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Kendinizi tanımak istiyor musunuzf 

Kendi kabiliyetinizi kendi varlıDınızı, ken· 

dl huıuılyetlerlnlzl tan ı manın ve bunları iyi 

IUDl•1 yolda kullanmanın ıırrını 6Crenmek latlyorunız 
fAl!ltllllSllt 

bu kitabı okuyunuz. Fi: 75 Kr. 

Roma. Anlaşması Bu Hafta imzalanıyor 
-

Kont Ciano Varşovaga Gidecek H il k 1 · H kk d • ama ı şı a ın a 
!tBlya, Eski Nüfuzunu Kaz':'nmak Adli Tahkikat Başladı 
için Lehistanla Anlaşmak istiyor 

IRoma Görüşmelerinin Fransanın Muvafakati Altında 
Y apddığı Bildiriliyor, lngiltere, Habeş ilhakının 

Tanınmasını Milletler Cemiyetine Tavsiye Edecek 

O~ / iktısadi hayatı bir 
ricl tes~ld~. _Hiçbir memleket ha
<line ırleruı. ustünde olmak, ken
bir id~s bır hayat geçirmek gibi 
tısadi ~ulunamaz. Dünyanın ik
bundan h da kara bulutlar vı:.rsa 
larla ıstır:r lrleınleket ~z, çok fark
hayatının ~e:uyar. Dunya iktısadi 
olduğu istih §eyden evvel muhtaç 
bütün millet~ .~e emniyet, ancak 
bilir. erııı elbirliğile kunıla-

Bununla beraber Türk . 
.nikbinlik verecek hu • ttıilletine 
sik değildir. Biz n ..... ~sı sebepler ek-

ku . . -""38den asırlık bir 
uy geçırıyorduk. İktısadi ınan . 
mukadderatımıza haklın d _. a ~e 
G • lA egıldik. 
ayemız, p anımız Yoktu li Ik 

ihtiyaç ve istihlak ba~rn ~ ıınız, 
ğı . l d .. kse ın an en 

aşa sevıye er en yu hnek imka-
nını bulmamıştı. 

Bugün Türkiycde planlı, gay r 
bilgili bir çalışma var. İktısadi ~ 1~ 
yatımız teşkilatlanıyor. Ölü dura 
b" an 
ırçok kaynaklarımız işliyor. İş hac- ı 

mi artıyor. İş Bankasının raporunda 
denildiği gibi, halkımızın Yaşaına 
seviyesinin daima yukarıya doğru 
gitme şart ve ihtimallerinin büyük 
bir kısmı memleketimizde vardır. 

yani dünyanın düşkünlük hali-
le bizim kalkınma hareketi

miz ayni zamana düştüğü için hem 
bu harici sukutun fena sadmelerine 
karşı kendimizi korumak imkanını 
buluyoruz, hem de bütün bünyeyi 
bir kül olarak gözönündc tutmak şar
tilc, iyiliğe doğru yol almak imkan
larına kavuşuyoruz. 

Bunun böyle olduğunu nereden 
(Devamı 10 uncuda) • . 

Lerida Düştü, Hükiimetçilerin 
Guadelhara . Cephesindeki 
T aarruzlan inkişaf Ediyor 

Parti 
Namzetleri 
Seçildiler 

Ankara, 3 (A.A) - Boş olan An.ka
ra, Manisa, Sinop ve Bolu saylavlık 
ları için 3 Nisan 1938 Pazar günü 
yapılan seçimde Cümhuriyct Halk 
Partisi namzefleri İş Bankası Genel 
Direktörü Muammer Eriş, İktısat 
Vekaleti Müsteşarı Faik Kurtoğlu, 
İzmir 'Üzüm Kurumu Direktörü İs
mail Hakkı Veral ve Kastamonu es
ki komutanı emekli albay Osman 
Köktürk ittifakla seçilmiştir. ----

Türkkuıu Filosu 

lzmirde Karıllandı 
Londra, 3 (Hususi) - Saragossa -

dan bildirildiğine göre; Franco kuv
vetleri, bugün öğleden sonra Lerida 

• ya girmişlerdir. Şimdi tanklar şehrin İzmir, 3 (TAN Muhabirinden) 
sokaklarında dolaşmaktadır. Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçe-

Haber, cümhutiyet membalan ta- nin ku~andasındaki Türkkuşu filo
rafından da teyit edilmekte, asilerin su bugun saat 11,50 de Ankaradan 
tayyare, tank ve toplarla ve cümhu- şehrimize geldi ve Gazi Emir'e indi. 
riyet kuvvetlerine kat kat üstün as- Kadın tayyarecimiz, meydanda ha
kari kuvvetlerle yaptıkları şiddetli ~retle k~r~landı ve kendisine bir 
tazyik neticesinde Lcridadan çekilme büket verıldı. 
ye mecbur kaldıkları bildirHmekte- Türkkuşu filosu, burada iki gün 
dir. kalacaktır. 

Leridanm sevkulceyş bakımından 

ehemmiyeti büyüktür. Bu cihetle şel\ •!!i!!~!!!!~!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!i!!i~~a 
rin sukutu, bir bakıma Frankist ileri 
hareketini kolaylaştıracak ve asi kuv 
vetlerine yeni muvaffpkıyetler için 
bir basamak vazüesini görebilecektir. 

GuaJellıara taarruzunu General 
Miaha idare edecek 

Ciimhuriyct kaynaklarından alınan 
haberler, Guadalhara cephesin-

(Dcvamı l O uncuda) 

Galatasaray : 3 

Muhaftzgücü : 1 
lzmlrdekl maçta da, Oçok takı· 

mı Aı .. ncaitı 7 - 8 yendi. Mlllf 
kUme maçlarına ve gUnUn dlDer 
ıpor hareketlerine alt tafılllt al· 
tıncı .. yfamızdadır. 

• 

Belediye lktısat Müdürü Asım Süreyya ve 

Eski Müstahdemin Müdürü Refik Hakla· 

rında Lüzumu Muhakeme Kararı Verildi 

Şubatın sekizinci gunu, 
belediye iktısat müdürü B. 
Asım Süreyya ile eski müs
tahdemin müdürü B. Refik 
hakkında müddeiumumili
ğe bir dosya verilmiştir. Bu 
dosya, vilayet idare heyeti
nin liizumu muhakeme ka
rarını ihtiva etmektedir. İd

; dia, B. Asım Süreyya ile B. 
ı Refiğin varidatı fazla olan 

iskelelere hamal tayininde 
müsavi ölçülerle hareket et
memi~ olmalarıdır. 

B. Asım Süreyya ve B. 
Refik, Eminönü gibi gün
lük geliri fazla olan iskele-

-: Iere hamal tayin etmek için 
: adam başına 50 ile 150 lira -: arasında para istemişler ve 
: vermiyenleri de Eyüp, Has
: köy, Fener gibi işi ve hası
§ latı olmıyan iskelelere gön
: dcrmişlerdir. 

: Hamal işlerindeki vazı-
: yetler, İstanbul belediye
: sindeki muhtelif yolsuzluk--= lar sırasında ileri sürdü--E ğümüz meselelerden birini -~ teşkil eder. O zamanki neş-
E riyatımız arasında hamal--: Iık meselesinde mutavassıt 
: rol oynıyanlar hakkında da -= malumat vardı. 

R.ArasınMısırSeyahat 
Mısır Gazeteleri, Dost ve Kardeş 
İki Memleket Arasındaki Yakınlık

tan Sitayişle Bahsediyorlar 

Dün AnkaraJan felırimize ~elen 

BOGAZ BOGAZA : 

ispanya Harbinin 
Hakiki Hikayesi 

Telgraflar bize ispanya harbinin bütün fecaatini anlatmı 
ki.fi değildir. ispanya harbi, yirminci asır harbinin küçük mi 
yasta bir provasından ba,ka bir ,ey değildir. Fazla olarak bura 
yok1uk içinde çarpıtan bir milletin emıa1ıiz kahramanlıkla 
vardır. 

Bir buçuk •enet/enberi devam eden bu cehennemi •İz 
bu cehennemin içinde YClfamlf bir lspanyol muharririni 
ağzından nakledeceğiz. Bu muha"ir ta ba,langıçtanbe 
bir avuç arkadafile cepheye giderek döUÜfe kantmt,, ha 
bin bütün lelôket/erini biz.zat ya,amı,ıır. Dönü,ıe yazd 

iı e•er bütün dünya dillerine tercüme eclilmiftİr. Ve m 
harriri ispanyanın en mefhur edip ve fairlerinJen biriJir. 

Eser ba,tanbap dram, heyecan, macera ve hikayelerle dol 
dur. Hayatı harp içinde geçmit Türk okuyucusu, Jıpanya har 
nin kahramanlıklar dolu safhalarını hakiki romandan daha hey 
canlı birer roman gibi okuyacaktır. 

Yarın Neşre Başhyoruz 
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: 
i Ankaradan 
~ Telefon ve Telgrafla . ··--·-· ..... . 

No. H Yazan : M. SIFIR 

AgopBakırköy yolunda 
Tuzağımıza Düşüyor 

BELEDİYEDE: 
. 

Perakende Su 
Satışı için Yeni 
Talimatname 

IDün Tam B ir 
Bahar Havası 
Yaşadık 

Bahar, dün, tatlı yüzünü tam 

!POLİSTE:_ Hatayh H cı 
Mehmet Adah 

Ankar da 
Baygın Bulunan 
Genç Hastanede 
Öldü . 

Ankara, 3 (TAN Muhabirinden 
Hatayın tnnınmış yerlilerinden Hn 
Mehmet Adalı, yanında Rasim oğl 

Polis ve müddeiumumilik şüpheli İnayet olduğu halde Ankaraya ge 
bir ölüm tahkikatına el lfoymuşlar- di. Vaktiyle Suriye Zirnat Vezirliği 
dır. Hadise şudur: de bulunan Adalı ile göriiştüm. B 

A gop, Bakırköyünde bir Türk 
ailesinin tertip ettiği poker 

eğlencesine iştirak hakkındaki tek 
lüi sevinçle karşıladı. O akşam se
kizde dairenin önünden kendisini 
bir otomobil ile gelip almamızı biz 
den rica etti. Telefon konuşmasının 
bu yerinde benli S. şeytan gibi A
goba dedi ki: 

- Yalnız poker için fazla para 
almayı unutma ... 

Agop işinin iyi yürfıdüğü müj -
desini Yusuf He Ahmede verdiğim 
zaman ikisi de sevinçlerinden fes -
lcrini havaya attılar. 

Ertesi gün akşam üzeri şoförle
rine son derece emniyetimiz olan 
altı kişilik iki büyük otomobil em
rimizde idi. Benli S. ile Agobu ala
cak otomobile mpp:viq. olarak bizim 
fedakar Müştak efendiyi koymuş
tuk. Diğerine de Ahmet, Yusuf ve 
Dqyişle ben biı:wç~tİJ{. Topkapı 
dışında; Hazinedar çiftliğine inen 
sırt üzerindeki yokuşu buluşma 

noktası olarak kararlaştırdık. Ora 
dan Kilyosa kadar takip edilecek 
yolu tayin ettik. Bütün arkadaşla
rın vazifeleri dağıtıldı. Biz saat ye 
dide Taksimden yola çıktık. Yedi
kule yoliyle Bakırköyünün bağla
n arasından Hazinedar çiftliğinden 
buluşma yerine gidecek orada bek 
liyecektik. 

Diğer taraftan benli S. Agobu 
tam sekizde otomobiline almıştı. 

Birkaç yere uğnyarak gliya gidi -
lecek aileye götürülmek üzere bir 
buket yaptırtmış, çocuklara kutu 
kutu pastalar, bonbonlar, fondan-
lar, şekerler aldırtmıştı. Yolda bü
yük bir kutu pastayı açarak şoföre 
ve Müştak Efendiye ikram etmeyi 
de unutmamıştı. 

B iz tayin ettiği91iz yerde ter-
tibatımızı alınış, sabırsızlık 

la bekliyorduk. Saat dokuzu geç -
mişti. Gelen ve görünen yoktu. Me 
rak ve heyecan hepimizi sarmıştı. 
Hele Yusuf canının sıkıntısından 

bir türlü yerinde duramıyordu. Si 
nirli hareketlerle sağa sola gezinir 
ken: 

- İster misiniz?. Diyordu. Bek 
lediğimiz otomobilden karşımıza 

beş altı İngiliz polisi çıksın. 

