış ve tam vak
tinde gelerek kabul olunmayı bekle
miş. Scfır, bır saat bekledikten sonra, 
Goerlng nv elbl esile görünerek: 

- Affedersiniz, demiş, Ava çıkmış
tım! 

İngiliz sefiri, monoklunu dlizeltc -
rek Mareşali tepeden tırnağa kndnr 
ııilzmliş ve: 

- Hayvan avına mı? 
Demi§ .. 

J(.. 

R csmf Alınan rnporıanna göre, 

14 ile 18 yaş nraınndnkl genç

lerin işledikleri suçlar ve kabahatler 
üç SC'ne içinde yilzde kırk derecesinde 
artmıştır. Fazlalığın miktan 1034 tc 
(6751), 1936 d:ı 9936 dır. Her Hitleıin 
iş başımı gelmesinden ÖnC'ek:I lktısadi 
buhran senelerinde de, yani 1931-32 

Seni Kim istismar 

Ediyor? 
Muallim Nihada 

"Azizim Nihat, 
Dünkü "Cumhuriyet,, te senın ım· 

zanı taşıyan bir mektup okudum. Gü
zel kalemini seni bu kadar yanlış ta· 
nıtacak ''e benim gibi eski ôşinaları
na bile seni bir nankör gibi göstere• 
cek böyle bir mektubu kimbilir hangi 
bedbaht bir saatinde yazdın? O mek
tubunla kendini ve beni ne kötü va· 
ziyete soktuğunun farkına varmak 
için hnla nyılmadın mı? 

Hadiseleri beraberce takip edelim: 
Yağmurlu bir kış akşamı, Tandaki kii 
çük odama tanınmıyacak bir kılıkta 
geldin! Seni Karncaahmet mezarlı· 
ğında gecelemiye kadar sürükli)en 
acı maceranı anlattın. Timarhanede 
sana öHileri nasıl kestirdiklerini hikii· 
ye ettin? Bana ''erdiğin teessür, azap 
haline geldi. Kalktın, gittin. 

Sözlerinin hırpalayıcı tesiri altın
da, maceranı dostlarımdan anama ka 
dar herkese anlattım.Bu arada en çok 
tee sür duyan iki kişi oldu. Birisi, o 
akşnm yemek sofrasında ağhyan a
nam, diğeri gazetemiz sahiplerinden 
Zekeriya! 
Zekeriyanın ısrarile ertesi gün bir 

mektup yazarak seni ça6rırdım. Bu 
mekubu sen bekliyordun! Çünkü ha· 
na adresini bırakmıştın. Ben, senin 
bizim gazetede muttarit bir mesai ha
yatı geçireceğine doğrusu kani değil
dim. Bu fikrimi daha o zaman onla
ra sö~ leıniştim. Kısaca bu adam seni 
buldurdu \'e o gün. mezarlıktan geldi
ğin kılığınla alıp e\'İne götiirdii. Sof
rasında yer ,·erip, hemen seninle hem 
beznı oldu. Ertesi günii, bana tcşck • 
kiir etıniye geldiğin zaman sana: 

- Ben sann hiçbir şey yapmadım. 
Ne yaptıysa Zekeriya yaptı! demedim 
mi idi? 

Uzntrnıynlım. "TAN,, daki çalısına 
lnrının şekli, kıymeti ve mahiyeti o
rada eni gören, 'e seninle birlikte 
bulunanların gözü önünde cereyan 
ettiği için bunu ne en, ne ben değiş
tirebiliriz. Bir taraftan içki yüz" ı· 
den dü tüğün kara sefaletin safhala
rını kaleme almanı senden istediler. 
Bir taraftan da akşamlan sekizden on 
bire kndar ta hih dinlemeni tekili et
tiler. Haftnda iki üç gece gazeteye 
bedme t olarak geldiğini isitHkçe: 

- Aman hoca! ic'me bu zıkkımı! 
Sana zararı olur. Demiyor mu idik? 
Buna rağmen senden zaten bu yolda 
iş heklemiyen 'e tashih işini ancak 
izzetincf ini korıu·acak bir muavenet 
\'esilcsi teliikki eden gazete sahipleri, 
hayatının biiHin intizamsızlıklarına, 

matbaada ma\•i hoynlı ispirto içmene, 
\'C gece zilzurna sarhoş gelerek arka· 
daşlarını isten alıkoymana kadar ses 
çıkarmayıı> sana karşı ancak içkinin • 
ıhhatine yapacağı zarnrdnn bn ka t 

bir ihtarda bulunmadılardı. Sen onla
rın bu sözlerine kar ı daima: 

- Ben Kiibe bekçiliğinden gel -
medim, meyhaneden geldim! Zorla • 
mayın beni! Ce\'abını. kah bir edebi 
eda, kah bir mestane kü tahlıkla söy 
ler durur, hnttii onları: 

- Ben tekrar Karacaahmct meznr 
lığına dönerim! diye tehdit bile eder. 
din •• 

Bu haline es çıkaran yoktu. Miies
se enin kudreti ,.e gazete ahipleri -
nin medeni hi lcri ile ka~ gusuz bir 
hayat siirmiyc ve e\\clden sana gös
terdikleri iimit iz bir merhamet tik
sintisine mukabil, eşinin do tunun 
hiirmet ,.c takdirini tekrar kazanını. 
ya başlamıştın. Sana, bu kfıfj değil 
miydi? 

Anla dan u ki, bu ha) atı l adırga
dın. Giiniin birinde: 

- Doktor heni çalı maktan ml'ne. 
di;) or. Ben artık çalışnııl ncaihm! Di
ye yukarıda söylediğim nıua\ enet ha. 
hanesini de tekmeledin. 

O zaman sen, ben ve Zekeriya gö. 
rüştük: 

- Hoca! Sen hu i i hırakırsan so
nun yine mezarlık olur diye korku -
yoruz, dediydik. Aldırmadın. Şundan, 
bundan iş bulacağını sü~ li~ ert'k de. 
diğin gihi matbaaya a~ak hnstıf,rımn 
ikinci ayı bitmesine tahammiil edl'ınc 
den ayrıldın ve ~ine rakıııın harap 
abat zomlui:'Una daldın. 

Ben, seni •ine Karacaahmcttl' s 
nıyordum. Meğer daha fena ''"re dı~ 
nıii iin! Okudun mu o mektubımu \e 

\
o mektuhunun ü Hinden aldığım u 

L._.....,.-....-~...,,~--~~~-~--..;J satırları: 

cnelcrlnde de vaziyet nynJ merkezde 
idi. 

(Devamı 10 t.mctıda 
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ÇOK ÇOCUKLU HAKiMLER: 

23 Nisanda çok ço~uklu hiklmlere ikramiye tevzi edilecektir. En çok çocuklu hiklm 
Manisa mahkemesi Azasından Bay Celildir. Bay Celillin dokuz çoculiu vardır, 720 lira
lık birinci ikramiyeyi alacaktır. lstanbul mahkemesi reislerinden Bay Suphl de 8 ço
cuk aahlbldir. B. Suphl 640 lira olan ikinci ikramiyeyi alacaktır. Bu resimde, Bay 

Suphiyl görüyoruz. 

Yanlış Teşhis Yüzünden 

Bir Doktor Hakkında 
Tahkikat Yapılıyor 

Müddeiumumilik, dün Beyoğlun- lık bir çocuk doğurmuş ve teşhisi bu 
daki ecnebi hastanelerinden birisi- şeklide tekzip etmiştir. Yalnız, ço
nin kadın mütehassısı aleyhine açı- cuk elektrik tesiri altında muhtelif 
lan bir yanlış teşhis ve yanlış tedavi yerlerinden yandığı için yaralı ve 
yüzünden daimi maluliyet ve aka- sarsak olarak doğmuştur. 
met davasını tetkik etmiştir. Davacı Bayan Zeynep bundan sonra, dok 
Bayan Zeyneptir. Zeynep, yanlış te- torlara müracaat etmiş daimi bir a
davi ve teşhis yüzünden vakitsiz ve kamete uğradığı ve çocuğunun da 
yaralı olarak doğan küçük oğlu Ah- ömrünün sonuna kadar sarsaklığa 
medin de vasi sıfatiyle davacısı idi. mahkum olduğu hakkında rapor al
İddiaya göre hadise şudur: mıştır. Bayan Zeynep, doktora ceza 

Zeynep, evli bir kadındır. Karnın verilmekle beraber kendisinden on 
da hissettiği hafü şişlikten dolayı bu bin lira da tazminat istemektedir. 
hastaneye müracaat etmiş ve tedavi Müddeiumumilik, dosyayı ve dava
edilmesini istemiştir. Nisaiye müte- cıyı adli tıp işleri müdürlüğüne gön
hassısı kadının karnında ur bulun- dermiştir. Tıbbi adli meclisi davacı ve 
duğu teşhisini koymuş ve elektrik te çocuğunu tetkik ettikten sonra ra
davisine başlamıştır. Tedavi ilerle- porunu verecek ve ona göre takiba
miş ve nihayet Baya11 Zeynep 7,5 ay- ta devam edilecektir. 

NEŞRIYAT~ 

"Cumhuriyet,, 
Aleyhindeki 
Hakaret Davası 
Dün Asliye İkinci Ceza Mahkeme

sinde, muharrir Sabiha Zekeriya ta
rafından Cümhuriyet gazetesi aley
hine açılan davaya devam edildi. 
Mahkemede yalnız suçlu gazetenin 
neşriyat müdürü Hikmet Münif var
dı. Avukatları gelmemişti. Davacı 

ile avukatı Esat ta bulunuyordu. 

Mahkeme geçen celsede suçluya 
müdafaasını yapmak için son defa 
mühlet vermiştir. Celse açılır açılmaz 
Reis B. Kemal, eski zaptı okuduktan 
sonra st1çluya: 

- Anladınız değil mi? Müdafile
rin izi bulundurmak ve müdafaanızı 
yapmak için dava bugüne kalmıştı. 

SARKINTILIK : 

Evin Önünde 
İşaretle Sarkıntı
lık Yapmış 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği 

dün bir sarkıntılık iddiasını tetkik 
etmiştir. Unkapanında oturan Dok
tor B. İhsan Arifin kızı, dün Çarşı

dan evine gid~:ken, Gedikpaşada o
turan Lutfik isminde bir delikanlı 
kendisini gölge gibi takip etmiş, Ba
yan evine girdikten sonra da tam bir 
buçuk saat kapının önünde durarak 
kendisine işaretle sarkıntılık yap
mıştır. Müddeiumumi muavini Reşat 
Saka, iddiayı tetkik ettikten sonra 
suçluyu Sultanahrnet Sulh Üçüncü 
Ceza Mahkemesine göndermiştir. 
Hakim Kamil, davayı gizli olarak tet 

kik etmiştir. 

Hikmet Münü cevap verdi: ne karar verilen bir davayı bile a
- Müdafaamı hazırlıyamadım. yırma mahkemenin salahiyeti dahi
İddia makamında bulunan müd- !indedir. Daha eevvelki celselerde 

deiumumi muavini B. Cevdet: 

- Geçen celsede kendilerine son 
defa kaydiyle mühlet verilmişti. Mu 
hakemenin devamını isterim. Kendi
si burada hazırdır, dedi. 

Suçlu ısrar etti: 

- Bizim açtığımız diğer davanın 
tevhit edilip edilmiyeceği hakkında 
mahkeme bir karar verdikten sonra 
müdafaamı yapacağım. Mühlet ve
rilmesini isterim. 

de söylemiştim. Bu dava sona ermiş 
tir. Kendisi müdafaa için vekil bu
lunduracağını geçen celsede söyle
df.ği halde yine getirmemiştir. Biz, 
açtıkları davada kendilerinin dava 
hakları olmadığını söyledik. Müdde
iumumi de bu şekilde iddia serdetti. 
Eğer mahkeme yarın bu talep daire 
sinde karar verir ve dava hakları ol
madığı da anlaşılırsa muhakeme bey 
hude yere uzatılmış olur. Muhake
menin devamım isterim. 

Bundan sonra mahkeme tevhit ci
hetini tetkik etmek ve Hikmet Mü-

Davacının avukatı Esat söz istiye
rek suçlunun talebini reddetti ve de
diki: nifin müdafilerini bulundurmak için 

- Mahkeme, tevhit hakkında her "son defa,, kaydiyle muhakemeyi 5 
vakit karar verebilir. Hatta tevhidi- Nisan saat on bire talik etti 

TAN 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın . halli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 nlAlsl EIKI ı ı•ı ı ıslA 
2 EILIA••RıolMIAIN 
3 DIAIKI t IKIAllliAIRTi 
4 -tlMIAIRIEITl•IMIAIT 
5 YIAILIAINlllf sl•IL 

~~=· 
6 EINl•olAINl1IŞl1IK 
7 _IAIMIEIRIJ IKIAl•lu 
s E. El•l•IŞI I IKl•IL 
9 olTTZI r···. TfMlA 
10 AIL! EINlt l•IEIRlt IK 

1 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

BUGUNlUJ BULMACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n 
•--'--......:...--''-.:..--...:. 

10 
1-..ı.....ı......:........ı: 

* SOLDAN SACA: 

1 - Irak - Kuru bir yemiş 

2 - Gece denizin parıltısı - İşaret 

3 - Şarki Anadoluda bir yüksek dağ -
Bir Aza 

4 - Bir yemiş - Zarar 
5 - Filo 

6 - İşlerin azlığı - Emir sigası 

7 - Emir sigası - İlgi 

8 - İçici - Tarik 

9 - Çocukları korkutur - Bedava 

10 - Şef!a! ve kırılmaz madde - Vekil 

* YUKARDAN AŞA(H: 

1 - Gözleri açık - Azlıklara mensup bir 
millet 

2 - Ziyan - İsimler (arapça) 

3 - İrat - Şehir yolu 

4 - Kışın yağar - Çirozu meşhur bir 
kasaba 

5 - Motör tahrik eden bir madde 

6 - Papuç - Gövde 

7 - Kıt - Hayret nidası - Tiyatroda 
vardır. 

8 - Kaba saba adam 

9 - Oturduğu yeri eşmek - Baba yarısı 

10 - Yemiş - Bir millet 

Bir Talebenin .Olümü 

Merhum Wureddin Köstendil 

Tıp Fakültesi dördüncü sınıf tale -
besinden Nureddin Köstendil dün ve 
!at etmiştir. Bu genç ve çalışkan ta -
lebenin ölümü Fakülte muhitinde ve 
arkadaşları arasında çok derin bir te
essür uyandırmıştır. 

Cenazesi bugün saat 14 te Cerrahpa 
şa hastanesinden kaldırılacak, namazı 
Beyazıt camiinde kılındıktan sonra 
ebedi medfenine bırakılacaktır. 

EVLENME 
Ceridei havadis ve Saadet gazete

leri sahibi Bay A. Fethi Uzkanın kızı 
Mübeccel Uzkanla Güzel Sanatler A
kademisinden mezun ressam Ahmet 
Mümtaz Aykmm nikahları dün Emi
nönü evlenme memurluğunda yapıl
mıştır. Iki tarafa da saadet dileriz. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Hafta içinde: * Türk iktısatçılan cemiyeti tarafından 
tertip edilen konferanslardan biri de nisa
nın 9 unda cumartesi günü saat 17 de Tak
simde Güneş klübilnde verilecektir. Avu
kat Yorgalti EUimanidis tarafından verile
cek olan bu konferansın. mevzuu "Yunan 
parasının iç ve dış kıymeti arasındaki mü
nasebetler,. dir. * Şişli Halkevinde spor şubesi boks kıs
mı açılmıştır. Her giln saat 1'1 den sonra 
kayı.t işi yapılmaktadır. 

Radyo 
lstanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 Plfıkla türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Plfı.kla türk muSikisi, 13,30 
Muhtelit pHlk neşriyatı, 14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 Plfı.kla dans musikisi, 19,15 

Konferans: Üniversite namına Doçent 
Muhlis (Para meseleleri), 19,55 Borsa ha
berleri, 20,00 Nccmeddin Rıza ve arkadaş-

• ları tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları, 20,45 Hava raporu, 20,48 Ömer Rı
za• tarafından arapça söylev, 21,00 Vedia 
Rıza ve arşadaşları tarafından turk musi
kisi ve halk şarkıları (Saat ayarı), 21,45 
Orkestra: 1 - Konzak: Potpurri Viyenu
vaz, 2 - Strauss: Vayin vayıb und ge
zank, 3 - Mikael: Patruy türk, 4 - StG-
lz: Merhen der ingend, 5 - Mikiels: Ra
kosi çardaş, 22,15 Ajans haberleri, 22,30 
22,30 Plfıkla sololar, Opera ve operet par
çaları, 22,50 Son haberler ve ertesi günün 
programı 23,00 Son. 
Ankara Radyosu 
Ö~le Neırlyatı 

Sııat 13,15 Karışık Pllik neşriyatı, 13,50 
Plftk: Türk musikisi ve halk şarkıları, 
14,15 Dahili ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYAT!: 
Saat 18,30 Plak neşriyatı, 18,40 Çocuk

lara Karagöz (Küçük Ali), 19,15 Türk mu 
sikisi ve halle şarkıları, (Servet Adnan ve 
arkadaşları), 20,00 Saat ayarı ve arapca 
neşriyat 20,15 Türk musikisi ve halk şar
kıları, (Hilcmet Rıza ve arkadaşlım), 21,00 
Hukuki kanuşma: Asım Ruacan, 21,15 
Stüdyo salon orkestrası, 1 - Oral Robercht 
Kontraste 2 - Brahms Ungarischer Tnaz 
NO: 1, 3 - Jean Gilbert fnternationale Su 
ite, 22,00 Ajans haberleri, 22,15 Yarinki 
Program. 
S.ENFONİLER: 

21.50 Peşte: Senfonik konser (Şarkılt ve 
operet havalarından mürekkep parçalar). 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlin klsa dalgası: Hafif sabah kon 

seri (8.15: Devamı). 13 Berlln kısa dalgası: 
Hant konser (14.15: Devamı) 13.10 Bük
reş: PHl.kla gündüz konseri. (14.25: De
vamı). 16.30 Ostrava: Eğlenceli hafif prog
ram. 18 Bükreş: Askeri bf!ndo. (19.15: De
vamı). 19.10 Varşova: Hafif plAk musikisi. 
20.30 Peşte: Çigan orkestrası. 20.50 Bratis
ıava: Popüler orkestra. 21 Varşova: Karı
şık konser. 21.15 Bükreş: Akşam orkestra
sı. 21.50 Prag: Büyük orkestra konseri. 
22,45 Bükreş: LQkantadan akşam musikisi. 
nakli. 23 Varşova: Herman orkestrası. 23.15 
Prag: PI{ık koftseri. 23.25 Peşte: Marimba 
orkestrası. 

Yalova Sulh Hukuk Hakimliğirv 

den: 
938/ 41 

Yalovanın Dere köyünden AziS 
Mirasçıları Oğullan lbrahim ve Ha· 
şim ve kızı Reşide ve karısı Emine 
vekilleri Yalovada dava vekili Zeki 
tarafından, Yalovanın Dere köyün• 
den Omer kızı Hanüe ve Hatice ..,_, 
Emine aleyhlerine açılan senet iptaU 
ve sahtelik ve tescil ve meni müda· 
hale davasının yapılmakta olan mu· 
hakemesinde: Davalılardan Omer kı• 
zı Eminenin ikametgahı meçhul kal· 
<lığından Hukuk usulü muhakemele
ri kanununun 142 inci ve müteakiP 
maddelerine tevfikan on gün müd• 
detle ilanen tebligat icrasına karat 
verilmiş ve muhakeme 14/ 4/938 per
şembe günü saat 15 bırakılmış oldu
ğundan yevm mezkurda davalı Emi• 
nenin Yalova sulh hukuk mahkeme
sinde bizzat veya bilvekale isbatı vii• 
cut etmesi aksi takdirde gıyabmdB 
muhakemeye devam olunacağı da• 
vetiye tebliği yerine kalın olmak üze-
re ilan olunur. (6466) 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk H8• 
kimliğinden: 

Istanbul Liman işlerinin Galata• 
da Mumhane caddesinde Kısmet 8' 

partımanının 1 N. lu dairesinde ah· 
çı Osman aleyhine açtığı davanııs 
muhakemesi neticesinde elli iki bu· 
çuk liranın yüzde on ücreti vekalet• 
le müddeialeyhten tahsiline 31/1/38 
tarihinde karar verilerek müddeia• 
leyhin ikametgahının meçhuliyetine 
mebni bu kararın ilanen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan tarihi teb 
liğden itibaren sekiz gün zarfında 
temyiz etmeniz hulasai hüküm ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan olu• 
nur. (6472) 

KAYIP - Ingiliz tebaasından ol· 
duğuma dair pasaport ile ikamet 
tezkeremi ve üç adet tapu senedi, 
para ve sair evrakım kaybolmuştur. 
Yenilerini alacağımdan hükümleri 
yoktur. 
Beyoğlu. Hamalbaşı Harman soka

ğı No: 10 Merso Vre teniçiç 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Pazartesi - Kadıköy - Süreyyada 

KONT AKT YAPTI 

•ı•••- 5 Nisan Salı günü akşamı Turan Tiyatrosunda ••••• lstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonu ilanları 
Şehir Tiyatrosu Sanatkarları 

Tekmil kadro ve dekor gardroplarile birlikte 

1
mı~ 

1 
.. .. Sanat~Cir Naşi+ ve Arkadaıları ' 

2 Buyuk oyun bırden BUYUK HALA komedi 3 perde 
RSKI ADETLER komedi 1 perde 

~1111 .................................. .... 

T O R K Sinemasında 

DELİ PETRO 
Milyonlar sarfile yapılan, ha-kesi 

hayrette bırakan, meraklı, heyecan
lı film 

Ilaveten: B A H Ç E S A R A YI 
Şark Opera filmi 

Bugün saat 1 de matine. 

Bu hafta SÜMER Sinemasınm 
Göstermekte olduğu program kadar zengin ve güzel bir 

program görülmemittir. 

2 BÜYÜK FRANSIZ FiLMi BiRDEN: 

• --Dram .•• Teessür ... Nefe ve kahkaha .•• --FANFAN ve KLODINE § FERNANDEL 

Umumi talep üzerine temdit 

edilmittir. 

4,30 ve 8 ıeanılannda 

-.. 
: En mükemmel ve gülünçlü filmi ---""' ---.. ZORAKi ASKER 

$2,30- 6,30 ve 9,15 seanalannda 
.......................... ~ ....................... ... 

İstanbul komutanlığına bağlı birlikler ihtiyacı için satın alınacak 10880 
kilo taze baklanın açık eksiltme ile ihalesi 25 Nisan 938 Pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutan 435 lira 20 kuruştur. İlk temi
natı 33 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuzlarıyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla beraber ihale günü vakti muayyende Fın
dıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 1786 

Ankara Vilayetinden : 
1 - Vilayet çütçilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 56 adet iki de

mirli pulluğun 19/5/938 Perşembe günü saat 16 da açık eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 2240 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat müdürlüklerinde meccanen 

verilir. İsteklilerin pullukların % 7,5 tutan olan meblağı banka mektubtı 
veya hususi muhasebe müdürlüğü veznesine yatınlmış rpakbuz ile bir
likte eksiltme günü gösterilen saatte vilayet daimi encümenine vermele
ri ilan olunur. 1775 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminat 
Kilo Lira KIL Lira Ku. 

3.000 Yün çorap ipliği 7350 00 551 25 
1 - Vekiller Heyeti kararına tevfikan 938 mali senesine sari mukavele 

akti suretiyle yukarıda cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminat mikta
rı yazılı "3.000,, kilo yün çorap ipliği 18 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 
de İstanbul Gedik paşadaki J. Satınalma Komisyonunca kapalı zarf eksilt· 
mesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümune her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacak· 

!arı teklü mektuplarını eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona vermiş 
bulunmaları 18.zımdır. "l 792,, 

BUGÜN M E L E K Sinemasında 2 Filim Birden 5 Nisan Salı aktamı 21 de 

Fransıı Tiyatrosunda 

Altın sesli tenor ve GÖNÜL AVCISI SARI ZAMBAK 
Baş rollerde : Baş rolde : 

ROBERT TAYLOR-JOAN CRAWFORD 

Seanslar: 1 - 4 ve 8,15 de 

MARTHA EGGERTH 

Seanslar : 2,30 - 6 ve 9,50 de 

fık ve güzel muganni 

JORJ TİL'in 
yegane konseri 

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

Senenin en büyük • En muazzam • En muhteşem • En nefis Türkçe Sözlü ve Türk Musikili filmi 

MiHRACENiN GOZDESi 
İPEK ve SARAY Sinemalarında görülmemiş bir muvaffakıyetle başladı. 

Bugün aaat 1 Cle talebe matinesi 
.. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her• 
ıeyde temiz. dDrUııt. umlmt olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalışmaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

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

5 
TAN 

M~1:2Afi!S 
Neme Lamız? 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 

Millctkrarnsı posta ltt\hndına dnhil ol-mıynn memleketler tçln so, 16, 9, 3,5 lira Karabükteki ~elik fabrikalarının kurulduğu 1ahayı göıterir panorama 

:r:::::~:::::::r Karabükte Kurulan 
dan Avrupanın herhangi btr mem
leketinin mamulatile rekabet ede
bilecektir. 

Şehircilik meselelcrile alikadar ol
duğunu, hatta bu hususta htısas '\C 

tecrübes bulunduğunu iddia eden bir 
zatla görüşüyorduk. Prostlln şehir 
planını, daha tamamile tayin etme -
miş olmakla beraber, harice tereşşüh 
eden hatlarını tenkit ediyor, yanlış 
bir yolda yilriindüğUne dinliyenleri 
kandırmıya çalışıyordu. 

- Bu mütalealarınızı yazsanıza •.• 
-Neme lazım .. Belki eti ye, sütlü-

ye dokunur bazılarını gücendiriri.ın. 

a 
Şimdi, şu karşımdaki zata: 

" Almanya Nasll 
Propaganda Yapar? 

[Yazan: M. ZEKERiYA] 
Almanya propaganda işine bil • 

til~ diter devletlerden daha çok ehem 
ınıyet verir. Bu i~ için ilk defa bir ve· 
katet ihdas eden devlet Almanyadır. 
Bu vekaletin başında Goebels gibi ze· 
ki, propaıanda işlerinde usta ve kuv· 
vetli bir adam \•ardır. Bu adamın em
rine 100 milyon liralık tahsisat ve -
rilmiştir. Vazifesi dahilde halkı Na
zizme kazanmak, hariçte N azizıni 

Yepyeni Bir Alem 
Türkiyede bulunan demir cev -

heri birçok yabancı cevherlere üs
tün bir kalitededir. Bu cevher Ka
rabüke trenle sevkedilecektir. Zon 
guldak kömürü de buraya yine 

trenle gelecektir. Bu sanayi ale
minin gece gündüz durmadan iş
lemiye tlevam etmesi., yalnız kö -
mür ve demir nakliyati için gün
de 24 trenin muntazam surette iş
lemesine bağlıdır. Fabrikaların tek 
nik kadrosunda 800 kişi buluna
caktır. Mamul malzeme, yine de -
miryolile Ereğli ve Filyos limanla
rına sevkolunacak, orada vapura 

yüklenecektir. 

- Siz milliyetperver misiniz? Va• 
tanperver misiniz? diye sorsam, bili· 
yorum, hemen kızacak, 

- Bu ne münasebetsiz sual ... Be -
nim milliyetpervcrliğim ve "'atanper· 
verliğim hakkında şüpheye düşmiye 
ne hakkınız vnr, diyecek. 

yayın aktır. 

Hariçte bu vekalete merbut ajan -
lar vardır. Bunlar Propaganda Veka
letinin verdiği direktif dahilinde faa
liyette bulunurlar. Vaktilc bu direk
tiflerden bir tanesi Pariste çıkan Pö
ti Parizien gazetesi tarafından elde 
edilerek neşredilmişti. Bu tamim ha· 
riçte Alman propagandasının takip 
ettiği metodu göstermek itibarile 
mühim bir vesikadır. 

Tamim şudur: 
"Hariçte efkarıumumiyeyi kazan· 

mak için yapılacak mücadele salahi
yettar nezaret ve ajanları tarafından 
idare olunur. Bütün haber kanallarını 
ihtiva eden geniş bir program yapı -
lır. Bu haber kanalları arasında Al -
man radyolarındaki havadis servisi 
vardır. Bu servis günden güne geniş
lemektedir. Sonra verilecek talimat 
dahilinde ecnebi matbuatı üzerinde 
çalışılacaktır. Ecnebi matbuatında 
propaganda olduğu anlaşılmıyacak 
şe'.kilde propaganda makaleleri neşre
d ilec.cktir. Ecnebi gazeteciler ve ga
zete sahipleri ile şahsi münasebetler 
tesis edilecek ve bunlar, kendilerine 
şahsi yardım yapmak surctile elde e
dilecektir. 

. ':KilltUr ve seyahat propaganda ser 
vısı yapılarak, mahirane bir surette 
sl~:si gayeler için çalışılacaktır. 

Bundan mfıda cfkan umumiyeyi 
A~~~nya lehine kazanmak için her 
tür!u faaliyetlere ririşilecektir:: Me -
sela arada sırada sergiler, bilhassa 
rafik sanatler ve yeni Almanya bak-
ında bir fikir verecek serıiler kur-

mak Alnı k. . ' an ıtap ve neşrıyatını o 
m~:'1leket dillerine çevirtmek gibi. 

Tekrar tekit edelim ki bütün bu 
Propagand f . . , la a aalıyetı Alman memba-

B ugün Türkiyenin bir 
köşesinde bütün bir sa

nayi şehri yerden· biter gibi 
meydana çıkıyor. 

Safranbolunun sakin mu
hitinde Karabük adında yep
yeni bir alemin temelinin ku
ruluşu, bundan tam bir sene 
evveldir. 3 Nisan 1937 tari
hinde o zamanki Başvekil İs
met İnönü ile davetlileri hu
susi bir trenle Safranboluya 
gitmişler ve Tiirk demir ve 
çelik sanayiinin açılma töre
nini yapmışlardı. 

Bir senedir bu sahada ihtısaslı 
dimağlar, makine şeklinde devler, 
gayretli kollar çalıştı. Evvela ağız
larının her açılışında birkaç met -
re mikabı taş ve toprak yutan ma
kinelerle yeri kazdılar. Sonra gün 
güne ufkun sathında yeni yeni çiz 
giler belirmiye başladı. Yüksek fı 
rınlann, imalat hangarlarının, de
poların, yurtların, evlerin çatıları 
yerden bitti, her gün bir parça da
ha yükseldi. Toz, toprak, gürültü, 

hareket, faaliyet dolu bir muhitin 

ortasında yeni Türk demir ve çelik 

sanayiin ana hatları ortaya çıktı. 

Bir senedir her şey, plan ve tah-

min dairesinde yürümüştür. Kara
bükün etrafına her gün biraz fazla 
miktarda mütehassıs, mühendis, iş 
çi toplanmıştır. Bu hareketli muhi
tin etrafında her gün yeni bir tica
ri faaliyet doğmuş, bir ümran da -
marı kabannışbr. Bir taraftan ya
pılar ilerlerken, bir taraftan da İn 
giliz sanayiinin azami süratle hazır 
ladığı makineler, malzeme, teçhi -
zat akıp gelmiye başlamıştır. Bu -
gün bunlardan büyük kısmı iş ye
rinde toplanmış bulunmaktadır. 

Hedef, kalite bakımından dünya
nın en ileri demir ve çelik sanayii 
ile boy ölçecek yükseklikte bir 
Türk sanayi şubesine vücut ver -
meldir. Bu hedefe

0 

giden yolun en 
rından çıkıyor h. . . . 

cek şekilde .d muşd.1 ıssını. vermıye-ganda ı are e ı ecektır. Propa
heyi dişlerinde !;alışmak üzere şüp • 
kazan::t etmiyecek nekadar insan 

ntUmkünse kazanmalıdır.,, 

Doktor G * "f oebels bu metodu Alman 
nu uzunu Yay k 
leketlerde t rn istediği bütün nıem 

atblk t . t• 
MACARIS'l' e mış ır. 

Karabük inşaatından yeni bir görünüf 

Fabrikanın Karabük Mücliirü 

B. Hopkinaon 

çetin ve zahmetli kısmını arkada 
bırakmış bulunuyoruz. 

K arabükün dününü biliyoruz: 
Koyunların sakin sakin ot

ladıkları hareketsiz bir otlak yeri ... 
Bugünü gözönüne getirmek güç 

değildir: Dinamik kuvvetlerin ye
ni ve ileri bir muhit yaratmak için 
uğraştık.lan bir çalışma ve hareket 

yeri ... 
Yarınki Karabük ne olacak, ne 

yapacak? Brassert grupuna dahil 
en büyük firmalardan birini tem
sil eden B. Edvard karşımıza çık
tı. Ona sorduk. Şunları anlattı: 

"Karabük yüksek fınn tesisatı 
A vrupanın en modern tesisatı ola
caktır. Türk demir ve çelik sana
yiinin bugün yapı halinde bulunan 
kısmı tamam olunca bir milyon 
metre murabbaı yer tutacaktır. İçin 
den 18 kilometre uzunluğunda de
miryolu geçecektir. 

Senede imal edilecek çeliğin ye
kfinu 130,000 tondur. Bunlar ara-

sında çubuk, ray, direk, travers, 
levha ve boru şeklinde mamulat 
vardır. Türkiye bugün bu ara
da en çok boruya ihtiyaç duymak
tadır. 

Çeliğin ve demirin bazı nevile
rini ihraç etmiye de imkan vardır. 
Türk çeliği, maliyet fiyatı bakunın 

Yüksek fırınlardan her birinin 

kutru 9, yüksekliği 30 metredir. 

Demir istihsali hususundaki kud

ret; günde 300 tondur. Bu iş için 
660 ton koka, 300 ton kirece ve 
3,780,000 metre mikabı gaza ihti
yaç vardır. Kokla gazın bir kısmı 

kok fınnlannda istihsal olunacalt
tır. 2 ila 5 milyon metre mikaplık 
gaz bizzat yüksek fırınlardan elde 
edilecektir.,, 

Evet var. Bence, umumi menfaat
lere ait herhangi bir meselede sus • 
mak, kendi menfaatimi düşünerek, 
umumun menfaatini feda etmek, "ne 
me lazım,, , diye yan çizmek, bana 
karıunaakinin milliıyetçiliii, ntan • 
perverliği hakkında şüphe 'erir. 

• Bu ziimrüt gibi yeşil memleketin, 

J ngiliz mütehassısının verdi-
ği bu mallımat gösteriyor 

ki, bir sene içinde Karabükte çok 
yol aldık. Karabüktcki 30 metre
lik bacalann geceli gündüzlü tü
teceği ferahlı günler artık uzak 

değildir. 

güzelliğine dünyada eşi güç bulunan 
şehrin, çocuklUb'Ulnuzdan ölümümü • 
ze kadar üzerinde yaşıyacaiımız top
rağın, biitün maziyi, hnli, istikbali 
kucağında ümitlerle taşıyan vatanın, 
ekleme bir unsuru gibi "neme lazım,, 
diye nasıl sırt çevirebiliriz. Bana da 
lazım, sana da lazım, çünkü bu va -
tan senin, benim hepimizin beraber 
onarttığımız, can verip can aldığımıS 
bir kainattır. Ben onsuz, o bensiz yük 
selemez. 

Karabük, memleketin iktısacli 
simasında ne gibi değişiklikler ya 
pacak? Bugün hayali en geniş o
lanlarımız bile bunu gözönüne ge
tiremiyorlar. Öyle sanıyorlar ki, 

Türkiyede çelik sanayii kurulma
sındaki mana, memleketin birkaç 
köşesinde birkaç baca tütmesin -
den, 800 mütehassıs ve işçi 
çalışmasından, h:ıriçten gelen bir 
takım eşyanın yurdumuzun içinde 
yayılmasından ibarettir. 

Hayalimizi biraz zorlarsak ha
tamızı anlanz. Bir defa günde 24 
trenin işlemesinde ve Karabüke 

yalnız demir ve kömür taşımasın
daki manayı düşünelim: Bütün 
bu Türk demir ve kömiirleri: para
ya ve dövize çevrilecek kıymetler
dir. Bunları istihsal etmek. yükle
mek, sevketmck için binlerce Türk 
dimağı ve kolu çalışacaktır. Ma -

mfıl maddelerin nakli, yüklenmesi 
ve çalışması ayn bir takım hare
ketler uyandıracaktır. Vücude ge
tirik demir ve çelik çubuk ve lev 
haları, memleketin ihtiyacı olan 

Neme lazım öyle mi? O halde kö
künden kopmuş bir dal gibi, ,•atan • 
daş isim ve sıfatile bu ağaçtan usare 
istemiye ne hakkın var! 

~~~:n;;:;; 
~~~apvere~~; 

1 - Bay Dağcleviren: 

Vaziyetiniz çok müşkül. Vermif 
olduğlnuz i:r.ahat ise noksan. Bulun
duğunuz mahalde bir avukata mü 
racaat etmenizi ta\Siye ederim. Çün
kü, bu meseleye uzaktan cevap ver
menin inıkinı yoktur. Kati birşey 
söyliyebilnıek için biltiin evrakı, kon 
turatları tetkik t:tmem icap eder. 

2 - Bay Mahmut: 

Sualinizin cevabını Türk 
Medenisinin 439 dan 448 inci madde· 
sine kadar olnn kısımda bulununuz. 

3 - Bay Fikri : 

Mektubunuzu biraz geç aldım. il 
sebeple cevap vermekte de geciktht 
Boşanmanız gayet kolaydır. Bu da\' 
iki üç ay içinde bitebilir. Dava h~ 
kında arzu ettiğiniz tafsilatı nrebt.. 
mem için sarih adresinizi bana bileli .. 
rin ki, hususi mektupla tarafınızca)' 

l . ı . " pı ması ıcap eden muamele erı Y~ 
bileyim. 

4 - Bay Recai : 

Ödeme emrini aldıktan sonra 
gün zarfında itiraz edebilirsiniz. 

5 - Bayan Hüaniye: 
zetesi satın al 4'NDA: Bir Macar ga- K d• • • 
leri Macarista1~rnıştır. Alman gazete- en )filZ) Zayıf ve Korkak Hissediyor musunuz? 

türlü türlü eşya haline getirmek 

için büyük ve küçük fabrikalar, ne

vi nevi küçük imalathane ve tez

gahlar meydana çıkacaktır. Kara -
bükte iktisadi bakımdan yepyeni 

bir Türkiye doğmaktadır. Şeker ve 

mensucat gibi sanayi, bize bir sa

nayi memleketi olduğumuzu henüz 

duyuramamıştır. Karabük; bu his

si ve bunun bütün fayda, nimet 

ve vazifelerini uyandırmıya baş
lıyacaktır. 

Sualinizin cevabı Kanunu Mede
ninin 887 inci maddesinde yazılıdır. 
Maddeyi aynen l azıyorum: "Bir şey 
üzerinde fiilen tasarruf sahibi olan 
kimse o şeyin zilyedidir. irtifak hak
kı ile gayri menkul mükellefi ·etin
den mütevellit haklar da zily lik 
bu hakların biliiil istimalinden i ' 
rettir. 

tılmaktadır. ~.,bedava olarak dağı-
a~ar Nazi t• · · 

masrafı Almanl par ısının 
ar tarafınd T 

Budapeşte ünh·era· an verı ır. 
.. •telerinde Nazi pro 

fesorler ders verir . .Alın k. . an ıtaplarını 
Macarcaya çevırıne\ için b. k. A 

-ı: d • "imi ti ır teş ılat 
•ucu e getırı ş r, Bazı M . . acar ga-
zetecılerı satın alınmıştır. 