Ahmet cevap veriyordu: 

- Ne olur snnki? Biz de onıan 
yolcu ederiz. Agobu da başka bir 
güne bırakırız. Sayılı günlerimiz 
bitmedi ya. 

Yusuf sinirli gezintilerini sıklaş
tırarak, bıyıklarını çekerek: 

- Elimde değil işte .. Diyordu. 
Başa gelecek ne ise, amma iyi, am
ma fena, biran evvel olup bitiver
meli. Acaba yolda motör bir ô.n
za mı yaptı? 

Şoför Tahsin efendi söze atıldı: 
- Hayır, hayır. Saibin arabası 

da, motörü de yenidir. Listik patla 
dı ise ona diyeceğim yok. 

Bu sırnda bulunduğumuz mahal 
lin biraz ilerisinde yolu gözliyen 
Derviş efendi sevincinden bnğıra -
rnk ve çocuk gibi çırpınarak: 

- Geliyorlar, miıjde dedi. Lam
balarla beklediğimiz işareti verdi
ler. 

B ir anda herkes tayin edilen 
yerlerini tutmuş, başlarını, 

yüzlerini birer ntkı ile sarıp gizle
mişti. Bulunduğumuz yerden gel
dikleri istikameti göremiyorduk. 
Fakat gittikçe yaklaşan motör ses
lerini işitiyorduk. Üç dakika son
ra Saip Efendinin otomobili plan 
mucibince fren yaptı ve birdenbi
re durdu. Derviş ve Ahmet hemen 
otomobilin sağ ve sol kapılarına 
doğru sıçradılar ve sokuldular. Ta-
bancalarını içerdckilerin üstüne 
doğru çevirdiler. Bütün bunlar bir 
kaç saniye içinde oluvermişti. 

Otomobilin sağ tarafında oturan 
Benli S. müthiş bir çığlık kopar
dı. İltica ediyormuş gibi seri bir ha 
reketle Agobun sağ omuzu üzeri
ne yıkılıverdi. Agobun tabancasını 
çekmek üzere nrkasına doğru attı
ğı sağ kolu, S.in baygın vücudü nl
tmda kalıvermişti. Ahmet Efendi 
sol elile kap'Iyı açtı--ve otomobilden 
inmesini Agoba emretti. Derviş E
fendi de bu sırada Agobun iki ar
ka cebindeki tabancalarını alıver
mişti. İşin böyle zahmetsizce neti
celenmesine hepimiz çok memnun
duk. 

Şoför Tahsin Efendinin idare et
tiği otomobil, Agobu Kilyosa götü
recekti. Bu otomobil harekete ha
zırlanmıştı. Yusuf Beyle Ahmet E-
fendi Agobu bindirmişlerdi. Agop, 
silô.hları alındıktan sonra bütün bü 
tün sakinleşmişti. Hiç söz söyle -
miyor, yalnız etrafındakilere kor
kak bir gözle bakıyordu. Benli S. 
bulunduğu otomobilde baygın, se
rilmiş yatıyordu. Yanına gittiğim 

zaman kızın vaziyeti beni ürküt -
müştü. Karanlıkta yüzünü iyice gö 
remiyordum. Fakat ihtilaçlar için
de çırpındığını, kıvrandığını görü
yordum. Yavaş sesle seslendim: 

- S. hanım, S. hanım .. 
O korkunç baygınlığı bir anda 

geçti. Fısıldar gibi sordu: 
- Gittiler mi? 

Belediye perakende su satışları 
hakkında yeni bir talimatname ha
zırlamıştır. Bu talimatnameye göre, 
perakende su satışı, yalnız kahveha
ne, birahane, meyhane, mahallebici, 
şerbetçi, bozacı, şıracı, tiltüncü ve 
şekerci dükkanlannda yapılabilecek, 
bunun haricinde yerli ve seyyar bir 
halde su satışı yasak edilecektir. 

Ancak, bu talimatname ile pera
kende su satmak hakkını kazanan
lar da bir takım kayıt ve şartlar al
tına alınacaklardır. 

Bu arada bu dükkanların su satış 
yerleri diğer satış kısımlarından ta
mamiyle ayn olacak, sular ya kapa
lı şişelerde bulunarak müşterinin ö
nünde açılacak, yahut cam veya mer 
merden depolar içinde bulunduru
lacaktır. Bu depoların her tarafı ka
palı olacak, yalnız yerden on santim 
yükseklikte bir musluğu bulunacak~ 
tır. Bardaklan yıkamak için behe
mehal otomatik tesisat yaptırılacak 
ve satılan suyun hangi memba suyu 
olduğunu gösteren etiket konulacak 
tır. 

Ayni zamanda perakende olarak 
yalnız memba sulan satılabilecek, 

bunun haricinde su bulundurulamı

yacaktır. 

Terkos Tesisatı Esash 
Şekilde Takviye Görüyor 

Sular idaresi 937 yılında yeniden 
23128 metre boru döşemiştir. Bu-

nun 3231 metresi Beyoğlu ve 19197 .. 
metresi İstanbul cihetinde yapılmış 
tır. Mevcut bütün sifonlar takviye e-

dilmiş, terkos fabrikası civarında 

memurlar için modern tesisatı haiz 

bir pavyon, bır yemek salonu ve bir 
revir inşa edilmiş, Terkosla Karabu 
run arasındaki dekovil hattı mükem 
mel surette işler bir hale konulmuş
tur. 

Bundan başka terkos suyunun 
günde en az 24 bin metrcmikabı ve
rilebilmesini temin için İngiltereye 
son sistem makineler ısmarlandığın 
dan terkos fabrikası bu makineleri 
içine alabilecek şekilde yenilenmiş
tir. Bu makineler önümüzdeki Ağus 
tos ayında monte edilebilecektir. 

Arnca Elmalı bentleri ıslah ve 
takviye edilmiş ve Elmalı bendi es
kisinden % 35 nisbctinde fazla su 
iddihar edecek hale getirilmiştir. 

Süzme havuzlarının ıslah ve takvi
yesin~ de başlanmıştır. 

Üsküdar, Erenköy, Kadıköy ve ha 
valisi halkının su ihtiyacını tamami
le temin etfebilmek üzere hazırlanan 
6 aylık muvakkat proje tatbik edil
miş, 938 senesi zarfında bu havali
de su tazyikit abone sayısını ço-
ğaltacak ve bütiın tesisatı yenileşti
recek faaliyette bulunabilmek üzere 
tertibat alınmış ve siparişler veril
miştir. 

Eskiden bir yılda 8637664 ton kö-

mA.nasile gösterdi. Daha sabahtan iti
baren halk sokaklara dökülmüştü. 

Saat 10 a doğru Kadıköy, Adalar ve 
Anadolu sahiline ve Boğazi_çine giden 
vapurlar hınç~hınç kalabalıktı. 

Açık havada, kırlarda ve sahiller
de güzel bir gün geçirmek istiyen Is
tanbullular, sayfiye yerlerine taşın
dılar. 

Dün en fazla rağbet gören yer Me
cidiyeköyü olmuştur. Kadınlı erkekli 
binlerce kişi, Mecidiyeköyünden ls
tinyeye kadar asfalt yola dökülmüş
lerdir. 

Dün, Maslak yolunda işliyen oto
büs ve otomobiller çok şiddetli bir 
kontrole tabi tutulmuşlardır. 

Bisikletli ve motosikletli birçok po 
!isler, yolun bellibaşlı noktalarını tu
tarak sürat tecrübesine kalkan ara
balara ceza kesmişlerdir. Otomobil
lerin 30 kilometreden fazla süratle 
gitmesine .meydan verjlmediği için, 
asfalt-yolda binlerce kişi rahat rahat 
gezmişlerdir. 

Halk dün, Yedikuleden itibaren 
tren güzergahı olan köyler9 de çok 

rağbet etmiştir. Yeşilköy, Floryn ve 
bilhassa Bakırköy civanna binlerce 
kişi toplanmış, birçok aileler' yemek
lerini alarak sabahtan kırlara dökül
müşler, öğle yemeklerini çimenler ü
zerinde ve papatya tarlalarında ye
mişlerdir. Hulasa dün şehir iıdeta bo
şalmış ve halk sayfiyelerde bahardnn 
istüade ederek tam bir tatil yapmış
tır. 

Müteferrik : 

al an Ma~"'""' --~~ 

Hey t i i Geliyor 
Balkan Basın Birliği üçüncü kon

feransı, önümüzdeki perşembe gü
nü şehrimizde toplanacaktır. Konfe
ransa iştirak edecek Romen heyeti 
azaları yarın Romanya vapurile Kös 
tenceden geleceklerdir. Yunan ve 
Yugoslav heyetleri de çarşamba sa
bahı trenle lstanbula geleceklerdir. 

Romen heyeti 5, Yunan heyeti 3, 
Yugoslav heyeti 9 kişiden mürekkep 
tir. 

Matbuat umum müdürlüğü Istan
bul mümessili Neşet Halil Atay, Yu
goslav ve Yunan heyetlerini hudut
ta karşılamak üzere bu akşam Edir
neye hareket edecektir. 

Konferans hazırlıktan ile meşgul 
olmak üzere, Balkan Basın Birliği 

komitesi reisi ve azaları, bugün An
karadan şehrimize gelmiş bulunacak· 
tardır. * Italyanın Ankara sefiri Karlo 
Galli, dün sabah Ankaradan şehn
mize gelmiştir. 

mür sarfeden sular idaresi, Elmalı 

bentlerinin de kendisine geçmesi ü
zerine 1975314 ton su sarfedecektir. 

- Hayır, gitmek üzereler ... 
(Devamı var) BAŞVEKiLiN zır AFETiNDE : 

\soLUDA: 

Kimsesizler için Bir 

işsizler Evi Açlldı 

1 
Bolu, 3 (TAN) - Bolu halkevi iç

timai muavenet komitesi kimsesiz 
muhtaçlar için lstanbuldan getirttiği 
bir ustanın nezaretinde bir işsizler 
evi açmıştır. 

Bu imalfı.thnnedc herkesin ko
layca yapabileceği mısır koçanı yap 
raklarından hasır iskemle, masa ve 
evrak sepetleri gibi sürümü mümkün 

Balıkpazannda Meyhane sokağın- na dedi ki: 
da 29 numaralı kahvede oturan ve - Anavatanı görmiye geldi 
çalışan 15 yaşlarında Saframbolulu Çok uzun senelerdenbcri hasreti 
.Mahir oğlu Mustafa isminde bir genç çekiyordum. Tiirkün inanarak çalış 
dün sabah yatağında baygın bir hal- tığı zaman neler :rnratmıya kadi 
de bulunmuş ve tedavi için kaldırıl- olacağını anlıınınk için Ankara) 
dığı Cerrahpaşa hastahanesinde öğ- görmek kafidir. 
leye doğru ölmüştür. Atntilrkü yalnız biz Tiirklcr deği 

Yapılan tahkikat, Mustafanın ev- bütün Şark alemi büyük kurtanc 
velki gece birkaç arkadaşile geç vak- olarak tanır. O, bütiin Şarkın atası 
tc kadar gezdiği, sonra kahveye ge- dır. Araplar ve bu eh-ardaki bütli 
lerek yattığını göstermiştir. Fakat unsurlar ona "Ata Şark,, derler. 
ölümün hakiki sebebi anlaşılamamış- Ankaraya geli imden istifade cd 
tır. Ceset Morga kaldırJlmıştır. Ve- rck Hariciye Vekili B. Rüştü Ara 
rilecek rapor, hadiseyi aydınlatacak- ve diğer hükumet erkanını ziyare 
tır. ettim. Bütün <le\•lct adamları, Hata 

Çocult Kavgası Yüzünden i~i ile büyiik bir hiisnii niyetle me 
Biribirlerine Girdiler guldürler. Bu çnhşmnlarında şüph 
. . . siz muvaffak olacaklardır. 

Sırkecı ısta.<;yonunda ınar~ndlz lf t b"" ··k b" d t b ı· ,. n ayı, uyu ır saa e ek ı 
kısmında makasçı Eşref ın ço- .,ı·or çu 1.·· T"" k" F' b 

l 
. k · nıLu, ur ıye - ransa gi 

cuk anlc ar adaşı Halilin çocukları iki bü ··k t • • . .. .. :.·u ev e • onun ıstiklôlinı 
evvclkı akşam oyun yuzunden kav- tahtı tcml ı k . . 

1 
ne a mn ıçın nralarınd 

gaya tutuşmuş ardır. Eşref, ve karısı nnlacnuclardır B t 11 .. 1 
B h 

. kl b' k ıt I>' • u na ı ıut er karşı 
a rıye çocu ara ırer to at atarak sında Hatnud ·a , ı . 

~ 1 . , " a ~ şı) nn arn )•cılnız ıktı 
ayırmaga çalışır arken, Halıl buna sadi imkanlar · 1 t k . . ını gem c rne lçln ça· 
kızmış ve Eşrefle kavga etmıye baş- Iışnıaktan başka bir sc k 1 . 
lamıştır. Kavga büyümüş ve iki ma- Çok kısa bir zamanda~~ h ~ mı~or. 
kasçı biribirini ta~la başlarından ya- cakları muhakkaktır. 8 avuşa• 
ralamışlardır. Halıl kavga esnasında 
Eşrefin hamile olan karısı Bahriyenin 
karnına tekme ile vurmuştur. iki 
makasçı ile Bahriye Cankurtaran o
tomobili ile Cerrahpaşa hastahanesi
ne kaldırılarak tedavi altına alınmış 
lardır. 

Seçimin 15 nisanda bn lıyaca~ 
biliyorusııusnuz. Seçimde, Türkler 
kahir bir ekseriyetle mU\ af fok ola 
caklardır. Çünkü, gerek nüfus, ge 
rck kültür itibarile diğer biitün un~ 
surlara tnınamcn faik vaziyettedir· 
ler.,, 

Başından Yaralandı Hacı Mehmet Adalı, yann akşamki 
Paşa.bahçede oturan amb~mnmn Ycoros ckspresile Hataya dönecektir. 

ru İzzettin. KumKapıaan geçerken 
uzer ine fenalık gelerek düşmüş ve 
ba(ilndan yaralanınıştır. İzzettin, 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Anahtarla Yaralamıı 
Kumkapıda yazmacılık eden Kir

kor isminde biri bir alacak yüzün
den çıkan kavga neticesinde yazma-
cı Todoriyi büyük bir anahtarla ba
şından yaralnmıştır. * Fatihte oturan Fatma isminde 
bir kadın elindeki lambayı manga
lın üstüne düşürmüş ve parlıyan 
gazdan hafü surette yanmıştır. 

DENİZ ve LlMAN : 

Galatadaki Asfalt 

Yol T~mamlanıyor 
Liman idaresi tarafından Galata 

rıhtımına muvazi olarak yaptırılmak 
ta olan asfalt yol, Çarşamba günü 
bitmiş olacak ve seyrüsefere açıla
caktır. 

Dün pazar olmasına rağmen inşa
ata devam edilmiş ve yol Kadıköy is
kelesi hizasına kadar tamamlanmış

tır. Bu yol 270 metre uzunluğunda
dır. 

Şahit Tevkif Edildi 
lzmir, 3 (Tan muhabirinden) -

Kemalpaşa katasının Ekmeksiz köyü 
civarında keçi çobanı Mehmet oğlu 
14 yaşında Halil başı taşla ezilerek 
öldürülmüş ve cesedi yakılmış ola
rak bulunmuştur. Tafsilat şudur: 

Halilin cesedi, kardeşi Ahmet ta
rafından dere içinde görülmüştür. 
Hadise yerin e yapılan tahkikata ve 
izler üzerindeki tetkikata göre, Halil 
meçhul bir şahıs tarafından epeyce 

bir müddet kovalanmış ve bir tepe
de başından taşla yaralanmıştır. 
Yaralı bu halile gene kaçmıya başla .. 
mış, fakat meçhul şahıs tarafından 
tekrar yakalanarak taşla başına vu
rulmak suretile öldürülmüştür. Meç .. 
bul şahıs bununla da iktifa etmiyC"' 
rek Halilin taze cesedini çalı çırpı 
ile yaktıktan sonra dere içine atmış" 
tır. : 

Adliyeye intikal eden bu hadise
de, mahkeme, çobanları şahit olarnt 
dinlemiş, fakat bunlar hadise ctra .. 
fında bir şey bilmediklerini söyle"' 
mişlerdir. Bu yoldaki üade heyet! 
hıikimeye çobanların bildiklerini git 
}edikleri kanaatini vermiş, hepsi de 
tev)\if edilmiştir. Bunların yedisi et". 
kek ikisi kadındır. 

ITAKVIM ve HAVA] 
4 Nisan 1938 

P AZ ARTESi 

4 üncU •Y GUn: 30 K&1ım: 148 
Arabt: 1357 Rumi 1354 
Sefer: 3 
GUne9: 5,39 - Öğle: 
ikindi: 15,33 - Akıam:: 
Yatsı: 20,09 - imdi<: 

Mart: 22 
12,17 
18,36 

S,57 

YURTTA DUNKO HAVA 
Yurdun Karadeniz kıyılarının Şark kt' 

sımlarında h ava kapalı, dl~er mıntııkO' 
lnrda umumiyetle nz bulutlu v e açıl' 
geçmiş rllzgı'ırlnr umumiyetle Ccnubt W 
tlkamettcn, Karedcnl:ı:.ln Şnrk kıvılnntt' 

dn kuvvetlice, diğer bölgelerde orta kU\'' 
vettc esmiştir. 

olan mamulfıt meydana getirilmek

tedir. Bu suretle muhitte çok yeti

şen ve şimdiye kadar hiç istifade e
dilemiyen mısır yapraklarını para

ya çeviren hem de köşe başlarında 

hergün el avuç açan fakirlere iş bul

muş olan Halkevimizin bu hayırlı 

teşebbüsü muhitte çok takdir edil

mektedir. Sanat gün geçtikçe mu

hitte revacını arttırmaktadır. 
Başvekil B. CelAI Bayar, evvelki akşam Ankara P alasta kordiplomatiğe bir ziyafot \'erai. Bu zi ·afette Ve

killerimiz de hazır bulundular. Yukarıki resimde, Bnşvckilimizi davetlerileri ile birarada görüyoruz. 

lstanbuldn hava az bulutlu gt'(mls rU ' 
gfı.r cenubt istikal'T'ctten saniyede 2 -
metre hızla esmiştir Saat 14 tc h ava t:ıı' 
yikl 756,7 milimetre, sühunet en yiik.;I.' 
183, en dU11uk te 6,4 santl,srnt knydcdtl' 
ml~r. 
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J Uzak Şarktaki Harp 

T~N 

--· ômer Rıza DOGRUL 

Uzak Şarktan gelen haberler, 
Çin orduları tarafından gös

:erilen mukavemetin gittikçe sert
eştiğini ve Çinlilerin Şantung, An-
1wei ve Şansi eyaletlerinde mii
lıim muvaffakıyetler kazandıklarını 

rösteriyor. Anlaşılan Japonlar Sa
rınehrin Şimalinde de, Cenubunda 

Macaristanda Heyecan tMISIR: RUSYA: 

·aa büyük güçlüklerle karşılaşmak
tadırlar. Japonların nıuvasalesi, her 

•yerde tehlike içindedir. Çinliler Sa
rı_ııehri .geçerek Cenubi Şansiyi teh
ılıt etmışler, Sarınehrin Cenubunda
ki Çin kuvvetleri Japonlarla şiddet
li muharebelere tutuşmuşlar ve bu 
muharebelerde muvaffak olmuslar
dır. Yakın vakte kadar Japo~lar 
l'iensin p k d . ' . - u av emıryoluna ha-
lrlnı olduklan halde hakimiyetleri 
ıa.rsılnıış, ve buradaki Japon muva-
ıaleleri de bozulmuştur Dah ·· iti . . a mu-
nınu Japonlar, mühim bir strate-

lik mevki olan Suçav'ı zaptedeme-
Jni l 4 şer, hatta bu sahada ricate mec-
bur kalmışlardır. Halbuki Suçav'm 
taptı, Japonların Şantung ve Kiang
·~ vilayetlerindeki vaziyetlerini tah 
kiın ederdi. Japon kuvvetlerinin bu
:r~da. uğradığı muvaffakıyetsizlik ise, 
Çınlilerin bu vilayetlerdeki vaziye
ti . 
nı sağlamlamış ve Japonları daha 

fazla şiddetle tehdit etmelerine sa· 
il: olnıuştut. B U Vaziyet bütjin dünyaya Ç~n 

tnu.kavemetinin, herşeye rag
ınen sarsılmadığını ve kırılmadığını, 
l\fat'eŞal Çang - Kay - Şek ile Suçav
daki Çin kuvvetleri kumandanı Ge
lleral Li Tsung - Jen'in mukabil ta
arru .. ıar yapmıya muktedir olduğu
&(Q ve bu taarruzlann Japon istili
stnı tenıelinden sarsacak mahiyette 
bulunduğunu gfü,termiştir. 

Gerçi Japonlar şimdiye kadar bir 
çok ın~vaUakıyetler kazanmış, bir
çok Çın şehirlerini yakıp yıkmışlar 
fak t ç· ' a ın ordularını imha edememiş-
ler, Çin milletinin azmini •arsauıa
bıışlardır. Bundan başka Japonlar is
tila etnıiş oldukları yerlerde de hal
kın husumeti ile karşılaşmakta ve 
~iğnedikleri ülkelerde askeri haki-

" ... ,:ı._........... ,._..,..., ".ı"'u."""""'J..lcdirler. 
apon ordusunun en mühim kısmı 

:ançukoda Sovyet hududunu ve 
. anç~o halkını gözetlemekte ve Çi 

JlUı şımali ·ı 
• 1 e Gıerkezine Japon ihti-

Yat ~vvetleri gönderilmektedir. 
Hulasa Japo .. 

ını v nyanın ıçmden çıka-
yacagı bir İŞe •• t•V• h . b" 

:raz daha tavaz uhguış ıgı ergiin ı-
Yanın k z etmekte ve Japon-

arşılaştığı gü .. lük" 1 d h f la ağır} :r er a a az-
M aşınaktadır. 

- uırc/aki se~im_: 

M ısırdan 1 M ge en son haberler 
ıntunA ~hrnet Mahmut Paşa.İıın u-

ı seçınıde k d 
Yeti te it azan ığı muvaffakı-
tanı Y etınekte ve Veft Partisinin 

ınanasile b" . h' 
ıu g·· t u ın ıdama uğradığı-

os ermektedir. 
Mısırın hü . 

delesini rrıyet ve istiklal müca-
refli mu:;Pan ve bu mi.icadeleyi ŞC· 
bir fırkanı:del~rle neticeye bağlıyan 
nğraınası : 0 Yle ansızın inhidama 
Veft Par;is~o 1\1 garip bir hadisedir. 
tırdıkt ısırın istiklalini tamt-

an sonra b i . A • ... 

lıyacak M u stıklalı saglam-
ve ısttın i t"kb• 

racak f 1i t 8 ı alini kurta-
aa ye e geçınek Ü "d' 

kat Ms k lı ·ı zere ı ı. Fa-
ır ra ı e Part· 

pan "ht .1• f1 . ı arasında ko-
ı ı a aır, vazıyeti d v. • • 

Ve neticede parti si e~ştırmış 
ği Y&."li basıretsizli

n kurbanı olmuştur. 
Veft Partisi, bir aralık b .. ı-

ıın toplamış ve bütün Mısı~ 
1
"n Mı

ga · . ı an or-
nıze etmış ve Mısır ittih d 

hakkuk tt" · · M a ını ta-e ırmıştı. ısırın böyI b" 
teşekkülden mahrum olınası e ır 
· . . • onun 
ıçın hır zaftır. Çünkü Veft'in y •. 
tutacak yeni bir teşekkül göze erını 

çarp
nıam aktadır. Bu yüzden Veft'in · 
hTr M ın-

1 a ı ısır için bir teşettüt başlangı. 
cı sayılabilir. Fakat her şeye tahnen 
Veft'in derlenip toplanması ınfun. 
kündür. İhtimal ki liderliğin değiş. 
ınesi ve eski parti liderlerinin yeni. 
den birleşmeleri bu imkam hazırlı
yacaktır. 