ROMANYADA: Yahudi du- l x.. şman ı-
,.. hareketinin başında Naziler v d 
B' d ar ır. 

i 
~r senede Romanya a Propaganda 
çın 600 milyon Ley sarfedUmiş, on 

yedil Romen gazetesi satın alınmış _ 
tır. Romanyanın her şehrinde başına 
Nazi işareti koyan gazeteler çıkar. 
YUNANİSTANDA: Gazete satan 

köşklerde Alman gazetelerinden baş
ka yabancı gazete bulamazsınız. Yu -
nanistanın her tarafında Alman mü
rebbiyeleri birer propaganda ajanı 
olarak çalışırlar. Atinadaki Alman 
arkeoloji mektep ve enstitüsü birer 
propaganda merkezidir. 

Türk çocuğunun en büyük kusuru 
sıkılganlığıdır. Ev terbiyemiz bizi ka
labalık cenıiyetlere alıştırmadığı için, 
meclislerde, büyiiklerimiz yanında 
içimize bir sıkılganlık &irer. Kıza
rır, bozarır, konuşmaktan çekini
riz. Sıkılıanlık küçük yaşta başla-

onlann dediğini yapar mısınız? Yani 
uysal mısınız? 

dığı için tedricen bizi korkak ve mü

tereddit yapar. Kendimize rüveni

miz vardır. Fakat muvaffak olama-

mak, becorememek, mahcup olmak 

korkusu elimizi ayağımızı ba~lar, 

teşcbbiis kabiliyetimizi kaybederiz. 
I 

Ve hayata atılmak zamanı gelince 

kararsız oluruz. 
Psikologlardan biri insanın ne de· 

receye kadar bu haleti ruhiyede bu
lunduğunu anlamak için bir imtihan 
usulü tespit etmiştir. Bunu aıağı ya
zıyorum. Suallere (evet) veya (ha· 
yır) şeklinde cevap vererek kendini
zi anlamaya çahıınız: 

1 - Biriıi fikrinize itiraz ettiği za
man inat edip münakaıa eder misi
niz? 

3 - Yoksa size tavsiye edilen şeyin 
mutlaka akıini mi yapannız? 

4 - Amirinizle karşılaştığınız za
man sıkılıp utanır mısınız? 

5 - Gösterişi ve batkalarının na
zarlarını üzerinize çekmeyi sever ıni· 
siniz? 

6 - Kabiliyet ve muvaffakıyetle
rinizle övünür müsüniiz? 

7 - Kendinizden, talihinizden ve
ya taJihsizliğinizden, başkalarının 

sizin için söylediklerinden bahseder 
misiniz? 

8 - Başkalarının sizi anlamadığın 

dan, takdir etmediiinden şikayet e
der misiniz? 

9 - Ufak bir meseleden kınlıp si
ze haksızlık edildlj'inden tikayet e
der misiniz? 

10 - Kızsanız güzel bir erkek &Ör 
düğünüz zaman, erkekseniz güzel 
bir kız gördüğünüz zaman kızarır mı-
sınız? 

12 - Kendinizi dev aynasında gö
rüp, hayale düşer misiniz? 

13 - Daima çocuk kalmayı ister 
misi o iz? 

14 - Çalıthfınız yerde başkalan
nın maaşına zam :tapıldığı zaman kıs
kanr mısınız? 

15 - Arada sırada "Ah .. flinın ye
rinde olsaydım?,, diye üzülür müsü
nüz? 

* İnatçılık, ekseriya dikkati üzerine 
çekmek istiyen ve kendisini güçük 
gören insanların halidir. Başkaları -
nın tesiri altında kalan insanlar za
yıf kimselerdir. 

Diğer suallere '\·erilecek müspet 
cevaplar da başkalarının sizi beğen
memesinden korktuğunuzu göııterir. 

Zayıf ve korkak adam daima cesa
retten ve başarıcılıktan bahseder. 
Hırsız hırsızlığile övünmez. Namus
lu adam namustan bahsetmez. in
san daima kendinde olmıyanı var ıi
bi göstererek zifını dışarı verir. 

lZMIRDE: 

Halkapınarda Feci 

Bir Cinayet 
İzmir, (TAN) - Halkapınar civa

rında gece yansından sonra feci bir 

cinayet işlenmiştir. Sabahleyin işle

rine gidenler, kanlar içinde ve yüzü 

koyun yatan bir ceset görüp karako
la haber vermişlerdir. Bunun Musta
fa oğlu.Ziya olduğu ve müteaddit 
bıçak yaralan alarak öldüğü anlaşıl
mıştır. 

6 - Bay K. L. ye : 

Vakit kaybetmeden mahkemeye 
miiracaat edin. Şahit meselesi mu .. 
him değil. Elinizde bulunan evrakı._ 
hakkınızı ispat edebilirsiniz. Fakat 
borçlunuz buradan gider de adresilli 
de öğrenmenize ihtimal olmıyac.ıt .. 
sa vaziyet çok güçleşir. 

Yuan: lımail Kemal ELBI~ 
(İstanbul Barosunda AVUKAT) 

~23 Nisan 
Almanların Yugoslavya ve Çekoslo 

vakyada daha kuvvetli bir şekilde ça
lıştıkları da malUmdur. Orta Avru -
pa ve Balkanlardaki Alman propa
ganda faaliyeti hakkında bir fikir e· 
dinmek için bu izahat kilidir, sanı-

nm. 

2 - Kendi fikrinize muhalif olsa 
bile başkalanmn fikirlerine unrak 

11 - Kız arkadaşlannızı hikim 
olmaya c:alışır mısınız? 

Bu imtihan size bu neticeyi tesbite 
hizmet eder. 

Pıikoloğ 

O civarda kulübesi bulunan Yaşar 
oğlu Rıza zan altına alınmış ve mü
daf~~i nefs !çln bu cinayeti yaptığı
nı soylemiştır. Maamafih Ziyanın bir 
rakı meselesinden dolayı ve sarhoş
luk neticesinde öldürüldüğü tahmin 
olunuyor. Rıza tevkif edilmistir. 

! Çoeuk inHnlann çiçofldlr. 
, Bu çiçeii sevmek ve koklamak 
, için Çocuk Esirgeme Kurumu-
1 na daima yardım ediniı. 
,_~~ 



• TAN 

" 
Bütün gayretlere rağmen insanlann hiçbir gün yetişemiyecekleri kadar uzun athyan maymunlar, Amerikalı 

antrenörleri, hayli işgal eden bir mesele halindedir. 

Muhafızgücü, Bugün Oynuyor Atletizm: 

Beşiktaşla Galatasaray Antrenörler vahşi 
• • • Hayvanlardan da 

Ankaradakı N etıcelerı lstifade Ediyorlar 

T ekrarlıyabilirler mi? 
Mlllf kDme flkltOrD mucibince bu-

glln Be9lkta1ı yarın Galatasaray ile 
kırtılaıacık olan Ankara Muhafızgll· 
cıı futbolcUlerl dlln aabah 18 kitllik 
bir kafile halinde ıehrlmlze gelmlı· 
terdir. 
MuhafızgücO, birinci maçını bugün 

Takılm atadında aaat 16 da Bqlktaı 

ile yapacaktır. 
Muhafızgücünün gayretli futbol

cularını I.stanbulda iki kere daha 
göreceğiz. Geçen sefer gelişlerinde 

topu daima takip ederek oynıyan mi
safirlerimizin bilhassa maçın sonuna 
kadar gösterdikleri umumi canlılık 

dikkatimize çarpmıştı. Bedeni kabi
liyetlerini muntazam idmanlarla, 
perhizkar bir hayatla iyi bir kıvam
da bulundurdukları her hallerinden 
~lli idi. Takımın açıkları vasattan 
yüksek süratte idiler. Uç orta arala
rında anlaşmak bakımından sağlam. 

fakat şüt mesafelerindek.i tesirler i
tibarile vasattan yüksek görünme
miştiler. Muavin, ve müdafaa hat
ları iyi idi. 

Böyle bir takıma karşı Beşiktaş
lıların Ankarada olduğu gibi büyük 
farklı bir galibiyeti bu sefer de elde 
edeceklerini zannetmiyoruz. Vakıa 

Beşiktaşın Ankara galibiyeti hakkile 
elde edilmiştir. Fakat, ekseriya hak
kile elde edilmiş galibiyetleri tekrar-
lamak çok yüksek bir maç çıkarmak 
tan güçtür. 

Muhafızlılar, golcü Beşiktaş ele
manlarını yakından kontrol etme

f mek yüzünden Ankarada uğradıkla-
1 n o buyük farklı mağlubiyete bir da-

ha düşmemek üzere bu sefer bir ta
biye düşünmüşlerdir elbet ..• 

BqikfClfln ıol içi 

Kanaatimizce, Beşiktaşın en teh
likeli tarafı soludur. Soliç Şeref, bu 
sene iyi vaziyettedir. Cenaha değişti
ren pasları, kolay akınlarile rakip 
müdafaayi ekseriya şaşırtan Şerefin 
marke edilmesi beyaz siyahlıların i
lini epey güçleştirebilir. 

Yalnız Beşiktaş soliçini tutmak 
vazifesi müdafaaya bırakılmamalıdır. 
Çünkü, Şeref gibi bir iç mühacimin 
en tehlikeli zamanı muavin hattının 
hizalarında bulunduğu saniyelerdir. 
Hücum hattı müdafaaya kadar da
yandığı vakit insaytiv rolü esasen i
lrinci dereceye inmiştir. Çünkü o za
mana kadar verdiği paslar la, açtığı 
oyun şeklile rakip müdafaada aradı
ğı gediği ya bulmuş yahut bulama
mıştır. Karşı tarafı dağıtmıya, mü
dafasını şaşırtmağa imkan bulama
dan, Bek hattına kadar gelen bir iç 
mühacim herhangi bir oyuncu gibi 
şilt farkı arıyan bir futbolcüden iba
rettir. Halbuki Şerefin asıl kuvvetli 
olan hassası, besleyiş ve ak~ş şekille
rindedir. Şütçülük tarafından Hakkı 

• ekseriyetle Şereften daha müessir 
, blr oyuncudur. Fakat onun da son 
~arda gecikmesi ve biraz par
ça ağırlığı dikkati celbediyor. Nite
kim bu aksaklık yüzündendir ki, Fe
nerbahçe oyununda bir Fazıl on beş 
metre dahilinde Hakkıya rahat şilt 
çeltecek tarafı vermemiştir. 

Bunlan yazmak\& Beşiktaşın yeni
leceğini söylemek istemiyoruz. Beyaz 

siyah takımı umumi ağırlığında ra
k.ipçe karşı karşıya ölçersek Beşik

taşlıların ağır basacakları muhakkak 
tır. 

Yukarıdaki izahla Muhafızlarla 

karşılaşacak takımın çok veya az teh 
likeli taraflarını tetkik ederek bir ne
tice çıkarmak istiyoruz. Edindiğimiz 
hesapları ve aklımızdan geçen imti
hanları tartarak yarınki maç için ~u 
hükme varıyoruz: 

Beşiktaşlıların galibiyet şansle1rz 

çoktur. Fakat bu seferki galibiyetin 
Ankaradaki farkla elde edilmesi im
kanları pek az görünmektedir. 

Galatasarayın vaziyeti 

Galatasaraya gelince, son haftala
ra kadar takımını mütemadi değiş
tirmiye mecbur kalan sarı kırmızılı
ların bu defaki kadroları maçın akı
betini tayin edecektir. Eğer bu de
fa da hücum hatlarını iyi tertip ede
mezlerse, gol atmak kabiliyetini ta
biatile azaltmış olacaklardır. Şüphe
siz ki gol atma kabiliyeti eksik olan 
bir takım ya beraber kalmakla, ya
hut ta fevkalade şanslı olmak şarti
le dahi hafif bir farkla kazanmaktan 
başka bir şey yapamaz. 

Galatasarayın çıkacak takımı ma

lum olmadığından Muhafızgücünün 

alacağı muhtemel neticeyi kestir-

mek mümkün olamıyor. 

Barutgücü Sahasında 
Bu Haftaki Maçlar 

1 - Barutgücü - Demirspor A ta
kımları saat 16 çia. 

2 - Barutgücü - Demirspor B ta
kımları saat 14 de. 

3 - Barütgücü birinci ve ikinci 
genç takımları saat 12,30 karşılaşa
caklardır. 

Barutgücü güreşçileri Kumkapı 

spor klübünde Kumkapılılarla bir eg 
sersiz yapacaklardır. 

Klüpler: 

Galatasaray idare 

Heyetinde Değişiklik 
Galatasaray klübü idare heyeti 

azasından veznedar Muslih ile fut
bol kaptanı Vamıkın istifaları üzeri
ne veznedarlığa eski idare heyeti a
zalarından Nacı ipekçi, futbol kap
tanlığına da eski futbolculardan mü 
dafi Vahi'nin getirilecekleri söylen
mekte ise de, bu şayiaların aslı yok
tur. 

Kasımpaıa Spor Sahası 
lnıaatı Menedildi 

Kasımpaşa Spor klübü tarafından 
belediyeye ait Aşıklar mezarlığında 

yapılmakta olan spor sahası inşaatı, 
müsaadesi alınmadığı için dün Be
yoğlu kaymakamlığınca yasak edil
miştir. 

Klüp, Dahiliye Vekaletinin emri
le bu işi yaptığını ileri sürerek muh
telif makamlara şikayette bulunmuş 
lardır. 

Atletizm tekniği son derecesine 
gelmiş, dayanmış vaziyettedir. Sür
at koşularında, atlamalarda elde e
dilen rekorlar beşer kuvvetinin far
kında zannedilen hadleri geçmiştir. 

Bundan sonra artırılacak her santi
min bir asra değer kıymette olduğu
nu herkes takdir ediyor. 

Atletizm antrenörlerinin en iyi 
leri Amerikada çıkıyor. Şampiyonlar 
vatanından fışkıran birinci sınıf at
letlere göre, yetiştiricilerin de yük
sek olması tabiidir Yalnız bircok 
mütehassısların söyledikleri gibi, 
şimdiye kadar elde edilmiş olan de
receleri daha zorlamak, biraz daha 
aşmak imkansızlığı baş göstermiştir. 

insanlarla yapılan müteaddit a
raştırmalarla kuvvet ve atlama tek
niğine tamamile yeni buluşlar ilave 
edemiyen antrenörler bu defa vah
şi hayvanları tetkike başlamışlardır. 

Mesela, vücutlarına nazaran fev
kalade iyi atlıyan maymunların at
layış esnasında insiyaklarile buldnk
ları stilden insanlar için hisse kap
mak ümidi münekkitleri işgal et
mektedir. 

Hayvanların koşu ve atlayışlar es 
nasında vücutlarının muhtelif kısım 
larına verdikleri şekiller ve adalele
rinin işleyiş tarzının tetkikile ş:-ım

piyonlara yeni metodlar bulunup bu
lutamıyacağı bu seferki Olimpiyat 
ha\:ırlıklarında daha iyi belli olacak
tır. 

Hariçte: 

Oksford • Kembriç 

Kür.ek Yarışı Bugün 
Bu yarış 109 sene evvel Oksford 

müdürünün Kembrice teklüi üzerine 
tesis edilmiştir. Ingilterede hiçbir 
müsabaka her sene tekrarlanan Oks
ford - Kembriç karşılaşması kadar 
heyecan ve alaka ile takip edilme
miştir. 

Ingiltere kupa maçlarında bile i
ki tarafın topladığı taraftarların ye
kunu bu müsabakayı seyredenlerin 
sek.izde birini bulmaz. 

Ingilterenin en büyük spor hadi
selerinden sayılan bu müsabaka, bu
gün Taymis nehri üzerinde yapıla-
caktır. , 

GÜREŞ: 

Güreşçilerimizin 

Avrupa Seyahati 
Tolin şehrinde, Avrupa Grekoro

men güreş birinciliği müsabalfaları
na iştirak edecek olan Milli güreş 
takımımız için seçme müsabakalar 
yapılacaktır. 

Bu müsabakalardan sonra kat'i 
şeklini alacak olan Milli güreş takı
mımız 16 nisanda Istanbuldan hare
ket edeceklerdir. 

Çekoslovak federasyonile yapılan 
muhabere anlaşma ile neticelenirse, 
Estonyadan avdette güreşçilerimiz 
Çekoslovakyaya uğrıyacaklar ve muh 
telif şehirlerde müsabaka yapacak
lardır. 

Vc:ıtaı~cla.şla. 

lVlillfil<at 

Hergünün 
Küçük Dertleri 

Her okuyucunun bir derdi, memleket 
ve şehir meseleleri hakkında bir düşün
cesi vardır. Biz bu vatandaşlara bu dü
şüncelerini ifade imkanım vermiş olmak 
için bu sütunu açıyoruz. Bu sütun, oku
yucuların mektupla bildirdikleri mesele
lerden maada, umum! meseleler hakkın
daki düşüncelerini tespite yarıyacaktır. 

Bu maksatla bir muharririmiz her gün 
önüne cı1-an bir vatandaşla, onu alfilca
dtır eden meseleler hakkında mülakatlar 
yapacaktır. 

* Çarşı Esnafının 

Tanzifiye Vergisi 
Kapalıçarşı esnafının bir tanzifiye 

vergisi meselesi var . Esnafın şikayet 

ettiği bu mesele hakkında kapalıçarşı 
esnaf cemiyeti reisi Seyfeddin diyor 
ki: 

- Kapalıçarşı bir han gibidir. Dük 

kanların kapısı bile yoktur. Akşamla

n dış kapılan kapar, gideriz. Fakat, 

çarşının içinde birçok yollar, sokaklar 
vardır. Bu yolları . sokaktan biz temiz 
teriz. Esnaf arasında para toplar, a
dam tuta r , temizlik yaptırır. Temiz -
lik için sarfettiğimiz bu paradan baş
ka, b ir de tanzifat vergisi ver iyoruz. 
Bunda n bir müddet evvel bir hadise 
old u. Çarşının içindeki bekçileri ev -
velce b)z tayin ediyorduk. Sonra, E
minönü kaymakamlığı bu işi üzerine 
aldı. Temizlik işi için ayrıca amele 
tutmak ica p etti. Çünkü, biz tuttuğu
muz adamlara hem bekçilik, hem de 
temizlik yaptınyorduk. Şimdi iddia
mız şudur: Kapabçarşı bir han ise, ha 
nın içindeki bekçilerin idaresi ve ta
yini bize bırakılmalıdır. Eğer, han 
değilse, çarşının içindeki sokakları 
belediye temizlemelidir . Çünkü, her 
dükkan ayrı ayrı t anzifat vergisi ver 
mektedir. Bize kalırsa, kapalıçarşı, 

buradaki bütün esnafın müşterek evi 
gibidir . Evimiıı:in içinin bekçiliği de 
bize a it olmalıdır, temizliği de .. .,, 

··-···-···--··--··-···-···-·-..... -
OKUYUCU 

Mektupları 
.... ......_ -----· 

Geceleri otobüslerin vaziyeti 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Seyrüseferin en çok dikkat edilmesi IA

zımgelen zamtın gecedir. Gece saat 20 den 
sonra, şehir sokakları tenhalaşıyor. Bu sa
atten sonra, otobüsler belediye nizamlarına 
hiç ritıyet etmiyorlar. Otobüse çabuk git
mek için biniyoruz. Halbuki tramvaydan 
daha ağır gidiyor. Duruyor, müşteri bekli
yor. Geçen akşam bir otobüs, Kadıköy iske 
lesi önünde on dtıkikaya yakın bekledi. Ya 
naşınakta olan vapur yolcularını almadan 
gitmedi. Bugünlerde otobüs ve otomobil sey 
rüseferi ile uğraşan zabıtamızdan Allah ra 
zı olsun. Bir de gece servislerine himmet e
dilmesini rica ediyoruz . ., 

,,. 
Talebe her şeyi bilmemeli 

Bir okuyucumuz yazıyor:: 
"Geçenlerde gazetelerde bir havadis o

kudum: Maarif Vekaleti bir tamim yapmış. 
Sınıflarda mevcut talebenin en fazla anc!lk 
dörtte biri ipka edilebilir, diğerleri mutla
ka geçermiş.. Bu şekilde netice vermiyen 
sınıfüırda ders okutan muallimlerin muvaf
fakıyetsizliğine hamledilecekmiş. Vekfiletin 
bu görüş şekli ve kararı doğru veya yanlış 
olabilir. Benim bahsetmek istediğim nokta 
şudur: Askerlikte olduğu gibi, maarifte de, 
bir takım gizli kalması IAzımgelen plAnlar. 
meseleler bulunması lazımdır. Bu karar bir 
tanıim şeklinde gazetelerde intişar etti ve 
bizim gibi, bütün talebelerde okudu. Bunu 
okuyan talebenin çalışmıya karşı Rrzusu 
kalmaz, daha doğruı:u lüzum görmez. Çün
kü, mesel~. 60 kişilik bir sınıfta sayılı, bel
libaşlı 15 tembel çocuk bulunabilir. Bım
ların bir kısmı kabiliyetsizdir demek, bun
ların sınıfta kalmasile diğerleri kurtulmuş 
olacak ve mutlaka E<ınıfı geçecektir. Tale -
be, bu kanaati edinmez mi? Niçin acaba, 
böyle her kararı gazetelere yazdırıyorlar?. 
Anhyamadım.,. 

Voleybol: 

Bu Haftaki Maç 
T. S. K. Istanbul Bölgesi Voley

bol ajanlığından: 

Muntazam bir surette müsabaka
lara iştirak etmiyen takımlar fikstür 
den çıkarılmış olduiundan evvelce 
yapılan fikstür değiştirilmiştir. Bu 
münasebetle bu hafta yalmz Fener 
Yılmaz - lstanbulspor arasında bir 
maç yapılacaktır. 

Eski lisanslar mülgadır. T. S. K . 
Hüviyet cüzdanı olmıyan sporcular 
müsabakalara katiyyen giremezler. 

2 - 4 - 938 
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U şak bir kart getirip uzat
tı. Mösyö Vadier karta bir 

göz gezdirdi: 
(İsidore Lotulat - Her nevi tahkikiat) 

Mösyö Vadier kartı okuyunca 
uşağına: 

- Pekala gelsin buraya, dedi. 
Sonra uzandığı koltuktan biraz 

doğruldu. 

Gelen adam uzun boylu idi. Bi
raz yıpranmış bir kostüm giymiş

ti. Mösyö Vadier'nin ·gösterdiği 

sandalyanın üstüne ilişerek: 
Mösyö, dedi, söylemiş oldu

ğunuz meselenin tahkikatını bitir
dim. Mevzuu bahis şahsiyet Nan
tes'de doğmuştur. Oraya on iki 
gün evvel gittim ve tahkikatımı 
yaptım ... 

Mösyö Vadier sabırsızlanarak: 
- Neler öğrendiniz 'söyleyiniz? 

diye sordu. 
- Anlatacağım Mösyö.. Şahsi

yet, lisenin kapıcısı, Athanase Ro
menil'in meşru kızıdır. Annesi ça
maşırcı imiş. Kız on üç yaşınday
ken babası bir akşam sarhoş hal
deyken bir kaza neticesind~ öl
müştür. Annesi müthiş bir ıztıra
ba duçar olarak çalışamaz bir ha
le gelmiş .. o vakit kız sokaklarda 
serseri serseri dolaşmaya başla
mış.. Daha o zamandan çok gü
zelmiş .. Onu hatırlıyan ve tanıyan 
birçok kimselerle görüştüm. Ilk 
macerası bir berber çırağile ol
muş.. Annesi babasının ölümün
den dört yıl sonra ölmüş.. Aradan 
bir ay geçinçe, kız, bir soytarı ile 
Parise kaçmış .. işte Mösyö, benden 
buraya kadar tahkikat istemişti

niz .. Paristeki hayatı hakkında bir 
emir buyurmamıştınız! .. 

O vak.it Mösyö Vadier: 

- Pekala! dedi. Yalnız unut-
mayın, ki hiç kimseye bir şey söy
lemiyeceksiniz. Ketumiyet şarttır. 

Size nekadar verecektim? 

- Dört yüz frank Mösyö.. Ke
tumiyete gelince·, bu tahkikatı şu 
anda unutmuş bulunuyorum. Sana 
timin icabı olarak hiçbir sır ağ

zımdan çıkmaz Mösyö.. Allaha ıs
marladık .. 

l sidore Lotulat'yı uşak kapıya 

kadar götürdü. . 
T ahkikat memuru gidince 

Mösyö Vadier bir sigara 
yakarak düşünceye daldı. 

Altı ay evvel bir dostunun evin
de, Lotulat'nın "şahsiyet" dediği 
kadına rastlamıştı. Onu Claire R~ 
chemenil diye tanıtmışlardı. Gör
düğü dakikadan itibaren Vadier 
onu sevmeye başladı .. Ona, zaman 
geçtikçe artan bir hararetle aşık 
oldu. Parlak dişleri, mat teni, gür 
saçları iri ve koyu gözleri onu çıl
dırtıyordu. 

Sesinin armonisi, tavırlarının 

sıcaklığı hulasa herşeyi, her tarafı 
onu cezbediyordu. 

Ilk defa olarak hayalinde ya
şattığı kadına rastlamıştı. Yıllar
danberi düşündüğü tip buydu ... 

Bir çok maceralar geçirmişti. Fa 
kat Claire gibisini bulmamıştı da
ha .. Onu yalnız ihtirasla değil şef
katle, takdirle seviyordu. Onun ka
rısı olsa? .. 

Bu düşünce üzerine Mösyö Va
dier biraz tereddüde düşmüştü. 

Evlenmek onu korkutuyordu. ih
timal Claire'in karışık bir mazisi 
vardı. Fakat bunun ehemmiyeti o
lamazdı! Makul ve mantıki dü
şünmek gerekti. Mazi onu alaka
dar etmemeliydi. 

Bu kadar mağrur, ince ve me
lankolik bir kadının ufak tef ek 
maceraları bulunsa bile, bu mut
laka talihsizliğinin eseri olmalıy
dı. Vadier ona kendi ismini vere
cek ve cemiyette şerefli bir mevki 
temin edecekti. 

Zengindi .. itibarı, saadeti vardı. 

Malik olduğu bu vasıflan müstak
bel karısına da verecekti.. Bu fi
kir onu sevindirdi; ve alicenaplık 
rapan insanlara mahsus bir hazla 
lirperdi.. 

F akat, tecessüsten de kendi
ni alıkoyamadL Sadece o

nun mazisini bilmek istiyordu .. O
nu asıl, zengin bir ailenin kızı o
larak tahmin ediyordu .. 

Işte o zaman bu işi mütehassıs 
lsidore Lotulat'ya havale etti. 

Tahkikatının getirdiği malti
mat onu inkisara uğratmaktan zi
yade sevindirdi. Böyle olduğu da
ha iyi idi. Fedakarlık hissi ona da
ha ziyade gurur veriyordu. Artık 
tereddüde mahal yoktu. I1k fır
satta Claire'in izdivacını istiyecek
ti.. 

Birkaç akşam Eonra ona yine bir 
salonda rastladı. Ve bir saat onun
la başbaşa kaldı. Claire onu süku
netle dinliyordu. Vadier ona ev
lenmek teklif edince gözlerini kal 
dırdı. Yüzü evvela sarardı sonra 
kızararak: 

- Dinleyiniz Vadier! dedi. Size 
cevap vermeden evvel bilmeniz 
lazım gelen bazı şeyleri söyleme
liyim .. 

- Hayır .. hayır .. Hiçbir şey bil 
mek istemem Claire! .. 

- Olmaz .. Bu lazımdır. Çünkü 
benim hakkımda hiçbir şey bilmi
yorsunuz .. 

ilk senelerden, çocukluğumdan 
ailemden bahsedeceğim. Size doğ
ruyu söylemeliyim .. Siz beni bü
yük bir ailenin kızı zannediyorsu
nuz. Hayır .. Babam lisede kimya 
muallimiydi .. Bir gün laboratuvar 
da çalışırken bir infilak netice
sinde öldü. Annem bütün şefkati
ni, muhabbetini bana hasrederek 
beni büyüttü. Hayatta hiçbir şey 
bilmiyordum. On yedi yaşımday
ken sekiz yaşındaki bir çocuk ka
dar saf ve tecrübesizdim. Annem 
ölünce yapayalnız kaidım. O za
man karşıma meşhur ve zengin 
bir artist çıktı. izdivaç vaadederek . 
beni aldı. Fakat biraz sonra ben
den uzaklaştı .. 

(Bu sırada Vadier ne meş~lUr 

artist ya diye düşündü. Zavallı 
sevgilim.. Bunlara lüzunı olmadı
ğını bilse .. Bunları anlatırken ne 
kadar ıstırap çekiyor, kim bilir.) 
Sonra Claire'in sözünü keserek: 

- Claire artık bunlardan bah
setme! dedi. Hiçbir şey bilmek iste
miyorum. Mazi beninı için bir kıy 
meti haiz değildir. Benim için mü
him olan yalnız bir şey vardır: 
Seni seviyorum.. Karım olmak is 
ter misin? 

Claire karısı olırıayı kabul etti. 

D ügtin gecesi yalnız kaldık
ları vakit Vadier saadetten 

ve heyeeandan titriyordu. Artık 
kansıyI.e her şeyi konuşabilir ve 
ona taınamile itimat edebilirdi 

Claire'e sokuldu ve elini tuta
rak: 

- Sevgilim, diye kulağına fısıl
dadı. Aramızda gizli hiçbir şey 
kalmamalıdır. Seni, niçin daha 
çok sevdiğimi bilmelisin!. Maziyi 
tan:ıamile aramızdan silmek isti
yorum. Belki bir gün. 

Claire titriyerek: 
(Devamı 10 uncuda} 
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rayın bakalım bulabilecek misiniZ? Doğru cevap verenlerclen 50 kişiye 
muhtelif hediyeler verilir. Cevaplar gelecek Pazartesiden geç kalma
malıdır. 

Geçen Bulmacamızdan 
Hediye Kazananlar 

72 numaralı mecmuamızdakl "Bilmece • Birer "BUyOk kutu kalem boyHı,, kaza. 

Faydalı bilgiler: 

Musiiiıinas Fareler 
Bl.rbç sene evvel Belçikalı bir 

batrikatör farelerin musikiye olan is
tidatlarını keşfetmiş.. Belçikalı a -
dam, çalgılı bir kapan yapmq. Kapan 
daki yem yerinin altmı çukur 

yaparak, çukurun içine de otomatik 

bir tekilde işliyen bir çalar musiki 
aleti yerleştirmiş. 

Müziğin sesine koşup gelen fare
ler bu suretle yakalanıyorlar. Yem 
olmadığı halde kapana koşan fare

ler anlaşılıyor ki musikiden anlıyor 
lar. Ve bunun için de musikiye kar 
şı besledikleri aşk yüzünden hayat
larına malolan tehlikeye giriyorlar. 

* Sekiz Bin Kilo 
Ağırllğındaki Çan 

Pariste bir kilisede sekiz bin kilo 
ağırlığında bir çan vardır. Bu çanı 
çalmak için elektrik tertibatı yap
mışlardır. 

Eğer elektrik tertibatı olmasa, ça 
Bulmaca,. yı dolru halleclenlerden hediye n1nlar: 1 
kazananlar: İzmir Seferihisar Zaferi miW okulu BO Alııllı teyze dünyayı Joltıf1yor : 

Birer "Kesip yapıftırma,, albllmU kaza· Mllzenen Gündotdu, Kır)darell Karakq · 
nanlar: 

Sinop ortaokul dlrekt~rünOn otlu Nezih -
mahallesi istasyon arka sokak 18 numarada 

talebe İhsan Blrazbilir, Adana Osmaniye 7 Teyzenin 
Cansel, Adana Ticaret okulunda 122 HOsa-

meWn, ~bul erkek liaeslnde 325 CelAl, 
Gaziantep lisesi 575 S. Glr1$ken, İzmir er

KAnunusani okulu 2iı Turan Ertan, İne- I 1.'&'401 '~ 1 
göl Gazi Pqa okulunda 810 Semiha Sön- ı • 

mez, Kon:ra lisesi 443 Turgut İzgür. 
kek lisesi şubesi 1882 B. İbaç. 

•lrer "r .. ım lrne•ı albUmO kHan•nlar: Birer "KGçUk ;kutu kalem boyatı., kaza· 
11 " • nanlar: 

Canakkale ortaokulunda 188 S. Saltık, 
Yalvaç ortaokulunda 123 Kemal, Kasta- Yalvaç ortaokulunda 4 Hafit Ayaz, Ela-

monu Cümhurfyet okulunda G. Alıcıoğlu, zıt ortaokulu 744 Lötft, Samsun encümen 

Afyon İzmir :yolunda lnoy yab okulu 93 baJkAUbl otlu Kemal Yılmaz, Sıvas lisesi 

SUle)'m.IU\ Kaya, Adapazarı ortaokulu 137 741 Halis, Kınkkale karakol kumandanı 

Neja~ Kürem, Elazıt Atatürk okulu birin- kızı Gillver Beşker. 

T ANm Çoculc lli•eei 

nı çalmak için ancak be§ altı adam 
üzun aeJiyormuş. 

• 
Fofotraf Alan 

Tabanca 
Son zamanlarda bir tabanca icat 

edilmiş. Bu tMancanm tetiji çeki-

lir çekilmez karşıda duran bir insa
nın fotoğrafını almaktır. 

Bu tabancada iki tetik mevcuttur. 

Birisinin altında küçümencik bir fo

toğraf makinesi yerleştirilıniştir. Dl 

ğer tetikten doğrudan doğruya öl
dürücü bir kurşun çıkıyor. 

iki tetik hem birden ve hem de ay 

rı ayn işlemektedir. Polisler arasın

da gittikçe bu tarz tabancalar yayıl

maktadır. 

İnsanın, attığı kurşun boşa gitse 

bile hiç olmazsa karşısındakinin fo

toğrafını alıyor. 

Kurnazlığı 

el ıınıf Kandemir Yorulmaz, Karaman avu 

kat Hasan Ka:ynalc ollu Hakkı Kaynak, E

dime ortaokul 383 Nuri Umay, Beyollu or

ta okulu 833 Menhem, Bakırköy ortaoku
lunda 5 Ihsan. 

'Birer "MUrekkepll kalem., kazananlmr: Afrikada bir çarşıda gezen alulh Bu ilanı okur okumu karşıdan 
Beşiktaş 19 unclı mektep 48 Özcan Bal- teyze bir livha ıöriir: "Çarşıda kö- bir polisin geldiğini görür. Birden 

kır, Beyoğlu ortaokul Nuran Canmak, Uı- pekle gezmek polisçe Jasak edilmit· korkar. Ve kurtulut çaresini dilfilnür. 
küdar 24 Oncil ilkokul 'Mehmet Tansu, Be tir.,, 
yollu Rum ilkokulu Yuana, Pertevnlyal li

Birer "BllyOk aulu boya" kazananlar: sesi 81 İsmail. 

Kırtehir ortaokul 247 Uttullah, Balıke- Birer "Albllm,, kazananlar: 

a1r Savqtepe yab okulu 306 Sermet Erlfin, Eskişehir Hacı Seyit mahallesi Cankaya 
Ka7aeri lisesinde Bal Şeref G6zübüyUk, sokağı 25 numarada Meclt Tancuıoy, Sıvaı 

Malb'e VekAletl muhakemat umum mUdllr ortaokul 251 Necdet Dumanlı, Hendek ln

lütü şube 2 de 9 numaralı odacı Emin ollu hisarlar M. Sami yanında Nuran, İzmir 
Nuh, İsparta ortaokul 458 Hüseyin Bqkaya Basmahane Tan okulunda mukim Sami 

Birer "KOçlik eulu boya" kazananl•r: 

Mujla ortaokul fransızca ötretmenl otlu 
Mete Başko, Edremit ortaokul 272 Fuat 
86nme7~Batra Mithat Nemli yazıhanesi Meh 
met Diler, 7.onguldak Kozlu kasap tarlası 
atölyesinde Nuri kardeşi MOruvet, Kaatamo 
nu vi14yet matbaası karşısında 27 numaralı 
~vde AdaleL 

Kurkut, Beyoğlu 9 uncu Ukokul Fikriye. 

Birer "Kart,. k•unanlar: 

Antalya ft«ep Bey caddesi 14 numarada 
Bayan Yıldız, Bafra Yakup Fehmi Elmaot 
lu kardetlerden Hayri Gülşen, Kadıköy 7 
inci okul 5 inci sınıf SQba Atabek, Aydın 
Hasan efendi mahallesi 22 numarada Ertan, 
Kayııeri lnhisarlarda Mustafa oğlu Talip. 

Yazısız Hlk6ye: 

Düşünürken karşısmdald ferli ka- Çarşıyı dolaşan polis te 1etipniş-
d1D1D arkumda asılı olan çocuia ıö- tir. Etrafına bakar; köpek f"din ıöre
zii takılır. Usulcacık çocujıı ondan meyince polis başka tarafa cider; ve 
alıp köpeği kor. akıllı teyze de kurtulur .. 

Bay Amca, Sağır Garsona Sözünü Duyurmanın Çaresini Buldu ! 
r . 

TAN 
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-m Yılmaz, Kaçakçıların Peşinde! _ __, 
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ı TANın Çocuk ilavesi 

Ç ocuklaTa fıkralar : Çocuklara hikaye : tın talan yok mu? 
Çocuk hıçkırarak. 

Küçük Y az1ellar için 
(TAN - Ç&k)" Küçük yazıcılar 

için bir müsabaka açtı. Bu münase
betle küçük ve alAkalı okuyucu
larımızdan bir çok yazılar almaya 
başladık. Yalnız şunu söyliyelim, ki 
- birkaçı. müstesna - bu yazılar 

J>izim isteğimize uygun değil.. 

Geıiıideki Hayalet 
- Beni ele vepneyin! diye yal

Vat"dı. 

Olaf büsbütün çocuğa acıdı. 

Bu yazılann bir ~nu küçükle
rin yazmadıkları ~şılıyor .. Bun -
tarın küçük okuyucularımızın kafa
sından çıkmadığı belli. Çünkü mev
zuları çocukları alakadar etmiyor. 

il 

Bizim istediğimiz şudur: Başı ıeçen ~ızdadır. 

1 - Yazılar yalnız küçük o.kuyu- Gemiden kovulan Olaf memleke-
cularımız tarafından yazılmış olmalı tine döndü .. Bundan . bir müddet son 
dır. Ne ağabeyinize ne babamza ve ra kendisini himaye eden zat öldü; 
ne de ablalarınıza yazdıracaksınız. ve Olaf'a büyük bir servet bıraktı. 

Mevzular da küçük yazıcıların ka Aradan on yıl geçmişti. Olaf şiın-
fasından çıkmalıdır. di otuz yaşına girmişti. 1ki çocuğu 

2 - Yazılar, kıraat kitaplarında. vardı. Çok sade ve rahat yaşıyordu. 
okunan parçaların bir kopyası olma Bir gün Olaf hafta tatilini geçir
yıp, sizleri allkadar edecek mevzu- mek üzere karısı ve çocuklarile be-
lardan seçilmiş bulunmalıdır. raber deniz kenarına gitmeye hazır-

Biz, kopya değil eser istiyoruz. landılar; otomobilin içine karısile 
Mevzuları kendiniz bulunuz, ve narin kızı yerleşti. Olaf ta şoför ye

kendiniz yazınız! .. Çünkü onları yi- rine oturarak yanı başına dört ya
ne siz okuyacaksınız; eğer ağabey _ şındaki gürbüz ve akıllı, acar oğlu
lerinizin yazılarıina . lüzum olsaydı, nu aldL 
onlardan evvel biz va~ız. Yazıları ken Olaf otomobili yavaş yavaş süru-
dimiz yazardık değil mi? yordu. Yolda hem etrafa bakınıyor 

Yazacağınız yazılar belki güzel ve hem de kendi çocukluğunu düşü
olmıyabilir. Faka$ bizim için onlar nüyordu. 
daha kıymetlidir. Olaf bu mevkie, herkesin ensesi-

Gönderilecek yazılardan beğen - ne basarak ve kendisinden aşağı o
ıcfiklerimizi tenkitlerile beraber bu lanl~rı devirer~k değil, iyilikle gü-
lsütunıarda neşre devam edeceğiz. zellikle gelmiştı. 