ERZURUMDA: 

iki Tifüs Yakası 
Erzurumu, (TAN) - Geçenlerde 

çıkan iki tifüs vakası üzerine vila -
yet ve ilgili makamlarca alınan şid
detli tedbirler çok iyi sonuçlar ver
miş ve bir hafta içinde başka vaka 
görüşlmemiştir. 

Amiral .Horty, Macar 
Efkirıumumiyesine 

SükUnet Tavsiye. Etti 
Budapeşte, 3 (A.A.) - Naib ami-ıyad~ se~~letin. süratle ~rt~da~ kal

al Horty, bu gece radyoda Macar kacagını soylemış ve demıştır ki: 
~netine hitaben beyanatta bulun- "Dünyanın bahsedegeldiği Avus-
muştur. turya istiklalini Avusturya milleti is.. 

Horty, bu beyanatında, Avustur- tihza ile karşılıyordu. Çünkü bir Al
yanın Almanyaya iltiha~ı neticesin- ~-an için tek bir istiklal ~aı:_d~: Bü
de, efkan umumiyede hasıl olan he- yuk Alman vatanının istiklMi.,, 
yecanın yersiz olduğunu, bu heye- Müteakıben Hitler Almanyanm 
candan istifade etmek istiyenlerin sulh siyasetini, !talya ile muslihane 
inkisarı hayale uğrıyacaklarıru söyle- teşriki mesaisini anlatmış ve Alınan 
miş, her türlü ihtilal teşebbüslerinin milletinin hayat kuvvetlerini olduğu 
şiddetle tenkil edileceğini ilave et- gibi muhafaza etmek yolundaki ide-
miştir. alini teyit eylemiştir. 

Horty, Milletler Cemiyetinin ehem Plebuit hazırlıklan 
miyetini kaydt!ylediğini, Avnıpanm Viyana, 3 (A.A.) - Dahiliye ne-
yeni baştan tensikinin :Milletler Ce- zaretinin servisleri 10 nisanda yapı
miyeti haricinde başladığını kaydet- lacak olan plebisit'e rniiteallik inti
tikten sonra Macar milletinin hiikiı- hap listelerinin tanzimi için durma
mete itimat göstermesini istemiştir. dan çalışmaktadırlar. Listeler, salı 1 

Horty'nin beyanatı bütün memle- ve çarşamba günü hazırlanmış ola
kette derin bir akis uyandırmıştır. caktır. 

Nasyonal sosyalistlere mühim taviz- Göring, bugün Viyanadan Berline 
}erde bulunulacağından korkan mu- hareket etmiştir. 
tedil mehafilin endişeleri zail olmuş Berlin, 3 (A.A.) - Adliye neza-
tur. retinin neşrettiği bir emirname, Al-

Hitler Graz' da yeni bir manyada Yahudi avukatlar hakkında 
nutuk söyledi cari usulü Avusturyay~ da teşmil 

Graz, 3 (A.A.) - Hitler bu akşam etmektedir. Almanyada tatbik edilen 
burada söylediği nutukta, 75 milyon- usul mucibince 1914 senesi ağusto
luk canlı bir milletin müthiş ener- sundan evvel baroda mukayyet bu
jisi ve vasıtaları sayesinde Avustur- lunan, Almanya veya müttefikleri 

hesabına harbe iştirak eden ve cep-

\1 En Yeni 
Propaganda 

1 hede baba veya oğullarını kaybeden 
ı Yahudi avukatların mesleklerine de

vam etmelerine mümanaat edilme

Hilesi 1 i 

E n ıon prop•Qand• hilelerinden ! 
biri Çekoılov•kyadakl SOdet 

Almanl•r partlıt lideri Henl•yn tara· 
fından icat olunmuıtur. Bu hileye gö· 
re, Henlayn tar•ft•rl•rı, ayakkapları· ' 

1 

1 
nın topuklarına g•m•lı h•çı çivilemek 
te ve bu çlvllerle yere baam•ktadır -

, lar. :temin yumuıak oldu(iu için, bu i 

çlvllerln izi yerilıtUnde kalıyor ve bu 
ıuretle Henlayn partlıl, Çekoılovak

ya hllkOmetlnln N•zl bayraklarını kul 
, l•nma, Nazi •ellmını verme ve l9areti. 
· nl taııma yaaa(iına kartı gelmlı olu· 

yor. 

* D
lktatl!rıüğün demir pençesi, Ja. 

ponyada kendini günden güne 1 

1 

hl11ettirlyor. Blrk•ç gUn evvel, J•poR 
zabıtası 7000 erkek ve 371 kı:ıı eğlence 

yerlerinde bulduiju için yakal•mıt ve 
bunların fazla boı v•klt bulup bu vak 
ti tlyatrol•rda, ve eğlence yerlerinde ı 

geçlrdlklerlnl iddia etmlıtir. Yeni mi 
nevf ıeferberlik kanunu :ı•bıtaya bu 
ııallhlyetl vermektedir. 

* 
S ekiz ayd•nberl devam eden Çin 

Japon harbi eanaııında bir mil

yon Japon 1,532,815 mur•bba mit ge
nlşll(ilnde ol•n Çin illkelerlnden 270 

~murabba mil ite•• etmlıle:· ı 

mektedir. 
Bulgariıtandaki Almanlar 
Burgas, 3 (A.A.) - Bulgaristan

da bulunmakta olan bütün Alriıan ve 
Avusturyalılar bugün sahilde topla
narak Tessalia vapuruna binmişler 

ve Almanya ile Avusturyanın birleş 
mesi için yapılmakta olan plebisitte 
reylerini kullanmışlardır. 

180 Avusturyalıdan 178 i - evet -
ve bir tanesi - hayır - cevabını ver
miştir. Diğer rey kağıdı boştur. , 

379 Alman ise müttefikan Hitler 
ve birleşme lehinde rey vermişler
dir. 

BULGARiSTAN: 

Yugoslavyaya Yeni 
Hava Seferleri 

Sofya, 3 (Hususi) - Yugoslavya 
ile Bulgaristan arasında hava sefer
leri yakında başlıyacaktır. Bu mak
satla devam eden görüşmeler bit
miştir. Mukavele bugünlerde imza
lanacaktır. 

ihtiyat Zabitleri Kongresi 
Sofya, 3 (Hususi) - Bulgar ihti

yat zabitlerinin kongresi, bu sene 

Sovyet Elçisine 
Casusluk 

1 Teklif Edilmiş! 
Moskova. 3 (A.A.) - Japonyanın 

Efganistandaki maslahatgüzarı Kuva 
bara, geçenlerde Kabile giden yeni 
Sovyet büyük elçisi Mikailof'a karşı 
emsalsiz bir küstahlıkta bulunmaya 
cüret etmiştir. 

Japon maslahatgüzarı Kuvabara, 

1 
Sovyet büyük elçisine yaptığı bir zi. 
yaret esnasında uluorta Japonya le
hinde casusluk yapmasını kendisine 
teklü etmitşir. Mikailof'tan icap e
den cevabı alan maslahatgüzar uta
narak çekilmiş gitmiştir. 

Tass ajansının salithiyettar maha
filden öğrendiğine göre, Sovyetlerin 
Tokyo büyük elçisi Kabildeki Japon 

ı mümessilinin bu küstahça hareketini 
hariciye nezareti nezdinde şiddetle 
protesto etmiştir. 

Velt Partisi Lid'eri 
Naha& PQfa 

Veft partisi Son 
Seçimde de 
Kaybetti 

Kahire, 3 (A.A.) - Eski Başvekil 
N ahas Paşa ile Maliye Nazırı Mak
ram Beid Paşa intihabatta mağlup 
olmuşlardır. Bu seçimlerin en bariz 
vasfı Veft partisinin umumi inhiza
mıdır. Halbuki bu partinin daha ge
çenlerde fesholunan mebusan mecli
sinde 168 azalığı vardı. 

Nahas ve Beid Paşalar mebus çı
kamadıkları için kendilerine ayan 
azalığı için yapılan teklifleri reddet
mişlerdir. 

Aşağı Mısırda yapılan intihaba
tın muvakkat neticeleri şudur: 

Hükümetçiler, 11, Mahiristler 13, 
Müstakiller 3 ve Vefd partisi 3 aza
lık kazanmışlardır. 

Intihap edilecek aza miktarı, 145 
dir. 

Kahire, 3 (A.A.) - Mısırda yapı

lan intihabatın neticesine göre nisa
bı ekseriyet hasıl olamadığı için tek
rar intihap yapılması lazım gelen 18 
mıntaka hariç olmak üzere, hükumet 
96, Saitçiler 79, Müstakiller 59 ve 
Veftçiler 12 mebusluk kazanmışlar
dır. 

29 - 31 Mayısta Karlovo kasaba
sında toplanacaktır. Kongrenin ilk 
gününde Bulgar istiklali uğrunda 

ölen Bulgar kahramanları için me
rasim ve ayin yapılacaktır. 

* Sofya, 3 (Hususi) - Franldort 
şehrinde Berlindeki Alman - Bul
gar dostluk cemiyetinin bir şubesi 
kurulmuştur. 

Tekzip Ediliyor .,,... 
Moskova, 3 (A.A.) - Mareşal Vo

roşilof'un hasta olduğu hakkında ec
nebi memleketlerinde dolaşan haber 
ler tekzip edilmektedir. Mareşalin 

sıhhatinin mükemmel olduğu temin 
edilmektedir. 

Yeni Anl<ara Elçisi 
Moskova, 3 (A.A.) - Yüksek Sov

yet meclisi divanı Trentiefi Sovyet
ler Birliğinin Ankara büyük elçiliği
ne resmen tayin eylemiştir. 

UZAK ŞARK: 

Çinliler iki 
Şehri Daha 
Geri Aldılar 

Hankeu, 3 (A.A.) - Çin umumi 
karargahından resmen tebliğ olundu
ğuna göre, Tientsin - Pukov demiryo 
lu cephesinde Çin kıtaatı geceli gün
düzlü 12 gün devam eden çok şid
detli bir muharebeden sonra Japon 
kuvvetlerini Taierşvang ve Hangş

vang' dan atmıya ve çok mühim sev
külceyş noktaları olan bu iki şehri 
geri almıya muvavffak olmuşlardır. 

Çin mahafili, bu mıntkadaki son 
muvaffakıyetlerden çok cesaretlen
mişlerdir. Japonların Hsuşov'u zap
tetmek teşebbüslerinin tamamiyle ö
nüne geçilmese bile hiç değilse bir 
müddet için tehir edilebileceği ka
naati kuvvetlenmiştir. 

-0--

AMERiKA: 

Dünya Sulhu için 
Demokrasiler 
Cephesi lazımdır 

Nevyork, 3 (A.A.) - İngiliz ame
le fırkası lideri ve Londra belediye 
meclisi reisi B. Hcrber Morison, ha
lihazırda Amerikan amele fırkasının 

' misafiri bulunmaktadır. 
Şerefine tertip edilmiş olan bir zi-

• yafetin sonunda bir nutuk söyleyen 
bir zat, Amerikalıları infirat siyase
tinden vaz geçmeye davet ederek bu 
siyasetin mesafelerin artık mevcut ol 
madığı bir zamanda pek eski bir te-

• lakki olduğunu söylemiştir. 
Hatip, İtalya, Almanya ve Japon

yanın harici siyasette önayak olmala 
nna mani olmak için Büyük Britan
yarun teşebbüsü ile bir demokrasiler 
cephesi vücude getirilmesini iltizam 
etmiştir. 

Bununla beraber hatip, totaliter 
devletlerle müzakereler icra edilmesi 
fikrini reddetmemiş ve şöyle demiş
tir: 

"Zira rejimlerin arkasında men -
faatleri diğer milletlerin menfaatle -
rinden hiç te farklı olmıyan milletler 
vardır.,, 

• Vaşington, 3 (A.A.) - B. Roose-

Daimt bir önleme tedbir olarak 
vilayetçe nıodern bir etüv ve hamam ı 
vapılmasıçin tetkikat yapılmaktadır. EJDERHA MEDENiYETi BOGUYOR 

velt, meclis liderlerinin tavsiyeleri 
üzerine hükumet servislerinin tensi
kine' dair olan kanunda bazı değişik
likler yapmayı kabul etmistir. 
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lstanbula Para Lazım! 
[Yazan: B. FELEK] 

- Kime lbım değil ki azizim?! 
Diyebilirsiniz, lakin İstanbula her 
yerden, herkesten, hepimizden fazla 
lazım. 