Beğenmediklerimizin de tenkitleri Şimdi otomobil ağaçların arasın-
ıoI yapacağız.. lstediğimiz tamamile dan geçiyordu. 
~aşıldı değil mi? Olaf elleri direksiyonda bundan 

Kiifiik yazıcdar : il 

Gülme Komıuna 

sonra yapacağı işleri tasarlıyordu. 
Her taraf yemyeşildi. Otomobil bu 

yeşillikler ve koyu gölgeli ağaçar i
çerisinden yürüyordu. 

Tam bu sırada çaılıklar arasında 

Tilkinin biri bala üzüm yemeğe gitmiş, bir şey kımıldadı. Ortaya çıkan şey 
llzllm yerken birden kuyruğu tuzağa ta- ne tavşan ve ne de büyük bir kuştu. 

~
'p kabnıştı. Zavallı epey uğraşıyor nı- Bu adeta çocuk denecek yaşta biri

ayet tuzak kuyruğunda olduğu halde ka- siydi. 
yor kaçarken sesinden ürken Wki daha Yolun ortasına birdenbire fırla _ 
z1ı k<>&Uyor bu koşma neticesinde tuzak . • 

ıani olarak satıam bir yere takılıyor 0 an- mış ve elmdeki tabancayı otomo-
~ zavallının kuyruau kopuveriyor kuy- bile doğru çevirmişti. 

~ 
olarak arkadaşlarımn yanına Karısı ve çocuklar korkudan sap-

or arkadaşları onu bu vaziyette gö- san kesilmişlerdi. Çocuklar: 
. alay ediyorlar o bundan içerliyor: - Ez, ez baba! diye bağırıyorlar-

Bır gün arkadaşlanm bala davet ediyor dı. Kadın · 
·kadaşları bu davetten memnun olup be- . çoktan kendinden geç-

:rce bağa ğidiyor)ar. Onlan davet e- mişti ..• Fakat Olof otomobili durdut-
.en tllld onlara hitaben: Arkadaşlar eter tu. 
.eplmlz birden bqda üzüm yemeğe kal- Eli tabancalı çocak ona: 

bağcı farkına vanr omm için kuy- - Ellerini yukarı kaldır! diye ho-
tlarınızı bu alaca bağlayıp size yavaş murdandı. 

'aftl ttzilm veririm der onlar peki derler . 
lku7ruk1aruıı ınkJca bağlar bağladıktan Ellerini yukarı kaldıran Olof ya-

ınra onlara birer alkım üzüm getirip V8Ş yavaş ilerledi ve bir llhza zar
·erır ve tekrar getirmek ORre yanlann- fmda yıldırım gibi karşısındakine hü 
:an ayrılır onlar bekleye dursunlar; o bi- cum etti ve silahı yere düŞürttü. A

uzaklaşır ve bağırmağa .başlar bu sı- yağile tabancanın üstüne basıp ·hır-
·ada sesi işiten bağcı kulübesinden si- • v. 

.e çıkarak gelir ve bu sırada tilkileri SlZl bilegınden yakaladı. 
adam hemen tüfeğini paUatır sesten Neye uğradığını bilmiyen hırsız 

:en tilkiler kaçışmaya başlarlar bu ka- çocuk afallamıştı. Once kızmış bu
neticesinde kuyruklannı koparır- lunan Olof çocuğun bu hayreti ve 

bunlar k~ını bağın kenannda şaşkınlığı k&rflŞmda yumupdı: 
ırakıp yerlerıne giderler. Nasılsa bir l(in , 1 • 

:da karplqırlar; davet eden tilki onla- - Anladım anladım. diye mırıl-
·a: nasılld ben bir salkım üzüm için kuy- dandı. Galiba canın ilk polis kara -
ucumu kopardım yanınıza ıeldlğim za- koluna otomobille gitmek istedi. Hay 
~an benimle alay ettiniz. Bakalım şimdi di bakalım.. 
~ kimin üstüne alay edecek diye söyler Hırsızın korkudan dili tutlmuş ve 
r.,:~ıa bu sefer k~disi alay etmete her tarafını bir titreme kaplamıştı. 

Necdet Ayu Olof önun bu haline acıyarak sor _ 
Orta okul II A No. 88 Mardin du: * - ·Senin adın ne? 

Tenkidini 9tlecek sayımızda okuyunuz) - Arman!.. 

- Haydi otomobile gir! Seni bu 
_ Yaşın kaç? halden kurtaracağım! 
- On be§!. Çocuk inanmamış gibi: 
- On bt:~ mi? Bu yaşta mı eşki- - Ah, nerede o günler .. diye in-

v" h ita başladın? Pek erken değil mi ledi. 
daha? - Oyle düşünme çocuğum. Vak-

.t1ırsız çocuk kederli ve yaslı bir tile beni de birisi kurtardı. Şimdi 
yüzle Olof'a bakıp midesini göster- benim de vazifem seni kurtarmak -
di ve: 

- Karnım aç! dedi. Karnımı baş 
ka türlü doyuramıyorwn .. 

Olaf'un yüreği sızladı. Eliİıi ço
cuğun omuzuna koyarak: 

- Sen öksüz müsün? dedi, sana-

tır. 

Olaf ilk bakışta zaten bu çacuğun 
ahlaksızdan ziyade bir bedbaht ol
duğµnu anlamıştı. 

Çocuğu otomobile aldı ve sabah
Jd neşelerile yollarına devam ettiler. 
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Yalıardan lear,.Iık 

, 

T ANın Çocuk ili vesi .-............ 

Kahkaha~ 

Okumak 

·Bilirler mi? 

Küçük çocuK \BWbasma): 
- Baba parkın kapısındaki bu lev 

'1.ada ne yazılı? 
Baba - "Köpeklerin girmesi mem 

nudur!" 
Çocuk - Peki baba, köpekler o

kumak biliyorlar mı? 

~ 
........ . . 

. 
' 

Lüzum 

Yokmuı 
Anne (Çocuğuna) - Dikkatle ve 

çok eyi yapılan bir şeyin yenilenme 
sine lüzum yok. 

iJ;'T~ BUNU, 
BILMJYOR DUM • 

lstridye \ · Balonlann '4qrlığı 
Kabukla
rından 

Para 

Salomon adalarında para yerine 
küçük istiridye kabukları kullanılır
mış .. Yerli genç kızlar resimde gör
düğünüz bu garip aletle istiric;iye ka
buklarım parlatıyorlar • 

* Yarasaların Kanatla ... 

Bir "kabili sevk" balon havada el 
li milimetrelik bir rutubet tabakası
na maruz kalınca ağırlığı beş yüz 
kilogram çoğalıyormuş.. Bunun için 
balonları dpma rutubetli ve yağ -
murlu havalarda seferlere çıkarmak 
tan çekinmelidir . .. 

Çinlilerin Akl_ı 

~ 
ı ır~ 

' f . Çocuk - Ben dün yüzümü çok iyi 1 
' 

yıkadım anne .. Artık bir daha yıka
~ 

mamalıyım değil mi? 

ii * Geveze 
Abla 

Metin - Ablan hfilA eskisi gibi 
geveze ve çenesi düşük mü? 

Çetin - Evet .. Hem öyle ki, ben 

şayet sağır ve dilsiz olsaydım bunu 
anlaması için aradan sekiz gün geç-

mesi lazımdı. 

• 
Çok Küçük 

Yarasayı görmüşsünüzdür . . Bu 
hayvan fareyle kuş arasında bir şey
dir. 
Yukarıdaki resmin "Java" adasın

daki yarasalardan birini gösteriyor. 
Adadaki yarasalar memleketimizde
kiler gibi değildir. Çok büyükfür -
ler. 

Bu yarasalar kanatlarını açtıkla -
n vakit husule gelen mesafe bir bu 
çuk metreyi buluyor. Adeta küçük 
bir tayyare kadar değil mi? 

· ı 

Şu Çinliler akıllı adamlardır. işte 
bir misali: Çinlilerde çalar saat yok
tur. Bir Çinli sabahleyin erken uyan
mak için ayağının parmaklarına 
çok uzun bir pamuk ipliği bağlıyor; 
ve ipliği ucundan tutuşturuyor. 

lplik yavaş yavaş yanmaya başlı
yor; bu yanış müddeti üç dört saat 
tutuyormuş.. iplik yanıp ateş Çinli
nin parmaklarına değince, Çinli he
men sıçrıyarak kalkıyor ve işine gi
diyor. .. 
Sinekten Kurtulmanın 

Çaresi 

RESiM BOY AMA 

O - Mavi 
1 - Gök mavisi 
2 - Koyu mavi 
3 - Sarı 
4- Gri 
5 - Açık gri 
6 - Koyu gri 
7 - Açık pembe 
8 -~Beyaz 

9 - Yeşil 

A - Açık yeşil 
B - Esmer rengi 

J 

Çıkacak resiın sizi şaşırtacaktır. 

• 
Bu Resmi 

TamamlayınlZ ! 

'!--:v. 
:fi\ t:F? ;J:7 
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Bu resim eksiktir. Tamamlayı .. 
nız. Bakın, çıkacak şey ne kadar h°" 
şunuza gidecek! 

risinek vardır. Yerliler bu fena 00.. 
cekten kurtulmak için çadır hiçi .ı 
minde büyük torbaların içinde yatar 
lar. Bu torbalar aşağı yukan 24 kiı 
şiyi içine alıyormuş. Torbanın içeri~ 
sine en son giren kapıyı büyük bir'. 

TAN· Çocuk 

Bilmece Kuponu 
Bilmece ltal lıGğrtlarile 

beraber ba h;Jonan herhal
de gönderibnai lıbımtlır. 
Lponsm gönderilen lıii

ğıtlar gelmemif aılıleılilir. 
~!!!!!!!!!!!!!i!!ii!!!!!!!!!!!!ii!!i!!!!!!!!!!!!ı!!!~· 

Yeni Gine adalarında muthtş sıv-1 dikatle kapamayı unutmuyor .. 

Aysel (Arkadaşlarına) - Bugün ' Küpjk hikaye: 
bizimle beraber oynasın diye küçük i 

kardeşimi getirdim. 
1

1 
Aslanla Ertanın Muzipliği 

Arkadaşları - A, çok küçük da- ,,,..--~· --------... .-------------
ha .. olmaz.. ı 11 ~ J ,..ı::::--_----~R-.ı....--..j 

Aysel - Niçin çok küçük .. Pek ala 
olur. Kardeşim, kendi kendine sümü 
jünü silmesini çoktan öğrendi. 

* 
Sebep 

Neyml§ 1 

(1)- Aslanla Ertan bir mQZiplik yap 1 (2) - O sırada Ahmet Dayı tf--1 (3) - Elindeki pake~ y'ere ko 
yar, yorgunluktan halsiz blmJf VÜ• 
cudünü · kovanın üstüne ,atar; ~ 
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Şeyh Mansur denen bu zat 
halisüddem İtalyandır 

Bu feci oyunda, Çarlığın en müs
tebit Generali ve Kafkasyanın U
mumi Valisi olan Potemkin'in işti 
rak hissesi inkar edilemezdi. Çün
kü, bu kahbece cinayetin failleri 
ortaya çıkanlmak ve cezalandırıl
mak şu tarafa dursun; bilakis, bu 
feci hadise herkesten gizlenmişti. 

Bu hadise, 1 785 yılında vuku -
bulmuş .. Bir İslam hükümdarzade 
sinin bu şekilde imha edilmesi, bü 
tün Kafkas halkının kalbinde, ye
ni ve pek acı bir ukde olmuştu. 

İşte bu ukdenin istırabı herke
si dilhun, edip dururken ortaya bir 
adam atılmıştı. Ve {Aldı) kasaba
sında ilk defa olarak bir bayrak 
açarak Dağıstan ve Çeçenistan hal
kına: 

- CihatL 
Diye bağırmıştL 

Kafknsyada; yalnız vatanper
verliğin değil, (müritler) de

nilen lslam şövalyeliğinin de (mu
kaddes veli) si olan bu zat, acaba 
kimdi?_ 

Biz bu suale, evvela gülünç ta
rafından cevap vereceğiz. 

Italya ulemasından profesör 
(Otino) denilen bir tarihçinin, (Tu
rin) şehrindeki (Hükumet hazinei 
evrakının, mühim vesaiki arasın
dan topladığı malCımata, ve keşfet 
tiği mektuplara) nazaran.. (Şeyh 
Mansur) denilen bu zat.. halisüd
dem bir (ltalyan) dır. Hatta, (Ci
\'anni - Batista - Boetti) denilen 
bir adı da vardı. Italyanın, (Mon 
Ferra) kasabasında tevellüt et -
ıniştir. Babası, o kasabanın avukat
larındandır.. Gel gelelim ki; bu 
Civanni - Batista - Boetti, yaman 
bir maceraperesttir. Daha on üç 
yaşında iken, evini ve ailesini ter
kederek meçhul bir semte firar et;,. 
miştir. 

Acaba, nereye? .. Bunu, bilmiyo
ruz .. Yalnız rnalum olan bir cihet 
varsa, bir müddet sonra, (Domini
ke~) rahipleri arasına girmiş .. ve 
<mısyoner) vazifcsile sarka git-
miştir. s 

Acaba, nereye? Haaa, burası bi
liniyor. (Misyoner rahip Sinyor c· , . ' 
ıvanni - Batista - Boetti), evve-

1 talyanın meşhur t~rih pro
fesörü Sinyor (Otıno) nun 

- resmi hükumet evrak ve vesa
iki içinden bulup çıkardığı - ma
lumat, burada bitiyor. Ve, bu ka
dar maceranın büyük krı.hramanı 
olan haşarı (Civanni - Batista - Bo
etti) de, beş kuruşluk bir çocuk 
balonu gibi sönüp gidiyor. 

Hayal kuvvetini, en küçük bir 
zeka eseri ile dahi ayar edemiye
cek kadar maharetsizlik gösteren 
bu meşhur tarih profesörünü a
yıplamıyahm. Tam otuz sene uğ
raşarak Kafkasya hakkında en 
mühim eseri yazmış olduğunu id
dia eden Ingiliz muharrirlerinden 
(Con F. Bedii) de (Şeyh Mansur)
un ikm olduğunu bulup mey
dana çıkaramıyor... Muhtelif 
rivayetlerin tesirleri altında kala
rak bu mühim zatın şahs;yeti hak
kında bocalayıp duruyor. 

{Şeyh Mansur) Kafkas tarihin
de pek büyük ehemiyeti haiz ol
makla beraber, bizim mevzuumuz 
da ikinci plônda kalan bir zat ol
duğu için - maalesef - bu muh 
telif rivayetlerden bahsederek 
bunları münakaşaya girişemiyecc

ğiz. Ancak, {Şeyh Şamil) in haya 
tında, vicdanında, mesleğinde ve 
istinat ettiği kuvvetlerde çok kıy
metli bir amil olan {Şeyh Mansur) 
hakkında, elimizdeki mufassal ve
saiki, hulasa etmekle iktifa eyli
yeceğiz. (1) 

Ş eyh Mansurun asıl adı, U
şürman'dır. Çeçenistanın 

(Aldı) köyünde doğmuŞtur ve bu 
köyü de, Uşürmanın en büyük ced 
di olan (Aldı) ismindeki bir Türk 
- Çeçen kurmuştur. 

Bir zamanlar, o köyün sahip ve 
maliki olan aile, seneler geçtikçe 
servetini kaybetmiştir. Son zaman 
larda vaziyetleri bir hayli müş
külleşmiştir. Bunun için de Uşür
man, küçük yaşında aile~in ço
banlık işlerin gördüğü gibi, sonra
ları da tarlalarda çalışmak mecbu
riyetini hisseylemiştir. 

bir dev gibi, adım adım ilerlemek 
tedir. Eğer muhite yapılacak bir 
iyilik varsa o da, bu perakende 
kuvvetleri tek bir bayrak altına 
toplayıp (Cihat) ilan etmek.. ve 
işin başına geçmektir. 

Fakat .. acaba (Uşürman) ın şah
siyeti; bu işi başarmıya kafi mi
dir? Bizzat kendisi, bunu kafi gör
memiştir. Onun için bu büyük yü
kün altına girerken tevazuunu mu 
hafaza etmiş .. O devrin zihniyeti
ne çok uygun gelecek bir şekil ih
tiyar etmiye mecburiyet hisseyle
miştir. 

Jster hakikat, ve isterse efsane 
olsun; günün birinde Uşürman, o 
civarın ulemasından bir kaçını e
vine davet ederek büyük bir cid
diyetle söze girişti: 

- Rüyamda (Hazreti Peygam
ber) i gördüm. Bana, "Ya, Man
sur! .. Yurdun, kavmin ve kabilen, 
büyük bir tehlike içindedir. Bu gi
dişle, bütiın buraları, küffar isti
la edecektir. Buna mani olmak 
için, sana bir vazüe veriyorum .. 

ve, emrediyorum... Kalk. Evvela 
halkı, doğru yola davet et. Ondan 
sonra da cihat bayrağını aç. ~li si
lah tutanları, başına topla. Ileri 
atıl. Korkma. Nusret, senindir.,, 
dedi ... Ben, "Ya, Resulallah! .. Ben 
ulemadan değilim. Böyle bir bü
yük işin uhdesinden, nasıl gelebi
lirim. Mübarek emrini yerine ge
tirecek kadar kuvvetim yok.,, di
ye, cevap verdim. Fakat Resülü 
Ekrem, emrinde ısrar etti. "Sen, 
ortaya çık. Ulema, sana müzahe
ret edecektir. Onların yardımı ile 
halk, senin açtığın cihat bayrağı
nın altına birikecektir.,, dedi ... iş
te ben, memur olduğum vazifenin 
mahiyetini size tebliğ ediyorum. 
Ne dersiniz? .. 

Dedi. (Devamı ~ar) 

D 
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İHRACAT: l GÜNLÜK 
Geçen Hafta En i PIY ASA 
Çok Rusya ! 
Mal Çekti i 

Kırk beş bin kilosu Adnpazar ve nlt 
mış bin kilosu Düzce malı olan sarı 

mısırlardan çuvallı olnrak kilosu 
4,35-4,36 kuruştan ve beyaz mısırlar-

Mart ayının son haf tasında İstan- dan otuz bin kiloluk bir parti kilosu 
bul gümrüklerinden ihraç edilen 4,22,5-4,25 kuruştan sa~. 

DIŞ TiCARET: 

Kliring 
Hesaplarının 
Son Vaziyeti 

Türk mallarının yekunu 353468 lira- * 
yı bulmuştur. Bu haftaki ihracat di- Sivrihisar malı doksan iki balya ;ra-
ğer haftalara nazaran biraz noksan- , pak kilosu 58 kuruştan, Kırşehir ya-

dır. En çok mal çeken memleket bu •ı paklanndan 94 balya kilosu 55 kuruş
tan ihracat için sntılmıStır. 