Çünkü İstanbul senelerden, hatta 
asırlardanberi bir ciddi imar hamle
sine uğramış değildir. Yangınların, 

yoksulluklann ve payitahtlık bahtı· 
m kaybedişlerin doğurduğu harabi 
de ayn. 

Bir vakitler, Nedim'in. 
"Her sengine yekpAre Acem mfilkü 

fedadır.., 

Diye bir türlü paha biçemediği 
şehir, bugün büyük himmetler, bü
yük masraflar ,.e büyük itinalar 
bekliyen çıplak bir "güzel,, halinde
dir. 

Geçenlerde bir İngiliz , gazetesi 
Londra hakkında küçük bir istatis
tik neşrediyordu. Bazı garip nokta
lan da olan bu i~tatistiği aynen aşa
ğıya geçiriyorum: 
Londranın nüfusu 8 milyon. 
Günde vasati 120 evlenme olu-

yormuş. 

Yılda 51 bin ölüm. 
Yılda 56 bin doğum. 
Senede 40 gün sisli. 
Senede 187 gün yağmurlu. 
Senede 138 gün güneşli veya 

lutlu. 
bu-

Londra sokaklannın umum tulü 
2325 mil (4200) kilometre. 

Bu sokakların temizlenmesi, ay
dınlanması ve tamiri için senede be
her mil başına 1450 İngiliz lirası 
sarfediliyor. Ve mil başına senede 
yirmi yol kazaıııı isabet ediyormuş. 

Şehrin senelik masrafı 40 milyon 
İngiliz lirası olduğuna göre, adam 
başına 5 İngiliz isabet ediyormuş. 

Bizim İstanbul belediyesinin sc
neİik iradı bir milyon İngiliz lira
sıdır. 

Nüfusu 700 bin olduğuna göre, a
dam başına senede bir buçuk İngi
liz lirasından az düşer. Lakin sokak
lannın tulü şehrin ni.ifusu ile müte
nasip değildir. 

Bir taraf tan da şehrin iman için 
bir büyük proje yapılmaktadır. 

Ne bu projenin tatbiki, ne bu da
ğınık şehrin gündelik hizmet ve ih
tiyaçları İstanbullunun verdiği va
sat) 9 Türk Jirasile temin edilemez. 

Onun için İstanbula par~ lazım
dır. 

Nasıl bulmalı? 

Evvela işin yapılmasına, sonra bu 
iş için paranın Hizumuna inanalım 
da, sıra para bulmıya kalsın. Elbet
te bir çaresi bulunur .. 

FRANSA: 

Grev Hareketi 
Diğer Şehirlere 
Sirayet Ediyor 

Faris, 3 (A.A.) - Yeni grev hare
ketlerinin Lil ve diğer vilayet şehir
lerine sirayet edeceği anlaşılıyor. 

Lil'de marangozlar grev ilan ede. 
ceklerini bildirmişlerdir. 

Angulem'de, grev halinde bulunan 
bir fabrikadan kamyonla kağıt çıkar 
maya teşebbüs eden bir şoför grev
ciler tarafından ağır surette yaralan 
mıştır. 

ihtilafın halline Joğra 
Paris, 3 (A.A.) - Sitroen fabrika

larının amele ve teknikçilerinden 
mürekkep bir heyet hükumetin ihti
lafa nihayet vererek pazartesi günü 
işe başlanması hakkındaki teklifleri
ni kabul etmiştir. 

Sitroen fabrikalarının müdürlüğü 
hükumetin teklülerini kısmen kabul 
etmiş ve istisnai hakemlik hakkın -
daki teklifi reddetmiştir. 

Sitroen müdüriyeti maden endüs
trisinin heyeti umumiyesinin yevmi 
yelerin artırılmasını istediğini be -
yan etmiştir. Meselenin umumi plan 
da kanun dairesinde halledilmesi la
zım gelmektedir. 

Diğer cihetten umumi iş konfe
derasyonunun maden federasyonu 
hükumetin tayyare fabrikalarındaki 
ihtilafı halletmeye matuf teklüini 
kabul etmiştir. 

Yunusta Manevralaı 
Faris, 3 (A.A.) - Tunustan bildi

rildiğine göre, Fransız 52 inci hava 
fırkasına mensup 21 bombrdıman 
tayyaresi cenubi Tunusta yapılacak 
olan manevralara iştirak etmek il
.zere mezkUr sehre ızelmiştir. 



• 
Istanbul Gazetecileri 

Borsaya Gittiler 
Bursalı Meslektaşlarımız, Bugün 
Şereflerine Bir Ziyafet Verecekler 
Bursa, 3 (TAN Muhabirinden) -

Çelik Palas Otelinin daveti üzerine, 
lstanbulda çıkan Türk, azlık ve ya
bancı dillere mensup bütün gazete
ler mümessilleri buraya gelm.lşler
dir. Davetliler, daha İstanbuldan sa
bah kalkan vapurda otel memurları 
tarafından misafir edilmişler ve sa
at 13 te Mudanyada Bursa gazeteci
leri tarafından karşılanmışlardır. 

Bursalı meslektaşlar ve vilayet, 
matbuatın bu ziyaretile alakadar ol
muş, İstanbul gazetecileri için iki 
günlük bir program hazırlamışlar
dır. 

Program mucibince, gazeteciler 
Mudanyada 1922 de mütarekenin 
imza edildiği tarihi binayı gezdiler. 
Sonra otomobil ve otobüslerle otele 
geldiler. Otelde Bursa gazetecileri 
tarafından karşılandılar. 

Ufak .bir istirahatten sonra, saat 
16 da otomobillerle şehri gezmiye 
çıktılar. Yeşil camii, Yeşil türbeyi, 
Bursa müzikevini, Acar İdmanyur
dunu, Halkevini, İpekböceği Ensti
tüsünü ve Cümhuriyet evini gezdi-

ler. Her tarafta gördükleri kalkın
ma ve yükselme hareketi karşısın
da mütehayyfr ve mütehassis oldu
lar. 
Akşam saat 20 de Çelik Palasta O

telciler Şirketi tarafından gazeteci
ler şerefine bir ziyafet verildi. Bu 
ziyafette şirket namına müdür avu
kat Hulusi, Bursanın davasını anlat
tı. Güzel manzarası, tariht eserleri, 
dünyadaki sıcak sulardan geri kal
mıyan sıcak sulan ve Uludağı ile 
Bursanın bir turist ve tedavi şehri 
olmak iddiasında olduğunu söyledi. 
Ve bu davasının tahakkuku için 
Türk matbuatının yardımını diledi. 

Gazeteciler, bir memleket davası 
olan bu meselede kendilerine düşen 
vazifeyi yapmaktan geri kalmıyacak 
larını söylediler. 

Yann (bugün), Merinos ve İpekiş 
fabrlkalan ile şehrin muhtelif yer
leri gezilecektir. Öğleyin Bursa ga
zetecileri tarafından verilecek ziya
fette hazır bulunacaklar, akşama ka 
dar Otel Şirketinin misafiri kalacak 
!ardır. 

Silifke, En Eski Bir 
Türk Şehridir 

Burada Bulunan Bazı Tarihi 
Getirildi Eserler Adanaya 

Adana, (TAN Muhabirinden) - decek delillerdendir. 
Şimali Akdenizin, tarihi bakımdan Silifke, Adana. Tarsus, Anşiyal, 
en asil şehri Silifkedir. Milattan Rigma ve diğerleri gibi, çok yaşlı 

1000 yıl evvel sahil Anadolunun Ba şehirlerimizden biridir. Bu bölgede 
tı Doğusu, Akdeniz kıyısı Dor'lann bulunan kıymetli tarih eserleri A
müstemlekesi idi. Bu sırada burada dana müzesine konmuştur. 

Kilt'ler de yaşıyordu. Kilt'lerin o 
devirde en mukaddes yayla şehirle- MARAŞTA: 
rl Halmi idi, ki şimdi, buraya Uzun
caburç deniyor. 

Silifkenin yaşı, !sa'nın doğumun

dan çok ileri yıllara doğru gider. 

Çünkü Stropon'da Silifkeyi Dor

lardan evvel Girit mücahitleri ve 
Miken'ler adını alan müstevlilerin 
de tanıdığı görülmeJCtedir. Bu çağ 
ise, İsa'nın doğumundan 2000 yıl 

önceye rastlamaktadır. 
Bu tarihte bütün cenup ve kısmen 

Orta Anadolu Eti'lerin idaresi altın-

Fe~on Köprü 
inşaatı Başladı 
Maraş, (TAN) - Maraş - Kay-

' seri ve Maraş - Eloğlu yolları üze-
rinde kurulacak betonarma köprüle
rin yapılması işini üzerine alan mü
hendis Sadık, Halit, inşaat kollektü 
şirketi işyarlan Maraşa gelerek işe 
başlamışlardır. Köprü malzemeleri 
şehre getirilmektedir. 

120 metre boyunda beş ayak üze-
da bulunuyordu. rinde Aksu köprüsü, Tek kemer 60 

Kilt kelimesi öz türkçedir, hattA, metre boyunda Alikayası, Tek ayak 
sonra, buradan Girit Adasına giden 50 metre boyunda Sadalak suçatı, 

lerin ve bilahare Miken adını alan Tek kemer 35 metre boyunda Tekir 

Giritlilerin de Kilt'liler olduğu mu- köprüleri Bakanlık planlarına göre 
hakkaktır. 220 bin lira harcanarak iki sene lçin-

Silifkeye tarihte Seleks adı veril- de bitirilecektir. Bundan dolayı halk 

ist. sevinç içindedir. m-s ır. 

Silifke adının da Eti menşelnden 
kopmuş bir kelime olduğunu görü- BOLUDA : 
yoruz. 

Tarihçilerin babası Herodot bile 
Seleks şehrinin eski bir şehir üzerin 
de kurulmuş olduğunu ve Seleks'le
rln eski bir milletten bulundukları
nı işaret etmiştir. Her ne kadar üze
rimize Silifkeden ve l.Jzuncaburç
tan Holmi'ye gelen eserler hep Ro
malılar devrine ait ise de bu mınta-

Esnaf Cemiyetleri 

·Toplandı 
Bolu, (TAN) - Vali ve parti baş

kanı Gündoğan tarafından Ticaret 
Odası ve Esnaf mümessilleri şerefine 
bir çay ziyafeti verilmiştir. Esnaf 

kadaki mağaralar, sarnıçlar Romalı 
lardan evvelki medeniyetin belki cemiyetleri gecesi adı verilen bu top 

TAN 

Avcllar Cemiyeti Kongresinde 

Kongreye iftiralı eden '1f1cılardan bir grup 

İstanbul Avcılar Cemiyetinin, se
nelik kongresi, dün sabah Eminönü 
Halkevinde toplanmıştır. 

Evveli cemiyetin geçen seneki fa 
aliyetinden bahsedilmiş ve 1937 se
nesi hesaplan tetkik edlldikten son
ra asU ve yedek baların aecimlne 
başlanmıştır. 

BESMIDE: 

Yeni Mektep ~. 
Yollar Yapıldı 

.t3esni, (TAN) - Kazamız kayma

Üsküdar Sulh Hukuk Hakimi Maz 
har Yaşar Koklen, Ahmet Rıza To
gay, Niyazi Tahir, Remzi Kanatlı, 
Hüsamettin Şükrü Başaran, Agop 
Bahadir asli azalıklara, Ahmet Mus 
tafa Sekban, İrfan Gözler, Mustafa 
Asım Güre de yt?Cfek azalıklara se
çilmişlerdir. 