İktısat Vekaletinden alınan malu
mata gorc. 26-3-1938 tarhindeki 
kliring hesapları durumu şöyledir: 

1 
DIŞ TİCARET 

Klirinig hesaplan b~.kiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhutler: 

hafta içinde Sovyet Rusya olmuştur. * 
Sovyetler 114,167 lira kıymetinde Piyasnmızn getirilen elli bir bin kl-
tütik ve susam almışlardır. İkinci i loluk bir parti zeytinyaglarından bir 
gelen İtalyadır. İtalyaya 86405 lira- t miktar yemeklik yağ kilosu 40.20-43 

lık deri, boynuz, fil, kitre, yu~urta J kuruş arasında verilmiştir. 
gönderilmiştir. Almanyaya gonde- $ * 
rilen mallarımız yekunu 83132 lirayı • Adi cins' bir miktar porsuk derisi 
bulmuştur. Bu mallar arasında deri, i çifti 35, Çakal derisi çifti 200-225 ku
pestil, ceviz kütüğü portakal vardır. ~ ruştan toplanmıştır. 

Polonyaya 12528, Romanyaya 18885, --••• • • • • • • •• •••• ••••••
Çekoslovakyaya 6251, Amerikaya 
3115, Fransaya 1031, Japonyaya ODADA: 
21585, Belçikaya 3177, Hinde 4482, • 

İngiltereye 5289, ve diğer memleket Afyon Tacirine Niçin 
lere on beş bin liralık Türk mallan 

gönderilmiştir. Bu arada tütün, tif

tik, zeytin, kitre, balık, av derisi, no

hut, küsbe, koza gibi maddeler bu-

Ceza Verildi 
Ticaret Odası Umumi Meclisinin 

son toplantısında bir tacire ceza ve-
lunrnaktadır. rilmesi meselesi de görüşülmüştür. 
Martın son haftası içinde 77520 ki Uyuşturucu macfdeler inhisarına ya

lo miktarında içtombul fındık satıl- pılan bu satışta alıcı olan idarenin 

mıştır. Satış nevilerine göre 31,10- borsaya muntazam olarak beyanna-

34 kuruş arasında olmuştur. Ceviz sa mesini vermediği anlaşılmış, anc:m, 

D 1 k tl den İs- beyannamenin satıcı tarafından ım-tılmamıştır. ış meme e er . . . 
1 

t 
za edılmeyışı ya nız sa ıcının ceza

kenderiyeye 4280, Marsilyaya 6000, landınlmasını icap ettirmiştir. Tali-
Köstenceye 1000, Çekoslovakyaya matname hükmüne uygun olan bu 
10 bin kilo fındık ihraç edilmiştir. karar hem idare heyeti, hem de u

Piyasamızda stok olarak 10 bin kilo mumi meclis tarafından kabul olun
kabuklu ve 12 bin kilo iç ceviz ile 13 muştur. 

bin kilo kabuklu ve 70 bin kilo iç fın Esnaf Cemiyetlerinde 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasından alınan hesap hülfisnlarına 

göre 26-3-1938 tarihindeki kliring 
hesaplan bakiyeleri ve kredili itha
lat için Cümhuriyct Merkez Banka
sına verilmiş taahhütler yeklınlan: 

CETVEL-1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

kasındaki kliring hesaplan borçlu 
bakiyeleri: 

Memleket 
Avusturya 
Çekoslovakya 
Finlfuıdiya 

Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

l\liktar T. L 
1.592.200 
3.624.700 

645.800 
3.539.700 
1.088.900 
8.925.800 

445.500 
1.829.300 

934.000 
897.900 

74.400 
J.041.400 

823.800. 
1.612.500 

903.600 
373.200 
160.900 

CETVEL-2 
Kredili ithalat için Cümhuriyet 

Merkez :Sankasına verilmiş olan ta
ahhütler yekunları: 
Memleket resmi da· Hususi şa-

irelcr hıslar dık bulunmaktadır. 
Esnaf cemiyetlerinin bazılann- T. L. T. L. 

Tuz ihracatımız 
Avrupa piyasalarında tuz satışları 

mızı artırmak için, inhisarlar idare-

si yeni pazarlar bulmak üzere tetkik 
lere başlamıştır. Şimdiki halde Avru 
pada İsveç, Belçika ve Yugoslavya
ya tuz satabilmekteyiz. 1937 de sat
tığımız tuz miktnn 100 bin tondur. 
Bunu önümüzdeki sene 200 bin tona 
çıkarmak için tetkikat yapmak üze
re inhisarlar tuz işleri müdürü Cavit 
ıAvrupaya gidecektir. 

da azadan bir kısmının değişti.rilme- Almanya 13.035.799 8.385.092 
si için seçim yapılacaktır. 18 Nısanda Avusturya 46.074 198.771 
kunduracılar, 19 da bahçıvanlar, 20 Belçika 3.149 2.975 
de fırıncılar, 21 de lokantacılar, 22 Çekoslovakyll 558.727 320.907 
de marangozlar, 25 te berberler, 26 Estonya 21.05 
da kapıcılar, 27 dP. musiki sanatkar- Finlandiya 170 8.884: 
lan idare heyetlerinde seçim yapıl- Fransa 5.011 218.276 
ması tebliğ olunmuştur. Holanda 83.864 60.641 * Şehrimizde yumurta işliyen sa İngiltere 330.656 524.157 
natkfırlar cemiyet kurmak için esnaf İspnaya 14.840 6.330 
murakabe müdürlüğüne müracaat et İsveç 1.743.484 283.79-
rnişlerdir. İsviçre 33.637 222.791 * Bu sene Eyllllde açılacak olan İtalya 173.937 284.313 
dokuzuncu beynelmilel Bari Şark Macaristan 374.846 151.290 
panayırına tüccarlarımız resmen da- Norveç 554 59.271 
vet edilmişlerdir. Nisanın yirmi do- Lehistan 5.997 6.402 
kuzunda Petşede açılacak olan pana- Yugoslavya 12.515 8.554 
yıra da tüccarlarımız çağrılmıştır. Yunanistan 29.253 

GÜl\ffiÜKLERDE: 
Rusya 2.744 17.646 

la doğruca Filistine gidiyor. Ora
dan (Kıbrıs) adasına geçiyor .. Bi
raz sonra, Anadoluya nilıyor Ar-

Bu vaziyet, küçük Uşünnanı e
saslı bir tahsilden mahrum bırak
mıştır. Fakat o, ilme heveskar ol
duğu için büsbütün cahil kalma -
mıştır. 

Bu zeki çocuk, daha pek küçük 
yaşta iken nefsinde büyük bir var
lık hissetmiştir ve dünyaya, muhi
tine yarar bir iş gbrmek için gel
diğine hükmeylcmiştir. 

Hamsi de Kalori Verir mi? Jüt ipliğinin 

Yukardaki iki numaralı cetvelde 
yazılı kredili ithalatın v~delerine gö 
re vaziyetleri: 6 nya kadnr vadeli 

Resmi Hususi 
tık dol · ' aşmaya başlıyor. 

Acaba n . 
.f . • e Yapıyor .. Mısyonerlik 

vazı csını n . 
e suretle ifa edıyor?. 

Burası merh ı . 
~ u . Ancak malum o-

lan cihet §Urnsı ki? Bir müddet 
sonra, (Sen Petersb ) .d. or urg a gı ıy . 
Orada birçok seneler k 1 , a ıyor. 

Bu esnada, sırtındaki papaz cüb-
besini atıyor mu, atrnıyor mu? .. ve 
bu kızıl ortodoks muhitinde k to
lik propagandası Yapıyor m~ ;ap
mıyor mu? .. Bunlar da m:çhul 
Ancak mallım olan bir cihet va;
sa; burada yien. birçok maceraya 
atlıyor; ve hatta, Petersburg'un 
(çapkınlık ve hovardalık) alenıJe
rine karışıyor. 

Hikfıye tatlı .. Tam bizim tari
hi tefrika muharrirlerinin arayıp 
ta bulamadıkları zengin bir mev
zu ... Sonra? •• 

Sonrası, daha mühim ... Bu İtal
yan maceracısının artık Petersburg 
da da içi sıkılıyor. Doğruca (Kür
distan) denilen mevhum yere ini
yor .. Başındaki papaz külahının ü
zerine koca bir sarık sarıyor. Be
lindeki (zünnar) ı çıkarıp onun ye 
rine bir derviş kemeri takıyor. 
Tekkelerden birinin postuna otu
ruyor. Birtakım kerametler gös
termeye başlıyor. Derhal etrafına 
binlerce halk toplanıyor. Bunlar
dan derhal ordular teşkil ediyor. 
Kendisi de mübarek yeşil bayrağı 
omuzluyor. Bu orduların önüne 
düşüyor .. Sırasile, (Bitlis), (Ahal
cık), (Kars) kalelerini zaptediyor. 
Ve hatta, (Tiflis) kalesine de (mu
zafferane muhacematta) bu lunu-
yor. 

O, bu hükmü verdikten sonra 
muhiti tetkik etmiştir ve görmüş
tür ki; yapılacak tek bir iş vardır. 
O da, artık şiddetle tebarüz eden 
(Çarlık istilası) tehlikesinin önü
ne atılmak .. Şimalden gelen kor
kunç tehdit darbelerine, ayni şe
kilde mukabelede bulunarak, Çar
lığın istila planını felce uğrat
maktır. 

Muhit, buna namüsaittir. Çarlık 
kuvvetlerine karşı herkes derin · 
bir kin ve nefret beslemektedir. 
Çar askerlerie çarpışmanın ardı a
rası kesilmemektedir ve her gün, 
muhtelif yerlerde az çok kan dö
külmektedir. 

Fakat, muhit halkının göster
dikleri fedakarlıklara ve kahra -
manlıklara rağmen, perakende kuv 
vetlerin bu mücadelesi, hiçbir cid
di semere vermemektedir. Şimal
den gelen büyük tehlike, korkunç 

(1) Bahsettiğimiz vesaik, ya
bancı mehazlar ve yahut sonradan 
uydurulmuş efsanelerden ibaret 
değildir. Bu vesikalann esası, o ta
rihte (Şeyh Mansur) ım i$mi et
Tafında hasıl olan velveleden en
dişe eden Osmanlı hiikumetinin, 
Kafkasyaya gönderdiği memurlar 
tarafından yapılan tahkikatın züb
desidtr. Bunların asılları da, hazi
nei evrakın (Uçüncii Selim) dev
rine ait tomarlaT arasında aör11lc
bilir. 

Hamal balıöından kurban otur ama, ka 
nıda var, canıda var da onun için deftll. 
Öteki balıkların da kanları ve canları ol
duğu halde hamılden baıka balıktan 
kurban olmaz. 

Bunun aebebl hamıf balı!iının ai!zı, ku 
!aklarına varacak kadar, bUyOk olma
sındandır. Bundan dolayı, hamal balığı 
kendinden bUyUk balıkları blle yutar. 
Halbukl bu dUnyada kaide bOyük balı
Oın küçDk ballğı yutmasıdır. Hamsi ba
lığı her mahlOkun tlbl olduğu kaideden 
dıprı çıktığı için onun deniz içinde ol
duğu gibi, yer yllzOnde de mOatesna ve 
yüksek bir piyesi vardır. Onun için 
küçOcUk hamıl balıilını kurban etmek, 
koskoca deve kesmek gibi pek kabule 
geçer. 

Bizim Amasyalı Strabon tarihçi yalı 

uıağı olmadı!iı için Trabzonda gllrdOğO 
hamal balıkları, lıtanbul Bo!jazına gel· 
dikleri vakit orada RJllamut balığı olur· 
lar, deml1- Halbuki hamsi balı{lı pala • 
muttan ba1k11 bir balıktır. Hamal balığı· 
nın eti pek naziktir. Onu tavaya koyup 
ta, oynamıya batladı mı, biraz daha pl
tlrlrıenlz yalnız başını koparıp • isterse 
niz onu da koparmadan • hiç ayıkla -
madan yiyeblllralnlz. ÇUnkD hamsinin 
kılçıkları olmadığı gibi, belkemlğl de in 
sanın damaııına batmaz. 

Ancak hamsinin tazesini anlamak 
hem mDhlm bir mesele, hem de, erba· 
bına glh-e, pek kolaydır. Hamal tazey -
ken sırtı parlıık yeıll renkte olur, biraz 
sonra koyu rrıavlye çalar, bayatlayın

ca ldeta kara olur. Bundan dolayı es
kiden Trabzon lmparatorlui!unun bayra
ğı da llyle Uç renkll oldu(lunu r ivayet 
eder-ler ve yeıll renk o zamanın • hamsi 
yl iyi t aze halinde yiyen - gemicilerini, 
koyu mavi renk onun bir-az bayatlamı
ıını yiyebilen ıehlr halkını, kara renk t e 
hamsiyi ancak tarlala rında gübreye 
kullanan eklncllerl temall edermlt. der
ler. 

Hamal plılrllmeden de yenlleblllr, fa 
kat salamura edlldlkten aonra. Hamsin in 
talamuraaı her yerde kutu aardatyuln-

den daha ziyade makbuldllr. Zaten ham
alnln salamurasını yaparken onu bayağı 
aar-dalyeden ayırt etmek için etini balı
ğın boyunca dlllm dlllm ayrılırlar da on
dan sonra fıçılar~ basarlar. Yemekten !in 
ee yenlllrse hem mide lftahını nçtıitı, 

hem de aık lıtnhını çoljnlttıQı meıhur-
dur. 

Yemek lıtahını artırmaaı, tabii, nğ:ı:.ı -
nın bDyUk olmasındandır. Öteki lvtahı 
artırmaaı da hamsi balıQının zürlyetl 
pek bereketi! olmasından ileri gelir. Ba· 
lık Allmlerl hamsi balı!iının 45 tOrlO çe
tldlnl ııaymıılardır. Bazı çeıltlerl zehirli 
olurmuf. derler. 

Hamal balığının en kuvvetli yeme!il 
ıöyle yapılır-: Ekmek içi uzunca dlllm
lerle kesildikten sonra kızartılır, Ozerl
ne tereyaıtı ıDrülar. onun Ozerlne de dl· 
llm dlllm hamsi ulamuraaından konu· 
lur. Daha aonra ha:ı:.ır lop yumurtanın 
beyazlle sarısı ayrı ayrı doğr-anarak ba· 
lıkların arasına doldurulur ve hepsi • 
nln Dzer-lne de maydanoz &erpllerek fifl
yetle yenlllr-, O vakit hamı! balı!iı ile 
yumurta insanın yareitlnl yakacak ka· 
dar kall!rl verirler. Yumurtasını ve 
maydanozunu hesaba katmazsanız yal -
nız hamal salamurasının yaz gramı in· 
sana 246 kalörl verir. Taze hamsi tavada 
kızartıldı!iı vakit, tavadan lçeblldlğl ya!i 
hesaba katılmadan, aade balı!iın yaz 
gramında 12d kalörlıl vardır_ 

Öteki balıklar-a gelince, uskumru balı· 
iiının yUz gramında, 19 albamın, 8,75 
ya~; 159 kalori. 

Levrek balığının yOz gramında, 18 ı:ıl
bOmln, 2 yal!: 93 kallirl. 

Palamut balı!iının yOz gramında 21 al
bUmln, 4 yal!: 127 kalorl, 

Denizin içindeki balıkların hepsini ne 
saymak ne de hepsinin kalorllerlnl bu
rada söylemek mamkündar fakat deniz 
kenar-ından çıkan midye ile letrltye se· 
verseniz: 

lırtrltyede yüzde: 9,4 albümln, 2,04 yağ; 
53 kalorl 

Midyede yüzde: 11,25 albDmln, 
yağ; 70 kalori bulursunuz. 

1,21 

Gümrük Resmi 
Knsarsız jüt ipliği için tesbit olu

nan 5,20 kuruş giımrük resminin ki
loda yirınf paraya indirilmesi ve ma
deni eşya fabrikalarının dökümha
nelerinde kullanılmak üzere lüzumu 
olup halen memleketimizde istihsal 
edilmiyen izabe kokunun muafiyet 
cetveline geçirilmesi hüklımetçe mu 
vafık görülmüştür. 

Yumurta ihracatının 
Murakabesi Başlıyor 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -
Yumurta ihracntının murakabesi hak 
kındaki nizamnamenin bugünden iti
baren on beş gün sonra meriyete kon 
ması Vekiller Heyetince karnrlnş -
mıştlr. Yumurtn ihracatı şu merkez
lerden yapılacaktır. 

Trabzon, Giresun, Fatsa, Ordu, 
Samsun, İnebolu, İstanbul, Uzunköp
rü, İzmir, Antalya, Mersin. 

500 adetten fazla olmamak şarti
le, yolcu beraberinde götürülecek yu

murtaradan yukanda sayılan kon
trol merkezlerinden başka yerlerden 
hem hudut memleketlere ve Adalar 
denizindeki bütün Adalara, Girit ve 
Kıbris dahil olmak üzere, Türk sahil 
lerine mücavir sair adalara .500 lira
lığa kadar yapılacak ihracat kontrole 
tabi tutulmıyacaktır. 

Japonya Tuz Alıyor 
İzmir, - Bir İngiliz vapuru, Çamal 

tı tuzlasından Japonyaya 89 bin ton 
tuz götürmüştür. Diğer bir İngiliz va 
puru yine Japonya için ayni miktar 
da tuz nlmak üzere gelmiştir. 

Memleket 
Almanya 
D.M. 

dnirele.r şahıslar 

T. L. T. L. 
1.438.174 4.566.349 

462.047 1.395.571 
Daha uzun veya başka vade 

Memleket 
Almanya 
D.M. 

Resmi Hususi 
dnircler şahıslar 

T. I~. T. L. 
11.597.625 3.818.743 

2 .928.167 1.038.736 
CETVEL-3 

Muhtelü memleketlerin Merkez 
Bankalarında tutulan kliring hesap
larındaki alacaklarımız: 

l\femlcket l\liktnr T. L. 
Almanya n ve b hesapları 13.204.800 
Belçika ,., ,., 31.800 
Estonya ,, ,., 4 l.30 
Lehistan ,, ,, 250.100 

BORSALARDA : 

Dünkü Zahire 

Satışları 
Dün Ziraat Bankası buğdaylann

dan 225 bin kilo yumuşak buğday ki 
losu 5,28 kuruştan ve 109 bin kilo 
sert buğday 5,10 - 5,20 kuruştan sa 
tılmıştır. Tüccar namına piyasamıza 
13 vagon buğday gelmiş ve hepsi sa
tılmıştır. 

Polatlının ekstra buğdayları 1-2 
çavdarlı olarak 6,25 kuruştan ve di
ğer sıra mallan 5,22 - 6,12.5 kuruş
tan verilmiştir. Orta Anadolu arpa
lanndan 15 bin kilo çuvallı 4.20, Te 
kirdağ kuşyemi 10 bin kilo 7,15 ku
ruştan satılmıştır. Aksehir çavdarla
nndan 15 bin kilo 4,32,5 kuruştan 
verilmiştir. 



ıo================================================== 
BAŞMAKALEDEN MABAT 

Olan 
Oldu 
Siyaseti 

(Bası 1 incide) 

lndı. İş; harici siyaset sahnesinde ve 
Avusturyanın içinde okadar iyi pi
şirilmişti ki insanlık bir sabah uyan-

Mısırda Seçim Mücadelesi 

V eftciler Yukarı Mısır 
Seçiminde Kaybettiler 
110 Mebusluktan 67 sini Hükumete 

Müzahir Partiler Kazandı 
dığı zaman bunu adeta günün tabii 
bir hadisesi şeklinde duydu ve şöyle 
düşündü: 

"Ya, Anşulus adı altında korku ile 
beklenen hadise olmuş bitmiş mi? 
Vah vah, Avusturya kötü bir millet 
değildi amma, ne yapalım. Bu yüz
den harp olmadı ya, iş orada ... " 

J ngiltere hükumeti, asırlardan-
beri Avrupa müvazenesinde 

en büyük hakem, sıfatiyle oynadığı 
rolden o dakikada resmen istifasını 
verdi. "Benim büyük alakalarım Vi
yana, Prag, Bükreş, Pariste değil, 
Hong Kong, Singapur, Delhi, Kap'
tadır.,, şeklinde bir karara vardı. 
Şimdiye kadar İmparatorluk muva
sale yollarına alfıkası olan işlerde 
hiç şakaya gelmezken ve son hadde 
kadar titizlik gösterirken, İtalyayı, 
bu yolları tehdit edebilir bir kuvvet 
diye tanıdı. İspanyadan Somaliye 
kadar varan uzun bir hat üzerinde 
Büyük Britanya muvasale yollannı 
tehdit eden bu kuvvetle pazarlığa o
turdu. 