1 TURGUTLUDA : 

Bir Kamyon Kazasında 

22 Yarall 
kamı Bay Neslp Ararat Nazmiyeye Turgutlu, (TAN) - 22 kişinin ya
naklolunacaktı. Vekaletin bir karan ralanmasile neticelenen müessef bir 
ile, Bay Nesip Ararat daha bir müd
det burada kalacaktır. Halit kayma
kamdan çok memnundur. Kazayı is
tasyonumuz olan Gölbaşına şose ile 
bağlamış, yeni hükumet binası, ilk 
mektep, belediye binası yaptırmış, 

kasabanın daha havadar bir hale 
gelmesine çalışmıştır. 

Besni mülhakatında şimdiye ka
dar nakliyat katırlarla yapılırdı. Ka
za civarında yollar yapılmış, nakli

kaza olmuştur. Sincaplar köyünden 
buraya dönmekte olan Hasan oğlu 
17 yaşlarındaki Rasimin idaresindeki 
26 numaralı kamyon, Kızıl yokuştan 
inerken devrilmiş, dört yolcu ağır, 

on sekiz yolcu da hafif surette yara 
lanmıftır. Yaralananların çoğu ka
dındır. Tedavi altına alınmışlardır. 

Şoför muavini de ağır yaralıdır. Ka-

yat otomobille yapılmıya başlanmış- zaya şoförün dikkatsizliği, fazla sür-
tır. tat sebep olmuştur. 

RiTMiK 

DANSLAR 

fstanhuldaki müzik-hol sahnelerinde ritmik danslar yapmk fizcre gelen 
Bayan Nüzi Venus, Avrupanın danı ve miizik için sanatkar yetiştiren 

konservatuanndan çıkmıştır. Muhtelif Avrupa şehirlerinde büyük alkış 
toplamış ve muvaffakıyet kazanmııtu. 

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

şifli Akça koyunlu gümrük karakolu inşaatının 23/3/938 tarihine müsa
dü Çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere ilAn edilmiş ise de talip zu
hur etmediğinden 2490 sayılı kanunun kırkıncı maddesi mucibince ve 

evvelki prtlar dahilinde bir ay müddetle ve pazarlık suretiyle eksilt
meye konmuştur. 

İhalesi 8/4/938 tarihine müsadif Cuma ghnü saat ıs de Gaziantep 
Nafıa Müdürlüğünde müte§ekkil komisyon tarafından yapılacaktır. Da

ha fazla izahat almak istiyenlerin mezktir Müdürlüğe müracaattan ilin Prehist6rik devirlerinde bile yaşa- lantıda,küçük sanatlar, tenkit usulle 
mış olduğunu ispat eder. ri ve beraberlik ve meslek sevgisi, olunur. ..1673,, 

Silüke kalesi, İsanın doğumun
dan 800 - 1000 yıl sonra Bizanslıla-

görüşüp anlaşma mevzuları erafında 

faydalı hasbıhaller yapılmışır. 

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

BUGUNKU BHUIACA 

1 2 3 4 G 6 ? 8 9 10 

ı n 
2 

al 
4 
5 •-+--ı-...ı.,, 
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7 

8 
l, 

10 

·---· 
•-+-~~--ı= ---...... ~ * SOLDAN SAGA: 

ı - tstannulda bir semt. 
2 - Snkat - Caınnşır boyası. 
3 - Dnns. 
4 - İUna - Hayvlln..'.71ycce ı. 
5 - Uıkin - Ağırlık ölçen aıot. 
6 - Bir komŞU payıtaht. 
7 - Emir slgası - Akciğer - Renk . 
8 - Aşağı - Renkli ziynet taşı. 
9 - İpekli ince bornus - Nota. 
10 - Cemaat - Azamet. 

* YUKARDAN AŞAGlı 
1 - Bir nevi kutu balığı. 
2 - Alametler (Arapça) - Yemi$. 
3 - incelik - Eksiksiz. 
4 - Ne sıcak, ne soğuk - Namus -

İliaret. 
5 - 'Ostunkörü. 
6 - Sayı - Gıda. 

7 - Çan - Paranın yarısı - CeylAn. 
8 - Hane - Bir Aza. . 
9 - NJsbet edatı - EmJr ıdpsı - Yali 

değil. 

10 - Yenilemek - Yorgun VO.cudlln 
ifrazatı. 

~gPlANTI[AR 
~AVETLER e 
Haf ta İçinde: 

. * Darilşşataka mezunlan kurumunun 
yıllık toplantısı 16 Nisan Cumartesi gilnü 
saat 15 tc Emin önü Halkevlndc yapıla
caktır. 

4 - 4 - 938 

"~"""' """'.--, 
~~İŞLERi 

Askere davet 

Sarıyer Askerlik şubesinden: 

1 - 938 nisan celbinde piyade sın 
318 flA 329 dnhfl, jandarma ve deniz 
dan 316 llA 332 dahil doğumlulıı.r o 
ikmal edilemezse 333 doğumlulara 
at edilecektir. Harp sanayii aınıtJ ı 
llfı 333 ve gümrük sınıfından 316 llA 
gayri lslı'lm erattıın 316 ilfı 329 doğu 
sllı'lh altına çağınlacaktır. 

2 - Deniz eratı için şubede topln 
na 10 nisan 938 saat do1<uzdadır. 

3 - Diğerleri için toplanma günü 
san 938 saat 9 dadır. 

4 - Deniz eratından bedd verce 
9 nisan 938 saat 13 e kadar bedeller 
mOdOrlllğüne yatırılmış bulunncak 

5 - Diğer sınınarın bedelleri 20 
938 akşamına kadar yatırılmıli bul 
tır. 

* Knrtnl Askerlik liUbcslnden: 

Yedek subay dcfteriınlzdc kayıtlı 
yarsubay SOrcyya oğ. Hilmi ( 19813) 
tar yarsubay Salt oğ. İbrahim Sn 
(332-128) derhal şubeye muracaatta 
malan taşrada iseler yerlerini ve a 
nl nihayet on beş gün znr!ında liUbe 
dirmclerl. 

* EmlnönO yabancı askerlik şubes 
Fnilh, Eminönü ve Eyüp kauılnrı mın 
larmda oturan aşağıda doğumları ya 
ra şııbelerfne mensup sevke ~bl bu 
yabancı erlerin nüfus cüzdanı ve ik 
slth kdğıtlarlle sevkedllmek <lzere Sul 
mette dikflitaş knrşısındn EmlnönQ yn 
~skerlı~besiııe gelmeleri illin olun 

1 - 038 nisan ~binde bir buçuk 
hizmete ttlbı olanlarla rnuzika, iOmrO 
darma, ormnn koru.ma., hnı-o sannyU v 
ntz sınıtıarı scvkedil~klerdır. 

(A) - Bu ~pt<! bakav~•.::...:ı ,,......-a muıun 
tekemmül etmiıı yoklama kaçakları, 
lılıır ve şubeleri emrine alhıliş 41 nıo 

!erini blilrmiıı tebdilınnvnlılardan 

316-330 doğumlulardan henüz cevk 

mlş piyadeler. Muzika 331, GOmr11k31 
Jandarma 316-333, Orman konırna 

Harp sanayii 333, Deniz 316-333 doğu 
lar. 

2 - Gayri lslAm 316-331 doğumlu 
kcdllcceklerdlr. 

3 - Geçen celpte bedel vermiş ola 

... oOlbta bedeli alınanlar ı nıayıı 9 

kıtalnrında bulunmak Uzer• bu tarfht 

siln evvel muameleleri 7apılmak üzer 
be7e mOr~11\ edeceoklerdir. 

diğer sınıflnrın bedeli de 20 nlsan 938 
şamına kndar kabµl olunur. 

5 - Fatih, Eminönü, Eyüp mmtaka 
da oturupta esas :ıubelerlnln cmrile se 
dilecek yabancılann şuGelerilc muh. 
edilmek Ozere şimdiden ŞUbeye gelme 

Bu Akşam SAKARYA Sinemasınd 
(MiLLETLER KUPASIJ büyük mükafatını kazanan 

KRALiÇE VIKTORYA 
Fransızca sözlü zengin v~ muhtetem filmin 

ilk iraesi terefine BUYUK GALA. 
Bat rollerde : 

ANNA NEAGLE ve ADOLPH WOHLBRUCK 
Telefon: 41341 

BARBARA ST ANWICK Harikulade bir 
ve ve tatlı bir mac 

ON MAC CREA filminde bulufhıl 

KADIN KALBi 
ilm• Yakında MELEK Sinemasında ----•5 Nisan Salı günü akşamı Turan Tiyatrosunda•••• 

Şehir Tiyatrosu Sanatkôrları 
Tekmil kadro ve-dekor gardroplarile birlikte 

Sanatkôr Naıit ve Arkadaıları 
2 Büyük oyun birden BUYUK HALA komed: 
3 perde ESKI ADETLER komedi 1 perde LJINllllC"ıı.Jq 

rın eliyle yapılmış ve daha sonrala
n Karaman oğullan, Konya Selçuki 
Jeri, ve hattA Osmanlılar tarafından 
da tamir görerek kullanılmıştır. Si
lifke dağlarında oyulmuş mezarla
rın tipleri, Eti mezar tiplerinin tıp

Gece ahenk ve neşe içinde geçiril
mişir. P E S T E .ı Bu Çarşamba Akşamı 5 U M E R Sinemasında 

DEANNA DURBİN 'in 
Ziraat Bankası 

Umum Müdürlüğü kısıdır. 

Bundan başka Mersinden Silifke
ye giden eski ve tarihi yolun üzerin- Ankara, 3 (Tan muhabirlnden)
de sağlı sollu görülen höyüklerden Maliye V~aleti müsteşarı Cezminin 
çıkanlan çanak çömlek parçalan ve Ziraat Bankası Umum müdürlüğüne 
Lamas'ın Aseli mevkiindeki Hitit tayini kararlaşmıştır. Maliye Vekiıle
kapısı ve Silifkeden Anamur, Mut, ti müsteşarlığına kimin getirileceği 

ve Enneneğe doğru yükselen yolun henüz belli değildir. 

durumu ve yolun etrafındaki çok Antalya başkonsolosumuz Firuzun 
eski tarih yapılan hep Silifkeyi mer da Hariciye Veklletinde baŞka bir 
kez gösterecek ve eskiliğini teyit e- vazifeye tayini takarrur etmiştir. 

, 
Sergisinde 6 gün 

BOKREŞ 
Sergisinde 2 gün 

(Otel, vapur, tren, yemek, 
•ezme hepıi beraber) 

98 LİRAYA 
30 Nisan • 1 O May11 
Müracaat: NA TT A 
lıtanbul Tel 44914 

Greta Garbo'nun nişanlısı LEOPOLD STOKOWSKİ'nin meşhur O 
KESTRASININ iştirakile çevirdiği ve musiki güzelliği hususunda "B 
memiş Senfoni" nin fevkinde olan 

100 ERKEGE BİR KIZ 
Fransızca sözlü büyük harikai san'atini takdim edecektir. İhtiraslı. 

ihtişamlı bir mevzuda olan bu şaheserde: MOZART'ın (ALLELLUİA 
hını (Taganni heyeti ve orkestra ile), LİTZT'in (LOHENGRİN) ve (RA 
SODİ) sini, TCHAİKOWSKİ'nin (5 NCİ SENFONİ) ve VERDİ'nin TR. 
VİATA'sını dinliyeceksiniz. 

Fiyatlarda zammiyat yoktur. Biletler şimdiden satılmaktadır. 
Bu film şehrimizin başka hiçbir sinemasında gösterilmiyeccktir. 



4 - 4 - 938 T~N 5 

TAN 
Gündelik Gazete 

Filistinde iki senedenberi devam eden bir mücadele var: Yerli Araplar, zaman 
zaman Filistin hükumeti ve lngiliz ordusu ile çarpı§ıyorlar. Memleketin her kö· 
şesinde kanh harpler oluyor. Gerek lngiliz hükumetinin, gereli mahallt hükOme· 
tin bütün tedbirlerine rağmen, bu mücadeleyi önlemeli ve Fillstini sükuna ka· 
vuıturmak, henüz mümkün olamamııtır. Bu yazı, size, Filistin hCidiselerinin iç 

W\))!l!tti~ 
Muallim ihai !.. . l. · 18' 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 

TAN'ın hedefi: M,abcrde, flklrde, her
şcyde temiz. dUrUst, samlm1 olmak, 
karlln gnzetcıl olmıya c;alıtmaktır. 

ABONE BEDELİ 
TUrklyc Ecnebt 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 8 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr 
MilleUcrornsı posto tttthadına dahil ol~ 
mıyan memleketler için ao, 16, 9, 3,5 lira 

sebeplerini öğretecektir, 

Filistin Mücadelesi Daha 
Muallim Nihat, bir zamanlar hn~a

tının macerası TAN sütunlarında çı
kan ı:omanın kahramanı, istismar e
dildiği şikfıyetilc, Cümhuriyct gaze
tesinin sütunlarına sığındı. Meyden 
bir denizin orta ında benliğini, şah
siyetini soyunup çırçıplak yfü:en bu 
adam, karşıdakiler zavallı bedbaht, 
seni kurtarmak bize diiştü , alicenap
lığile kaleme sarıldılar, bizimkiler 
de, nankör diye, hücuma geçtiler. 

Borsa F ilistinden hemen .~~r- lar olduklan halde çetelerin faali-
gün dövüş ve olum yeti hakkında hükt1mete malumat 

Ankarada haberleri geliyor. Kah tedhiş- vermemekte ve çeteleri saklamak-

çilcr, kah çeteciler, kah müca- tadırlar. Çünkü, köylüler de çete-
İstanbul borsasının kapatılması ve lerin milli dava uğrunda harp et. 

yeni Ankara borsasının faaliyete geç hitler sıfatlarile anılan ve ara- tiklerine inanıyor ve çetelerin inti-
mesi münascbetile Ulus refikimiz, sıra Arap oldukları anlatılan kamlanndan da korkuyorlar. 
neşrettiği bir makalede diyor ki: yerliler ile Filistin hükumeti Filistin hükumeti, köylere kol-

Ankarada yeni bir (menkul kıy- lektü cezalar vererek çetelerin hi-
metlcr ve kambiyo borsası) açılma- ''e İngiliz ordusu arasında so- maye olunmasına karşı gelmek is-
sındaki sebepleri, bu nutka göre, bil- nu glemiyen bir mücadele de· temişse de müh im bir muvaffakı-
hassa iki mühim noktada toplayabi- \'am ediyor. yet knzanamamıştır. Bununla bera 
liriz: Oradaki lngııız zabitleri mü- ber zabıta kuvvetleriyle askeri 

l - Cümhuriyct rejimi, bütün iş- temadiyen silahlı gezip do:U.şıyor, kuvvetlerin işbirliği sayesinde bir-
lerin yekdiğeriyle olan alaka ve ir- m akineli tüfeklerle mücehhez zırh çok çeteler imha edilmiş ve tayya-
tibatındaki ahengi temin etmek için, 1ı otomoOıller sokaklardan eksilt re kuvvetleri bu takibatın azami 
cümhuriyet merkezini teşkilatlan- olmuyor, Filistinin hududu en şid- derecede tesirli olmasına yardım 
dırmaktadır. Devlet teşkilatına da- detli kontrol altında bulunduğu etmiştir. 
hil bUtün müessese mt>rkczlerinin halde ortalık karardıktan sonra yi
Ankarada toplanması, nıühim mali ne emniyetten eser bulunmuyor, 
rnUcsseselerin de zamanla hükiımet şimendiferler yoldan çıkıyor, tele
rnerkezinde kurulmalarını temin et- fon hatları kesiliyor, Yahudilerle 
miştir. Mühim mali müesseselerin Araplar bidbirlerinin mahalleleri
Ankarada toplanması da, bu mües- ne giremiyor, Yahudi koloniler tel 
sesc1crlc çok sıkı alakası ''e milnase- örgüleri arkasında silahlı bekçiler 
lı~ti olan, menkul kıymetler ve kam- nezareti altında yatıp kalkıyor, her 
biyo borsasının Ankarada kurulma-
sına nmil olmuştur. 

Menkul kıymetler ve kambiyo bor 
salarında yapılan muameleler ve 
bunların memleketin mali ve iktısa
di blinycsi iizcrinde icra eylediği te
sirler tetkik edilince; hiikıimet mer 
kezinde bir borsa tesic ~dilm~si lii

:r.um ve ihtiyncıltendiliğinden orf ya 

çıkar. Menkul kıymetler ve kambi
yo borsası; amme miicsseseleri, ma
li müesseseler ve şirketlere ait esham 

- • . u A• 11- a.. ..... ., .. .ın kotP edilen 
ecnebi esham ''e tahvilfıt kıymetleri
nin takarrür ve a~·ni zamanda kam
biyo munmelcleri~in . cereyan ettiği 
Yerdir. Bu muamelelerin icra yeri 
olan borsanın, bu muamelelerle bit
tabi çok sıkı aliıkası bulunan mühim 
;Uessesc merkezlerinin yanı basın
.~ hulıınnısında zaruret vardır. •Bu 
~t;barla hükumetin mali ve iktısadi 
ış erhniıe n1t"ı • b' t kku"lı·· hu" kCı · essır ır eşe t -

tnıet rncrkezinde tc:.is etnıcyi ge
rek ih't 
d . ı Ynç ve gerek teşkilat bakımın 

an ıstcrnesi kadar tabii bir şey ola
nıaz. Nit k' k 

1 
c ını bütün diinya menıle-

k etlerinde de borsalar hükumet mer 

de~ erinin bulunduğu yerlerde tesis 
e ılrniştir. 

t'k
2 

- HükCımet milli paranın fili is
ı. rarını muhafazaya ve kuvvetlen
dırrne Ye programının başında yer 
Ver • t' r rnış ır. Hükumet, borsaların mil-

günkü hadiselerden sonra yeni ha-
diselerin nerede vuku bulacağını 
bir kimse bilmiyor, bir kelime ile 
memleket iki yıldanberi terrör i
cinde yaşıyor! 

S ebebi gayet basit. Filistine 
1..ı ... <lyı.....,reli hayatı yaşatan 

anın , kokleşmiş bir !'öl ast hana

lıktır. Memleketin asıl ~ahihi olan 

yerli Araplar, siyonistliğin tecavüı. 
ve tasallutundan korkmakta ve İn 
giltcre hükumetinin bitaraflığına 
inanmamaktadır. 

İngiltere hükumeti, karışıklığa 

ve terrör hareketine son vermek 

için bütün kuvvetlerini kullanı

yor ve muvaffak oluyorsa da me
selenin yalnız zecri tedbirlerle hal 

ledilemediği göze çarpıyor. 

Bir nümayiş hazırlığı nra•ında Fili.tin yerlilerinden bir grup 

Kudüste alınan son tedbirler, 
ou faaliyete karşı son derece fay
dalı olmuştur. HükO.met, Kudüs 
şehrinin kapılarını şiddeili bir ne-
zaret altma almış, her yerde araş
tırmalar yapmış, ve slliıh taşıyan
lann idam hükmü giyeceklerini 
bildirmiş ve bu sayede Kudüste 
cinayet hadiseleri nisbeten durdu-
rulmuştur. 

F akat, bu gibi cinayetler, 
yalnız fertler tarafından 

değil, çeteler tarafından da işle
niyor. Halihazırda Hebrun mınta. 

dudunun uzunluğu, kaçakçılığın 

kaldırılmasına ve silahlı adamla
rın gidip gelmesine mimi olunma
sına müsait değildir. 

Çeteciler, hudutta kontrolün gev
şediği zamanları beklemekte ve Fi 
listine girmektedirler. Filistin hü
kumeti, buna karşı bütün hudut 
boyunca tel germeyi ve geceleyin 
her tarafı projektörlerle kontrol et 
meyi düşünüyor. Filistin hükume
tini en çok endişeye sevkeden a
mil, köyfülerin vaziyetidir. Bunlar 

-

Hulasa, iki taraf arasındaki 

mücad le bütün şiddetiyle 

devam ediyor. Fakat terörizmin 
yalnız tenkil tcdbirlerile ortadan 
kalkacağını sanmak doğru değil

dir. Bilakis, bu tedbirler halk ile 
hükumetin arasını büsbütün aç
makta ve halkın İngiliz idaresine 
karşı düşmanlığı günden güne şid
detlenmektedir. Tenkil t edbirleri, 
suçlu ile beraber suçsuzu da muta
zamr ettiği için hükumete karşı 
hissedilen nefret, gittikçe artmak
ta ve hoşnutsuzluk bütün memle
keti kaplamaktadır. 

Mesele tamamiylc siyasi mahi
yettedir ve süratli bir hal çaresi is 
temektedir. Bunun için iki taraf a 
rasında emniyetin yeniden tesisi 
zaruridir. 

Araplar bütün pl'()testolannın 

dinlenmemesi üzerinedir ki, sila
ha sarılmış bulunuyorlar. Maksat
ları, memleketlerini taksimden ko 
rumaktır. 

Arapların slliıhlannı bırakmala

rı için davalarının dinleneceğine 

emin olmaları icap ediyor. Fakat 
İngiltere hükumeti, onlara bu em
niyeti verecek birşcy yapmamış
tır. Bu yüzden mücadelenin bir 
müddet daha uzaması muhtemc.1-
dir. 

Fakat muallim Nihat, ne bir zaval· 
lı bedbaht, ne de nankördür • 

• Son hamilerinin iddia ettikleri gi-
bi, muallim Nilıadın hayatı TAN sü
tunlarında bir cemiyet kurbanı ola
rak teşhir edilmemiştir. Sarhoş bir 
dimafun, "Mey sun, mey,, ve ikide 
bir "anladın mı?" diye yuvarlanan 
tekerle.melcrle yazıllın notları, usta 
bir edibin kalemiyle roman haline so
kulmuş ve bütün eser, cemiyet içe
risinde müteaddit fertlerden gördü
ğü yardım karşısında yine halnskar 
ellere tükürüp soluğu mey sofrasın
da ve Karaeaahmct mezarlığında a· 
lan bir hasta ndanıı te:.:hir etmiştir. 

a 
Muallim Nihat, zavallı bir bed

bahttır. Fakat TAN gazetesinde ha· 
yatının romanı elinden alınıp, üç beş 
kuruşla savulmuş, istismar edilmiş 
bir bedbaht del,ril, kendini alkolün e
linden kurtulamıyacak kadar irade· 
sım, mukavemet kabileyetlerini 
kaybetmiş olduğu için bedbahttır. 
Buna acımaktan başka bir şey elden 
gelmez. Muallim Nihat, nankör de
ğildir. Verdiği hayatının romanmıı 

karşı aldığı bedeli değersiz bulabilir. 
Bizim ahlak tarafımızı rencide e· 
den, ona nankör dedirten bu şiknyeti 

değil, onu kurtarmak için uzanan el

lere, gösterilen fırsatlara karşı, mat

baa masalarınm üzerine sıraladığı 

rakı şişelerinden nldığı hızla tükür

mesi ve bu fırsatları tepmesidir. Fa· 

kat, alkolün elinde bu kndnr insanlı· 

ğım, benliğini hcybetrniş bir adanıa~ 
bence, verilecek sıfat nankör değil! 

- Dejeneredir. 
Dejenere olmuş ferllerc kızama. 

yız .• derin ' 'e acı bir elemle onlara 
acırız ... O kadar. 

Urfanın Kurtuluıu 
Urlanın 18 inci kurtuluş yıldönü

mü münasebetile, 11 nisanda Eminö-, 
nü Halkevinde bir toplantı ~apu.a-

caktır. Ayni gece, şehrimizdeki Ur
falılar Turingpalasta bir danslı çay 
tertip etmişlerdir. / 

1 Paranın kıymetine tesir edebilecek 
olan muamelelerle iştigal eden mües
seselerden olması dolayısile de Anka 
rada bir menkul kıymtler ve kambi
yo borsasının nçılm~sı libumuna ka
ni olmuştur. 