Resmi İngilterenin hesabı şudur: 
"Almanyanın kuvvetlenmesi netice
sinde İtalya Berlin - Roma mihve
rinde ikinci role düşmüştür. İtalyan
ların Brenner geçidinde ve Cenubi 
Tirolde Alman tazyikini duymalarJ 
bir zarurettir. İşte hem bu endişe
den, hem de İtalyaya gösterilecek 
maddi menfaat ve kolaylıklardan is
tifade ederek İtalya ile anlaşmıya 
çalışmak hiç olmazsa tecrübe edil-

. miye değer bir gayedir.,, 

Chamberlain, yalnız harici siyase
tinin muvaffakıyetini değil, dahili 
siyasetteki mevkiini de bu anlaşmı
ya bağlamıştır. 

Fakat bugünkü İtalya, atılgan, 
kendi üstünlüklerini ve kar

şısındakinin tereddüt ve zafını bilen, 
fırsat arıyan bir kuvvettir. Hakiki 
bir anlaşma için İtalyanın istiyeccği 
bedeli, Chamberlain ödiyemez. Bu
nun için varılacak anlaşmanın hük
mü, ölü doğan "centilmence anlnş
ma,, dan çok fazla birşey olmıyacak 
tlr. İngiltere, Avrupa müvazenesini 
bozmasına rağmen asıl gayesine va
ramıyacak, yani muvasale yollan
nın emniyetini kurtaramıyacak, boş 
yere dünyanın her köşesindeki oto
rite ve itiban sarsılacaktır. 

(Başı 1 incide J 
Mahmut Paşa, bunların lideridir. Sa
distler, Vefd partisinden ayrılan züm 
redir. Müstakiller hiçbir partiye men 
sup değillerdir. Vefd partisi ise 1922 
denberi yapılan her umumi seçimde 
kahir bir ekseriyet kazanagelmiştir. 
Bu defa partinin en tanınmış şefle
rinin de muvaffak olamadıklnrı hay
retle karşılanacak bir hadisedir. Vefd 
lideri Nah,as Paşanın adeta sağ kolu 
sayılan Mahrnm Ubeyd Paşanın mu
vaffakıyetsizliğe uğraması, Vefd na
mına bir facia teşkil etmektedir. Na
has Paşanın kabine arkadaşlarından 
Zeki Arabi Paşa da kaybedenler a
rasındadır. Ayan reisi Basyuni Paşa 
da mebus.seçimine iştirak etmiş ve 
muvaffak olamamıştır. 

Yukarı Mısırda alınan bu netice
den sonra, Aşağı Mısırda yapılacak 

seçimin neticesi büsbütün ehemmi
yet kazanmıştır. 

Vefd partisinin burada kendini 
tophyarak kuvvetli rey alması çok 
muhtemeldir. Hükumet intihabat es.
nasında hndiselcr • çıkmaması için 
toobirler almıştır. 

Dün, Yukarı Mısırda altı kişi öl
müştür. Veftçilerden bir grup Sa~ 

mallutda belediye reisine taarruz e
derek bıçakla yaralamışlardır. 

En son vaziyet 
Kahire, 1 (A.A.) - Neticesi alı

namıyan uzak seçim daireleri hariç 
olmak üzere, yukarı Mısırda yapılan 
seçim hükumet kualisyonuna ezici 
bir ekseriyet temin etmiştir. 

110 mebusluktan 45 ni hükumet 
partileri, 23 ünü Muhammed Mah
mud kabinesine taraftar müstakiller 
kazanmışlardır. 

Yeni Sadi partisi 18 aza kazana-

Südetler Boş 
(BaŞ1 l incide) 

rından ayırmak fikrindedir. Diğe; 
bazılarının fikrine göre ise, yalnız 

tamamile Çek olan mıntakalar istik 
lalini muhafaza etmeli, diğer ekalli
yetler mensup olduklan millete, ya
ni Polonyalılar Polonyaya, Macarlar 
Macaristana ve Slovaklar ise kısmen 
Polonyaya kısmen de Macaristana 
verilmelidir. 
Diğer taraftan Deyli Herald gaze

tesinin bildirdiğine göre, Çek nasyo
nal sosyalistleri Prag hükumetine 
karşı bir hükumet darbesi hazırlaB ugürtlcü dünyada; hadiselerin maktadır. 

hareket sürati, siyasi konuş- Faris, 1 (Hususi) - Pöti Parizien 
malardaki süratten çok fazladır. gazetesi, Çekoslovakyanın ekalliyet
Dünya siyasetinin tutacağı gidiş, Ro- ler meselesini İngiltere ve Fransa 
mndaki anlaşma müzakerelerinde ve ile görüşmesini tavsi;9'e etmekte ve 
Londra Ademi Müdahale Komitesi- bulunacak hal suretinin sulbü seven 
nin konuşmalarında değil, İspanya bütün milletler tarafından kabul olu 
ve Uzak Şark muharebelerinde belli nacağı ve Almanyayı da tatmin ede-
olacaktır. ceğini kaydetmektPdir. 

Bütün dünyanın hakiki kuvveti Hükumet birliği partileri 
İngiltere, Amerika, Rusya ve Fran- arasında ihtillıl 
sanın elindedir. Para, ham madde, Prag, 1 (A.A) - Di Zayt gazetesi 
zafere yarıyacak en zengin kaynak- yazıyor: 
lar oradadır. Bunların arkalarında Hükumet birliğini teşkil eden sağ 
birçok barışçı memleketlerden mü- ve sol cenah partileri arasındaki iki
rekkep bütün bir alem de vardır. Ne lik gittikçe fazlalaşmaktadır. Bütün 
çare ki barış cephesi içinde elbirliği sol cenah Çek partileri, komünistler 
yoktur. Ba.şlıca d_e~okrat memlc- de dahil olarak, bir halkçı cephenin 
ketler dahılen mıllı birlikten de ilk esasını teşkil etmek üzere bir 
mahAru•m b~lunuyorlar. müşterek komite kurmuşlardır. Sağ 
Ha~ıselerın tazyiki bu birliği ku- cenah partileri ise sağ cenah gençliği 

rarsa "Olan oldu,, siyasetinin kapı- teşekküllerinin bir elden idaresi için 
ları çok kolay kapanabilecektir. Dar daha bundan birkaç gün evvel bir 
görüşler neticesinde çok fazla vakit milli komite vücude getirmişlerdi. 

k~ybedilir ve_ iş işte.? .. geç~rs~ kısa Almanya, .:A.vuduryadaki 
hır zaman içınde butun bır alemin k t l k" 

··k · · ı a arını çe ıyor 
ço mesını ve yerine bütün dünya 
için yeni bir karanlık fllem, yeni bir .. Londra, 1 (A.A) - Öğrenildiğine 
zorbalık ve kolelik devri geçmesini g~re. 11 Martt~ ~vustu~aya gönde-
bckliyebiliriz. rılmış olan muhım miktardaki AI-

Ahmct Emin YALMAN m~ kıtaatı Almanyaya avdet etmek 
tedır. Almanya, A vusturyada ancak 

~-----.... --------- iki fırka bulunduracaktır. Bu fırka

lzmir Yunan 
Konsolosluğunda •• 

lann biri zırhlıdır. Bundan başka 
bir de sahra topçu livası bulunacak 
tır. 

Se~im mücadelesi sırasında 
yaralananlar 

rak aşağı Mısırın bu partiye yeni 
mecliste nüfuzlu bir mevki temin e
deceğini gö~teren bir muvaffakıyet 
kazanmıştır. 

Vefd partisinden ancak dört aza 
seçilmiştir. Veftçiler, kendilerine mu
arız partilere bağlı büyük mülk sa
hiplerinin hakim bir vaziyette bu
lundukları Yukarı Mısırda bir hezi
mete intizar etmekle beraber bu ka
darını beklemiyorlardL Birkaç ölüye 
mal olan müteaddit müsademelere 
rağmen, seçime evvelkilere nisbetle 
sükünet içinde cereyan etmiş, gözile 
bakılabilir. 

Durmuyorlar 
1it etmişti. Avusturyadaki kıtalann 
geri alınması, söylendiğine göre, bu 
ihtimalin halihazırda mevcut olma
dığını göstermektedir. 

Siyasi mahfellerde sureti umumi
yede zannedildiğine göre, Fransa hü 
kumeti tarafından ilk günden beri 
ittihaz edilen azimkfırane hattı hare
ket ile bu hareketi teyit eden Cham 
berlain'in beyanatı Almanyanın mer 
keZı Avrupada arzularını muvakka
ten durdurmuştur. 

Avusturya Major generali Loehr, 
Avusturynda bulunan Alınan hava 
kuvvetleri başkumandanlığına ta
yin edilmiştir. 

Avusturya arazisi için bir Alman 
propaganda ofisi teşkili hakkındaki 

emirname resmi gazete ile bugün 
neşredllecektir. 

Hitlerin yetti nutku 
Her Hitler, dün plebisit dolayısiy

le söylediği nutukların altıncısını 

irat etti. Ve Avusturyanın ne gibi 
şartlar altında Almanyaya katıştığı
nı izah ettikten sonra, beş sene için
de Versay muahedesini sayfa sayfa 
yırtıp attığını, fakat, bu hareketle 
de kanunu ihUl etmediğini, biltıkis 
kanunu ihya ettiğini anlatmıştır. 

Hitler yarın Avusturyada buluna
cak ve muhtelif Avusturya şehirle
rinde birer nutuk söyledikten sonra 
9 Nisanda Viyanada bulunacak vç 
son nutkunu söyledikten sonra 10 Ni 
sanda Viyanada rey verecektir. 

Yahudilere karşı yeni tedbirler a
lınmıştır. Bu tedbirlere göre: 

Bundan sonra dini Yahudi cema
atleri, katolik ve protestan cemaat
lerinin müstefit oldukları imtiyazla 
n kaybedecekler ve sivil cemiyetler 
gibi vergiye tabi tutulacaklardır. 

Yahudilere ağır bir' darbe indir
mekte olan bu emir, Yahudi cemaat
lerinden bazılarının ortadan kalkma 
sını intaç edecektir. 

İzmir, (TAN) - Yunanisatnın kur
tuluş bayramı münasebetiyle İzmir
deki Yunan konsolosluğunda ruhani 
bir ayin ve onu müteakıp bir ka-
bul resmi yapılmıştır. 

Merasimde vali muavini, müstah
kem mevki komutanı vekili, ve daha 
diğer zevat bulunmuşlardır. 

Tahmin edildiğine göre, Yahudi 
cemaatlerinin adedi 1933 senesinden 

Almanyanın bu şekilde hareketi beri takriben yüzde yirmi nisbetin
siyasi mahfellerde iyi bir tesir bırak de azalmıştır. Museviliğe sadık kal
mıştır. Ve bu hndise beynelmilel ger mış olan Yahudilerin adedi ise hicret 
ginliğln izalesi namına bir unsur sa- ve doğumlara nisbetle ölümlerin faz 
~lmış~ır .. Çünkü Avu~tu~a :a~iyeti lalığı dolayısile şimdi 360.000 kişi
nın musaıt olmadığı hır ışgalın ıpka- den ibarettir. Bu miktar 1933 sene
sı Çek~slovakyaya karşı cebri bir sinde 580.000 kişiye baliğ olmakta 
teşebbuste bulunulacağı zehabını tev idi. 

TAN 

Ankara Borsası 
Açıldı 

(Ba§ı l incide) 
rin yekdiğerile olan alaka ve irtiba
tını ahenktar bir surette tanzim ve 
idare için Cümhuriyet merkezinin 
ona göre, teşkilatlandırılmasmı amir 
bulunmaktadır. 

lşte bu lüzum ve zaruretle mali 
müesseselerimiz burada toplanmış ve 
bunun neticesinde de mali transaksi
yonlar vüsat kesbetmiştir. 

Milli paranın fili istikrarının mu
hafaza ve takviyesine programının 

başında yer vermiş olan hükumet, 
borsanın bu sahadaki rQlünü nazan 
itibara alarak Ankarada bir kambi
yo borsasının açılması lüiumunu tak 
dir etmiş ve bu kararını bugün ta
hakkuk ettirmiştir.· 

Ankara kambiyo borsasını açar
ken bu mühim müessesesnin mem
leketimiz iktısadiyatı için hayırlı ve 
verimli olmasını dilerim.,, 

Bundan sonra borsa idare meclisi 
reisi Ferit Ferhat Demirtaş da Cüm
huriyet hükumetinin borsadan qek
lediği hizmeti ifa için borsa acente
lerinin kendilerine düşen vazifeyi 
hakkile yapmakta hiçbir vakit tered~ 
düt etmiyeceklerini söyledi. 

Bunu müteakip Maliye Vekili Fu
at Ağralı ilk önce nukut ve ondan 
sonra da menkul kıymetler muamele
lerine ait kısmın kordelasını muvaf 
fakıyet temennisile kesti ve bu esna
da çalınan kampana ile esham ve 
tahvilat üzerinde ilk satışlara baş
landı. 

Birinci muamele: Birinci tertip 
Türk borcu üzerine yapılmış ve 19,50 
den 20 tane satılmıştır. 

Bunu takip eden muameleler de 
şunlardır: 

Anadolu mümessil senedi 70 tane 
40,50 den, Iş Bankası senedi 50 tane 
10,80 den, Iş Bankası senedi 50 tane 
11 den, Merkez Bankası 10 tane 98,50 
den. 

Seni Kim istismar 
Ediyor? 

(Bct§ı 3 üncüde) 
"Esasen bol bol rakı parası buldu

ğu halde nedense bir tas çorba ve bir 
lokma ekmek bulmnktan aciz kalan 
muallimin macerasına daha fazla e
hemmiyet vermemiştik,, diyorlar. 
Gördün mü gafil dostum! Senin kim
bilir ne kıymetler biçtiğin ve "TAN,, 
ın satışını arttırdığına kail olduğun 
yazılarını okuyanlar, hakkında ne 
dilşiiniiyorlarmış. Ve sen işte sana kil 
çücük tc olsa iyilik etmiş olanları 

madrabazlıkla itham içn onlara 
müracaat ettin Keşki yine Karacaah
mctte maddi sefalete düşse idin de bu 
ahlaki hezale uğramasaydın! 

Çünkü; oradan seni çekip çıkara • 
cak bir talihsiz daha bulunabilirdi 
amma, bugünkü vaziyetini gördük -
ten sonra senin için özür tasavvur 
edecek benden başka kimse bulamaz 
sın. Benim de artık bizzat sana karşı 
bile yüzüm yok. 

AIJah yardımcın olsun! Ne diye -
yim?! .• 

. Roma Müzakereleri 
Neticelenmek Üzere 

(Başı 1 incide) 

üzerinde şimdiden mutabakat hAsıl 
olan mektuplar teati edilecektir. 

İngiliz topraklannda propaganda 
meselesi hakkında yatıştırcı teminat 
verilecek tir. 
Anlaşmanın akdinden sonra, Lib

yadaki İtalyan kuvvetleri en az yarı-
ya indirilecektir. 

Bu vaziyete göre, anlaşmanın ya
zılmasına ba§nalılmış olduğu görü -
lüyor. 

Maddelerden önce umumi bir dek
larasyon bulunacak ve bu da iki mem 
leketin Akdeniz havzasındaki menfa
atleri bilhassa İtalyan menfaatleri -
nin hayati mahiyeti gözönüne alın
mak suretile, karşılıklı olarak tanı
nacaktır. 

Nihayet, Fransanın menfaatleri de 
gözden uzak tutulacaktır. Filhakika, 
müzakereler başlarken Lord Perth'in 
dikkati bu noktaya çekilmiş bulun -
maktadır. Müzakereler başlamadan 
önce, İngiliz Başvekili meclisteki be 
yanatında, İspanyadaki yabancı gö
nüllüler meselesinin hallini bu itila
fın akdi için şart olduğunu bildirmiş 
ti. 

Bu münasebetle İngiliz mahfilleri, 
hükumetin bu meselenin ademi mü 
dahale komitesi tarafından halli için 
bütün gayretini sarfettiğini hatırlat
maktadırlar. 
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lerida Mukavemet Ediy 

Fransa Hududuna Iltf,. 
Eden lspanyolların 
Sayısı 6 Bini Buldu 

(Başı 1 incide) 
lerin bütün tazyikine mukavemet e
decek gibi görünüyor. 

Son dakikaya kadar bu takviye 
kıtaları henüz gelmemiştir. 

Havas muhabirinin bildirdiğine 

göre, Alkaniz'in cenubu şarkında 

ltalyan kıtalan Testavin şehrini geç 
mişler ve Toredel Kontc kasabasını 
zaptetmişlerdir. Cümhürıyetçilerin 

Kastellort vilayeti dahilindeki mu
kavemetleri artmaktadır. 

Hükumet kuvvetleri Madritin şi
mali garbinde taarruza geçmiş ve 
Guadehera cephesinde ilerliyerek a
razi kazanmışUırdır. Asiler bu taar
ruzu püskürttüklerini söylüyorlarsa 
da hükümet, bugün cephede yeni i
lerilemelcr kaydetmektedirler. Hü
kumet kuvvetleri Terul cephesinde 
de taarruza geçmişlerdir. Asiler bu 
taarruzları püskürttüklerini söylüyor 
lar. 

Salahiyetli mütehassıslara göre 
hükumetin bu cephelerde yaptığı ha
reketlerden maksadı Aragon üzerin
deki asi tazyikini zayıfla~mak ve asi
leri bu cepheleri takviyeye mecbur 
etmektir. Bu hareketin tesirini hadi
seler gösterecektir. 

Asilerin •on tebliği 
Saragossa, 1 (A.A.) - Franko kuv 

vetlerl tarafından hemen hemen ta
mamile muhasara edilmiş bulunan 
Leridanm her an zaptı bekleniyor. 
Mamafih hükflmetçiler dehşetli bir 
mukavemet göstermekte ve tank, a
ri kullanmaktadır. Frankocular sı

ğır topçu ve mühim hava kuvvetle
leri birer birer zaptetmek mecbu
riyetinde kalmışlardır. Hükumetçile
rin Barazad gölü bentlerini yıkarak 
şehri muhasara etmekte olan Franko 
kuvvetlerinin arka ile muvasalasını 
kesmek teşebbüsleri akim kalmıştır. 

Fransaya iltica edenler 
Fransa hudut şehri olan Lüşon

dan alınan haberlere göre Vensasc 
boğazı yolile Fransaya iltica eden 
milislerin ve siviİ mültecilerin adedi 
6000 i bulmuştur. Içlerinde zabitler 
ve bir general bulunmaktadır. 

Hepsi de erı;ak ve mühimmatsız
lıktan kaçtıklarını ve tekrar Barselo
naya dönmek istediklerini sf ;lüyor
lar. 

Bunların arasında otuz birinci fır
kaya mensup bir livaya kumanda et
miş olan bir hükumet komiseri bu
lunmaktadır. 

Bu zat, Havas ajansı muhabirine 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"24 marttanberi gece gündüz mu
harebe ettik. Hüeska önünde lhtiyat 
kuvveti halinde bulunuyorduk. Mü
teakiben çok mühim bir scvkülceyş 
noktası olan bir tepeyi müdafaa et
mek üzere ilk hatta geçtik. O sırada 
Italyanlardan, Faslılardan ve Falan
jistlerden mürekkep bir kuvvetin ta
arruzuna maruz kaldık. Yirmi dürt 
saatten fazla tayyarelerin ve obüsle
rin bombaları altında kaldık. Fır
knmıza mensup güzide iki liva, he
men hemen tamamen mahvoldu. Er
kanıharbiye, bize rüc'at emri verdi 
çete muharebeleri yapmak üzere dt>ğ 
lara çekilmek niyetinde idik. Fakat 
. tamamile ihata edildik. iBzim için 
yapılacak şey, ya kendimizi öldür
mek, veya hududu aşmaktı.,, 

Mültecilerin ekserisi, hastahanele
re yatırılmıştır. 

ispanyada :Alman tayyareleri 

ve tayyarecileri 

Barsclona Milli Müdafaa Nezareti, 
ecnebilerin İspanya harbine iştirak
leri hakkında aşağıdaki mallımatı 

vermektedir: 
Passajares ve Bilbao, Alman üssül 

harekeleri haline getirilmiştir. Son 
Alman tayyareleri buralara getiril
miştir. Henkel markalı kırk sekiz av
cı tayyaresi, yine bu markalı on iki 
bombardıman tayyaresi, Messar~mid 
markalı elli iki avcı tayyaresi, Yün
kers markalı seri altı tayyare, iki 
tane dört motörlü Yünker tayyaresi. 

Bütün bu tayyareler, Burgos, Vi
torya, A vila tayyare meydanlarına 
nakledilmiştir. 

15 martta Stanvel adındaki 1 
liz gemisi bombardıman etmiş 
deniz tayyarelerinden birinin 
rettebatınm tamamen Alman o 
ğu anlaşılmıştır. Bunlar, müşahit 
rinci müliızim Rudolf Ruker , 
ikinci mülazim Alfred Tonello, t 
memuru ikinci mülazim H 
Strongseyer, çavuş makinist So 
tir. 

Bu deniz tayyaresi, Vinoroz il 
dekona arasında bir trene karşı 
ralyözle ateş ederken düşürülm 
tür. 

Bu deniz tayyaresi, Hainkel 
kalı bir tayyare idi. Esirler, ken 
rinin bir Alman filosuna mensup 
duklarını, bu filonun üssülharek 
nin Majork adasında kain Poll 
oldu,ğunu, ispanya sahillerini b 
bardıman etmiye memur olduk! 
ve müteadit defalar lngiliz gemil 
ni bombardıman ettiklerini söyl 
!erdir. 

Filo kumandan, binbaşı Hal · 
havsen'dir. 

Bütün müstahdemin, Alman 
ri tayyare idaresine mensuptu. 

Eairlerin mübadeluinc 
ba,lanıyor 

Ingiltere hükiımeti, Feld Ma 
Sir iFlip Şetvod'un nezareti alt 
Ispanyol esirlerinin mübadele 
başlıyabileceğini ümit etmektedir. 

Frnnko, bu husustaki teklifi ka 
etmiş bulunuyor. Şimdi Barselon 
cevabına intizar edilmektedir. Ce 
gelir gelmez, Mareşal Şevod Tolo 
birleşecek: ve biri Burgos, diğeri 
selonaya gidecek, ve üçüncüsü 
luzda kalacak olan bir Ingiliz ko 
yonuna riyaset edecektir. 

Mareşal Şetvod, kendisine arz 
lecck oıian haller hakkında ist" 
gayrikabil kat'i kararlar almak h 
kına malik bir hakem olacaktır. 

Ingiltere, hükumeti, esirlerin n 
li mesarifini deruhte etmemekle 
raber komisyonun mesarifini tesvi 
edecektir. 

Kontrol işi suya düşüyor 
Ademi müdahale kontrol sıste 

ni gelecek ayın başından itibaren 
kedeceği anlaşılıyor. Sebebi beş 
yük devletin altı aydnnberi masr 
iştirak etmemeleridir. 

Vaziyet telafi edilmişse, ademi 
dahale memurları aybaşında bıra 
cnklardır. 

Repulse adlı Ingiliz zırhlısı 
günü Barselonadaki Ingilizleri na 
deccktir. 

(Hikayeden Mabaat) 

Alicenaplık 
(BaŞ1 6 ıncıda) 

- Hangi maziden bahsediyo 
sun? diye sordu .. 

- Senin mazinden sevgıliın .. 
ilenden.. Senin varlığın bana ıo:r 
rur veriyor. Böyle yetişmiş olm 
ne saadet .. Mantes'li bir kapıcın 
ve çamaşırcının kızı bu kadar m 
rur, ince olsun! .. Ne saadet ne i 
tihar vesilesile benim için. Bu k 
dar .. 

Claire bu sözler üzerine sara 
dı: 

- Biliyor muydun? Biliyor m 
dun! diye Jcekeledi. 

- Bunları öğrenince seni da 
çok sevdiın.. Daha çok .. 

Claire artık onu dinlemiyord 
Bir gözyaşı sağanağı yanakları 
yıkamaya başladı. Birden elini 
nun avucundan çekti; hızla aya 
kalktı ve: 

- Ben gidiyorum.. Beni art 
bir daha göremiyeceksin! diye b 
ğırarak bir çılgın gibi kapıdan d 
şarı fırladı .. 
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A vila tayyare meydanı müstahde- 1 

mini, tamamile Alman teknisyenlerin l 
den mürekkeptnr. ••••••••••••• 
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2 - 4 - 938 TAN 

Emvali Gayri Menkule ve lkrazat Bankası 
T. A. Ş. nin 31. 12. 1937 tarihindeki senelik bilançosudur: 

AKTiF 

TEDİYE EDİLMEMİŞ SERMA YE 

MUHABİR BANKALAR 

Türk Lirası P A S l F 

45.000. - SERMAYE 

11.034.63 
İPOTEK MUKABİLİNDE AVANSLAR 

2999 NuMARALI KANUN MUCİ
BİNCE İHTİYAT HESABI 

a) Banka namına 
b) Eşhası salise namına 

_SAİR_ MUHTELİF BORÇLULAR 

KAR VE ZARAR HESABI 
1936 dan naklen 
1937 senesi kan 

-- -
5.528.-

142.92 

KEFALETTEN BORÇLULAR 
a) İpotek mukabili 

kefaletten 
borclular 

b) Sair borçlular 
63.000.-

120.-

54.413.64 
16.500. -

262.55 

5.385.08 

162.595.90 

63.120.-

225.715.90 

MUHABİR BANKALAR 
SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR 

KEFALETTEN ALACAKLll,AR 

EMVALi GAYRI MENKULE VE IKRAZAT BANKASI 

Türk Lira11 

60.000.-

35.19 

54.413.64 
48.14 .. 07 

162.595.90 
63.120.-

225.715.90 

T. A. Ş. nin 31. 12. 1937 tarihindeki senelik bilançosu KAR ve ZARAR HESABI. 
Z 1 MM ET Türk Lirası M A T L O P Türk Lirası 

Ücretler 
İdare masraflan 
Vergi ve harçlar 
Verilen faiz 
1937 senesi kan 

• 

2999 numaralı kanun mucibince 
ihtiyata alınan 7 .52 
1938 senesine devredilen 

142.92 

1.034.50 
279.63 
655.-
944.99 

150.44 

2.964.56 

Alınan faiz ve komisyon 
Muhtelif karlar 

1.978.83 
985.73 

2.964.56 

====================~============================= 11 

1ıtanbul Betinci İcra Memurluğundan : 
Mehmet İbrahimin Zekeriya zimmetinde alacağı olan mebaliğden do

layı haczedilip tamamına ehli vukuf tarafından üç bin altı ytız lira kıy

met takdir edilmiş olan ve satışı karar altına alınan Galatada Bereket Za
de mahallesinin Zürafa sokağında eski ve yeni 15 ve hali hazır 15/17 ka
pı numaralı gayri menkulün tamamı açık arttırmıya konulmuştur ve ev
safı aşağıda yazılıdır. 

Bodrum kat: Birinci kattan taş merdivenle inilir zemini taş dö~li 
bir taşlık üzerine ve zemini taş döşeli bir depo ve mozaik ve mermer tek
neleri bulunan maltız ocaklı bir mutfak olup bahçeye bir demir kapısı 
vardır. 

Bahçe: Mermer bilezikli bir sarnıç ve bir kapı mevcuttur. 
Zemin kat: Kısmen kırık mermer kısmen çimento kısmen malta döşeli 

ortasından camekanla bölünmüş bir taşlık üzerinde bir oda bir hela ve 
içinde musluk taşı bulunan aydınlık mahallinden ibarettir. 

Birinci kat: Mozaik musluk taşı bulunan bir sofa üzerinde iki oda bir 
heladan ibarettir. 

İkinci ve üçüncü katlar: Birinci katın aynıdır. 
Dördüncü kat: Bir sofa üzerinde basık tavanlı ve dolaplı bir oda ile 

etrafı kagir korkuluklu zemini çimento bir tarasadan ibarettir. 
Umumi evsafı: Bina kagir dahili aksam ahşap ve muşamba döşelidir. 

Pencereler demir kırma kepenkli ve doğrama aksamı kısmen yağlı ve 
kısmen aşi boyalıdır. İçinde elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. Tapu
dan gelen kayıtta elyevın kagir depo denilmekte ise de hali hazırda sekiz 
odalı bir haneden ibarettir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti 

muhammenenin % 7i nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzüat, 
tenviriye ve evkaf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 6-4-
938 tarihine müsadif Çarşamba günü dairede mahalli mahsusada ta
lik edilecektir. Birinci arttırması 11-5-938 tarihine müsadif Çarşam
ba günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttır
mada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üste bı
rakılır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit edilecek 26-5-938 tarihine müsadif Per
şembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma 

neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 No. lı icra ve 
iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sa-

' . Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühilrdar 

zade Han. Tel. 2274() _ .. 

Karadeniz Hattı 

Postaları 

1 Nisandan Ağustos sonuna 

kadar Karadeniz hattında yaz ta

rüesi tatbikine başlanacaktır. 

Buna nazaran postalar Istanbul

Jan Pazar, Salı ve Perşembe 

~nlcri saat 12 de kalka~akla~ 1 
gidiş dönüşte kış tarifesındekı 
ayni iskelelere uğrıyarak Istan
bula birer gün evvel gelecekler
dir. Yalnız kış tarifesinde Hopa
ya kadar giden Salı postası yaz 
tarifesinde Rize' den dönecek Ho
paya gitmiyecektir. "1763,. 

Bugün limanımıza gelecek 

RINOS VAPURU 
Selanikte umumi ha~ara uğradı· 

ğından Anversada yükletilen emtea
nın mürselünileyhlerinden peşinen 
muvakkat bir hissei hasar tahsil edi· 
lecek olduğu alakadarlara ilan olu
nur. 

Rinos vapurunun lstanbul acenta
sı Konstandinos Siskidi. 

Galata, Knramustafa caddesi No. 
141 Telefon; 42612 

•

•••••••••••••••••••• bit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa-
-·-••••••••••••••••- " hiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarüe dahil olan iddia-

Levazım Amirliği İllinlan 1 i ST ANBUL GA YRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN : ıannı ilan tarihinden itibaren yirmi gün zarfında evrakı müsbitelerile 
D. No: Semti ve Mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve Hissesi Hisseye göre birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicil-

Muhammcn K lerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mü Fen Tatbikat okulunda mevcut ikl 
adet köhne Bcrliye Kamyoneti ile 
bir adet köhne Oklant Otomobili ' 
Nisan 938 Pazartesi günü saat 14,30 
da Tophanede Levazım amirliği sa
tınalma Komisyonunda açık arttır
ma ile satılacaktır. Tahmin bedeli 
250 liradır. Teminatı 37 buçuk lira
dır. Otomobiller Okulda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte Komi~ona 

3870 Kurtuluş 

5134 Beykoz 
5611 Boyacıköy 

5847 Eminönü Ahı Çelebi 

6453 Çengelköy 

7369 Büyükdere Kefeli ka-
riyesi 

7442 Arnavutköy 

774C Paşabahçe Incirli köy 

8193 Büyükada Maden 

8612 Kurtuluş 

E. Çipata 
Y.Çavdar 

11-13-15 
17-19-21-23 

Kavakdere Cad. 

E. Fırın 
Y. Teptn· 

Limoncular 

E. Lokmacı 

E.62 Y. 56 

E.3 Y.5 

E. 66 Y. 35 

E. ve Y. 
Y. Lokmacı Kaşif I 
Hacı Osman Bayırı E. 3 

Birinci caddı;. 

E. Köyiçi 
Y. Fenerli şimdi 
Fenerli Bahçe 
E. Acem Köşkü 

E. Araba Mey
danı ve Çeşme 
Meydanı 

E. 246 
Y. 202 

E. 75 Y. 21 

E. 27 

E.14-25 
Y.23 

Y. Er Meydanı ve 
Safa Meydanı 

Arsa 

Arsanın 45/240 His. 

Bahçeli ahşap hane 
ve kagir ahırın 1/16 
His. 

400 Açık 
Artırma 

30 " 
150 " 

Kagir dükkanın 500 ., 
146, 205/1, 477, 440 His. 

Bahçeli ahşap hane 710 ., 

Bağ yeri 1500 Kapalı 
zarf 

Bahçeli ahşap hane- 1000 ,, 
nin 1/6 His. 

Arsanın 2/3 His. 

Tarla ve incirliğin 
1/2 His. 

içinde kuyusu bu
lunan hane arsası 

Artırma 

610 .. 

330 .. 

8i14 Yeşilköy Umraniye Kalaycı E. 16 Y. 49 Kagir dükkan 200 ., 

8679 Edimekapı Kariyei E. Bakkal E. ve Y. Arsa 50 " 
Atik Alipaşa Y. Borozan Tevfik 14 

. Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 11/4/938 tari
hıne düşen Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

•-Dr. Operatör Süleyman Mehmet Tezer'in 
İdaresi altında açılan 

ALEMDAR SIHHAT EVİ 
Bil(Un.uın Cerrahi, Dahili, Nisai ve Asabi hastalıkları kabul eder ve en 

büyük kolaylıiı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedik 

leri müte}ıllasısa kendilerini tedavi ettirmekte serbesttir. 

Yatak ücreti 2 liradan başlar. -----•-ıi 

Türkiye Kızılay Cemiyeti 
GENEL MERKEZiNDEN: 
Kızılay Genel MecHıi, 1938 senesi Nisanının 30 ncu Cumartesi 

günü sabah aaat 0 nda Ankara'da Yenitehir'de Cemiyetin Genel 
Merkez binaamda aleli.de içtimamı yapacağından mürahhaala
nn yukarda yazılı l'Ün ve saatte Kızılay Genel Merkezine selme
leri rica olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESi : 
1 - Reis ve İkinci Reislerle katiplerin seçilmesi, 
2 - Genel Meclis Tetkik Komisyonu ve Genel Merkez ra

porlannın tetkiki ile kabulü halinde Genel Merkez 
zimmetinin ibrası, 

J - 1938 - 1939 bütçesinin tasdikı, 
4 - Çıkacak azanın yerine diğerlerinin ıeçilmesi, 
S - Tetkik Komiıyonu azasının yeniden seçilmeıi, 
6 - Genel Merkez teklifleri. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

Tan gazetesinin 25. 27. 29. 31 Mart 1938 nüshasında intişar etmiş 
olan İşletmemize ait 5,000 m8 oksijen ilanındaki Münakasa tarihinin 14/4/ 
938 Perşembe günü olduğu tashih olunur. "1793,. 

ı •--• Annelere müjde •-

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında piyasada 

mevcudu kalmıyan büyük kutu 

~G'!"' S. M. A. 

• 

net - net 450 Gr. 

• 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk dok-
torlarımız ana sü
tünün eşi olan ve 

A ve D vitaminlerini muhtevi 
bulunan S. M. A. yı annelere 
ehemmiyetle tavsiye etmekte
dirler. Her eczanede bulunur. 

Tafsilat için: 
Galata P. K. 1097 ye müracaat. ..................... 

terakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye rüsumu ve 
vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat al
mak istiyenlerin 937 - 569 No. lı do yada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. (6473) 

Çünkü ASPİRlN- seneferdenberi 

her türlü soğukalgınlıkfarına ve ao
rılara karşı · tesiri , şaşmaz bir .• JIAç 

olduğunu isbaf etmişfir.1 

. ~ . 
AS P 1 R 1 f\I in tesirinden emin 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

olmak için 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 

gelmeleri. "462,, "1472, 

* Istanbul Levazım amirliğine bağ-
lı müessesat için beş bin liralık yu· 
laf 2 Nisan 938 Cumartesi günü sa
at 11 de Tophanede Levazım fı ·Ty 

ği Satınalma komisyonunda P82ar
lıkla alınacaktır. Ihale günü tesUın 
şartile alınacak olan işbu yulaf için 
ist~kUlerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. "472,, "1760,, 

Zayi - 2726 sicil numerolu arabama 

plakasını zayi ettim. Yenisini ala 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Arabacı Emin 

ZENITH 
Bütün Avrupa ve Amerikada 
en fazla aranan Z e n i t h 
radyolarından üçüncü parti 

B A K E R 
MAC.AZALARINA 

gelmiştir. Tükenmeden evvel 
radyonuzu intihab ediniz. 

Müthiş 
Sırt Ağrıları 

Fakat, bu meıhur J•kllap 
bütün tzttraplara 

nihayet vertr. 

Bay J. L. yazıyor : " Harp esna.sında bir 
çok defalar 91'-murlar uzcrinde uzannı le 
mecburiyetinde kalıyordum. Bunu 
netioosi olarak dehşetli bır errt a "•rıs n Q 

6 k •d 11 N• 938 d d•r müpteli oldum. Bılf.hare za • cı eıı e ısan e 1 ... zaman, işimın başında iken bu ağrı fi~ Q 

B U K E Ş 1 D E O E •• 1 zelıunu olarak kn ranıyordum. Dol.to~ın 
bana bir loeyon ta\·sıyc ettı. Fak..., 
buyllk bir fa) da goremcdim. Nıhay ta 

200.000 ve 50.000 liralık mükif atlarla; 1 aizin kıymetli ALLCOCK yakıla.r1 
tecrübe ettim. Ani tesin saye mde bt\l 

200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, gun UU"fında ağrılarım 1.nıl oldu ve b .. 
10.000 liralık ikramiyeler vardır. muz.iç illetten tamamen kurtuldum. q 

k b l Siz de biltiln arka ağrılarınızı b~ ~le Biletlerinizi ayın yedinci gününe adar ayile- ALLCOCK Jakısı fo, dindirinız. 1 ... 
ııani~e zarfında saçtığı ıııhbl •"' 

d 1 k d• f • • "k • d caklığı OTOMATİK BİR MASAJ 1• riniz en a manrz en 1 men aatmız 1 tızası lr. ~rıyıın yerin etrafına )&yarak tealcingibt 
btitun ağrılan defeder. Al.LCOCK Yak• ,!ii!_ iiiiiiii!iiiiii!!!i~iiiiiiiii~~ii!iiiii!iiii!!!!ii!iii!~!!!!~!!!!!~iiiiiiiiiiiiiiiiiöii!iiiiiiii~!iiiiiiiiiiiiiiii~~~~ • aftnyıuı mafsallıırrn yorgunluğunu 1 

ed~ ve yeni bir kanın oevelA.nına eebebı 

K O LI NOS kul~anınız. L~-
zetı ho9, dıt· 

o.;'~-::NU leri inci gibi 
parlatan Ko

iii:llC~~~:;;..lliiılllllllll .. 111 .. linoı dünyada 
milyonlarca zevat ıeve seve kullanırlar. Tübün muhteviyab tek
aif edilmit oldujundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyüle tübi ~2 kuruıtur" 

verır. 

Lumbago, Siyatik veya iltıhabı 
hıı.IAtında dahi ALLCOCK yakısı ea.ft 
müseeair bir devadır. 

ALLCOCK yaJuamın ~rkibinde Qa 
cum, Frankinsense, Myrrbe ve eaıre gi 
kıymetli maddeler vardır. 

Uous ve taklit yakılardan 1alu11 
için delikli ALLCOCK yakılan özer1 
kırmızı daire ve kartal resımli mark 
dikkat ediniz. Bütün ecz&nelerde 29 
k!UUfa •tıla. 