Çünkü karıŞ'lklığın asıl amille
ri, izale edilememekte ve memle
ketin mukadderatı karanlık kal
maktadır. Filistinde emniyetin ye
niden tesisi, ancak halkının istik
bal hakkında bir kanaat sahibi ol
masına bağlıdır. Bu kanaatin veril 
memesi yüzünden Arapların Yahu
dilere karşı düşmanlığı hükumete 
de sirayet etmiş, hükumet bu vazi
yet karşısında daha ağır ve daha 
şiddetli tedbriler almak ihtiyacı
nı hissetmiştir. Bunun neticesi o
larak hergün Yahudilerden, Arap
lardan bir sürü adamlar ölüyor ve 
sokaklarda güpegündüz birçok ci
nayetler vuku buluyor. 

kasında, Samarya'da ve şimali 
Celil'de büyük çeteler çalışmak
tadır. Bunlar askeri kuvvetlerle 
çarpışmakta ve münferit hadise
lerden çekinmektedirler. Mukad
des bir harp yaptıklarına inanan 
ve kendilerine "mücahitler,, adı 
veren bu adamlar, siyasi ve dini 
saiklerle hükumete karşı harp edi 
yorlar. 

Sıkdganllğı Nas il Yendim? 

Türk parası, 193 l yılındanberi, kıy 
nıetini muhafaza etmektedir. 1931 
yılındanheri vuku bulan birçok mali 
\·e iktısadi ve hatta siyasi hareket
lerin tesirleri altında, hemen hemen 
bütün büyiik devletlerin paralarının 
kıymetini düşiirme zorunda kaldık
ları malUmdur. Ortaya çıkan hadise 
lerden hiçbiri karşısında hükumet, 
Tiirk parasının kıymetini devaliie et
mek lüzumunu duymamış, milli para
nın kıymetini muhafaza etmiş ve bu 
istikrarı memleketin milli menfaat
lerine uygun bulmuştur. 

Maliye Vekilimizin, milli paranııs 
kıymetini muhafaza hususunda hiiku 
nıetin göstermiş olduğu hassasiyeti 
ve milli paranın istikrarını kuvvtlen 
dirıneye hlikumet programında nıü
him bir yer ayrılmış oldu~runu ifade 
eden sözleri üzerinde bilhassa büyük 
bir ehemmiyetle durulmalıdır. 

Hükumet, milli paranın kıymetini 
muhafaza ve takviye etmek için aldı
ğı kararı tatbik ederken, her sahada 
para işi ile yakından, uzaktan alaka 
dar bulunan bütün tedbirleri de bir
likte almayı istihdaf etmektedir. An
karada bir menkul kıymetler ve kanı 
biyo borsası açılmasını bu bakımdan 
da çok tabii 2örınek kaD eder. 

936 da ufak tefek çeteler 

faaliyete geçtiği halde bugün bu 
çeteler, sayısı yüzleri geçen mun
tazam teşckküllEll" halinde mem
leketin her ..tarafında faaliyet gös
termekte ve ortalığa dehşet saç
maktadır. Bu çetelerin köylüler 
tarafından yaşatıldığı şüplie götür 

mez. 
Bugün Filistinde hüküm süren 

terrörizmin Kudüsten ve Suriye
den idare edildiği anlaşılıyor. Bu 
iki merkez, tethişçilere para ve 
kumanda temin etmektedir. Za
bıtanın takip ettiği bütün hadise
ler, hep bu iki merkeze dayan
mış ve neticede birçok adamlar 
tevkü edilmiş, fakat terrör teşki
latını yaşatan ve idare ede~ kay
nakları körletmiye imkan hasıl o-
lamamıştır. 

Filistin hükumetinin yaptığı 
tahkikata göre, zabıtaya karşı si
lah kullanan, bombalar atan fert
ler, ücretle tutulmuş birtakım kim
selerdir. Bunlara bir Yahudiyi öl
dürmek mukabilinde beş, bir İn
giliz memurunu, yahut Araplara 
hiyanet eden mühim bir Arap şah 
siyesini öldürmek mukabilinde de 
iki yüz İngiliz lirası verilmekte
dir. 

Bunların başında "İsa Batat,, , 
"Mahmut Salim,, , "Abdullah As
bah,, "Fevzi Rnşit,, ve "Mehmet 
Ahmet,, namlarındaki liderler bu
lunmakta ve bu liderler sabıkalıla 

n da maiyetlerine almakta tered
düt etmemektedirler. Zabıtanın 
tahkikatı(na göre, bu liderler, a
damlarına ayda dört - altı İngiliz 
lirası vermekte ve bu paralar Fi
listin köylülerinden tahsil edil
mektedir. 

Çetecilerin yüzde onu Suriyeli 
ve yüzde beşi Şarki Erdünlüdür. 
Geçenlerde 500 kişiden müteşek
kil bir çete Ynmun'da hükumet 
kuvvetleriyle çarpışmış ve 40 ka
dar zayiat vermiştir. 

Bu çetelere yardım eden Arap 
kaynaklan, nakdi muavenette de 
bulunmakta ve Fllistinin şimalin
de çalışan çeteler, Suriyeden bü
yük istifadeler görmektedirler. 
Bunlar, sıkıştıkça, Şam ve civarına 
iltica ediyorlar. 

H ükCtmet, silahlan mfisadere 
etmek, kaçakçılığa karşı 

gelmek, köylfıleri hükumet tarafı
na kazanmak ve çeteleri imha et
mek için çah§lyorsa da bu işi mu
vaffakıyetle başaramıyor. Çünkü, 
Suriye, Filistin ve Şarki Erdün hu 

Bundan evvelki yazımda sı
kılganlıktan bahsetmiştim. 

Bazı okuyucularımdan mektuplar 
aldım. 

"- Sıkılganlığın teşhisi kolay, 
fakat tedavisi güç. Bize asıl bun
dan kurtulmanın yolunu gösteri
niz.,, diyorlar. 

Haklıdırlar. Sıkılganlık Türk 
çocuğunun ikinci tabiati halinde -
dir. Bunu tashih etmedikçe, hayat 
için adam yetiştiremeyiz. 

Ben, çocuğun büyükler yanında 

s~ söylemesini ayıp telakki edilen 

bir devirde yeti~tim. Biz büyükleri 

miz yanında oturamaz, onlar ya

nında konuşamaz, onlar yanında 
fikir söyliyenıezdik. 

Bu terbiye, beni s~kılgan ve ira

desiz yaptı. Misafir geldiği zaman 

görünmemek i~in sokağa kaçar, 

çağınrlarsa kapı arkasına sakla
nırdım. 

İlkınektepten sonra beni leyll 
mektebe verdiler. İlk sınıfa &irişimi 
hatırlıyorum. Gözlerim kararını~, 
yüzüm kıpkırmızı olmuştu. Ağla
maklı olmuştum. Sınıfa ahşıncıya 

kadar günler geçti. Günlerce sını
fa girmemek için bahçede dolaşır, 
kendime cesaret venniye çalışır
dım. 

Mektebi bitirdikten sonra dük
kanlara girip alışveriş etmiye sıkı
lırdım. Telefonu açıp konuşamaz! 
dım. Bir yere gitmek lizımgelse 

mutlaka bir iki arkadaşımı beraber 
sürüklerdim. 

Nihayet hayata girip çalışmak 

devri geldi. Kimseye gidip iş iste
yemiyordum. GUnler, aylar geçti. 
İşsizlik tahammül edilmez bir ha-

le geldi. O vakit kendi kendime o

turup düşündüm. Bu hastalıktan 

kurtulmanın bir çaresini aradım. 

Şu neticeye vardım: Sıkılganlar 

ekseriyetle kendilerini fazla diişil

nen, küçük dü mektcn çekinenler

dir. Halbuki çekinecek ne var. Mu

vaffak olamazsam neden mahcup 

olayım. 

Karar verdim: Yabancı meclis
lere gireceğim. Onların içine kan
şacağım. Her birini ayn tetkik ede
ceğim. icap edenlere sualler sora
cağım. Lazımgelenlerle konuşa -
caiım. Yalnız seyirci kalmıyaca
iım. Kendi içime değil, dışarı ba
kacaiım. Buraya eğlenmek ıçın 
değil, eğlendirmek için geldim. 
Kimseyi sıkmıya hakkım yok. 

Bu kararımı verdikten sonra tat
bikata geçtim. Ve inanır mısınız, 
derhal başka bir adam oldum. On-

dan sonra her yere giı:dim, çıktım, 
meclislerde sıkıcı bir unsur olmak 
tan ziyade, sempatik bir sima ol
dum. 

İş, bir irade meselesidir. Hastalı
ğı teşhisten sonra teda\i kolaydır, 
ve bu sizin elinizdedir. 

Psikoloğ 

* Ankarada kendini bedbaht sa~ 
okuyucuya:. 

Muvaffakıyet saadet demek değil
dir. Sevişen iki genç kendilerini dün 
yanın en me ut insanları sayarlar. 
Amma hayattaki me\kileri ba it, ka
zançları nz olabilir. Hatta hayatın ilk 
e iğini atlamamış olabilirler. Saadet 
daha .ziyade içimizden gelen bir hale
ti ruhiyedir. l\1uuyycn artların mev
cudiyeti nıhunıuzda öyle bir hava ya 
ratır kj, kendimizi mesut hissederiz. 
Halbu1'J nekadar muvaffak olmus in. 
sanlar '\'ardır ki, bedbahttırlar. Y~ 

hastadırlar, ya evlilik hayatlnrınd 

arı:ıalar vardır. Ya çocukları hayırsu 
çıkınıştır. Hülasa cıı muvaffak olmuş 
adam, en basit bir sebeple bedbaht 
olabilir. 

Siz. meHinkoliye sliriikleniyorsu -
nuz. Kendinizi bir sinir doktoruna 
gösterseniz fena olnıaz. Şimdiden hu
nun önüne geçmek için tedbir alma
nız faydalı olur. 
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Mulıafızgücü Yenildi 

G. Saray, Dünkü 
Maçı 3 -1 Kazandı 
Muhafızgücünün · Mağlubiyetine, Seri Çıkıılı 

Genç Galatasaray Elemanları Sebep Oldular 

(YAZAN: EŞREF ŞEFiK J 
Dk maçta Bef1ktaf1 3-1 mağlup kapan Bülent ilk sayıyı kaybetti. 

eillm Muhafızgüçlüler, dün Galata- Bu sayıyı müteakip Muhafızgü
lal'll7& karp ayni farkla yenildiler. cü daha gayretli hücumlara başladL 
Galip Galatuaray takımı hatlarının Arka arkaya iki fırsatı vaktinde ye-
11rtibi bekımmdan evvelkilerinden ti§ememek yüzünden kaçırdılar. 
üha iyi ve daha kuvvetli göründü. Soliç tarafından sürdükleri topu 
Jl(ldafaada Sa1imle Suavi pek iyi çizgi içine soktukları zaman ayajını 
ayqftular. Boflukları doldurmak hu- rakibinin bqma kadar kaldırıp kar
IUIUDda tereddütsüz davrandılar. Bil plamak lstiyen Galatasaray müdafii 
llula Suavi yer tutmak ve topun penaltıya sebep oldu. Muhafızlar pe 
dalma mahreki üstünde bulunmak 1- naltıyı isabetli çekerek beraberliği 
Ubuile pek muvaffak bir oyun çı- temin ettiler. 
brdL Galatuaray muavinleri seri Beraberlik vazlyetlnl müteakip 
mftdahalelerile hücwnlan tuurlu bir devrenin sonlarına kadar Galatasa
Unda kestiler. Hücum 1'.attında ev- ray müdafaasını çok sıkıştırdıkları 
~"8Jlç oyna~ S\,ileyman'm halde bafka iRi çiQ.F.amadılar. 
~ komnuı nahak :ren top llılnci fleote4e: 
C:U'•mıya inanl oldu. Ve pek ta-

olarak Galataara)' hücuftllan Bu devede de Galtasaray hQcum-
akıf süratinl ekseriya aksatmadan cuları ateşlendiler. Soliç Haşim al
mubafaza edebildl. Solaçık Danyal dığı topu cenah değiştirerek tev
lma günlerinden birinde olmasıııa zl ediyordu. Bu tarzla Muhafızların 
rapıen daima derin ve ileri pasiq- müdafaa kesafetine imkin bırakma
mıya çalıpn arkadafları yanında dığından ekseri arkadqları rahat 
&öze batan lüzumsua bir nöbetçi ro- oynamak lmkAnını buldlllar. 
lilncle ·· zükmedi. Qn befincl dakikada geriden ve 10 

___ ,,,,, 1 ortamm merteı: mühaclm Bülende 
lfalwdgpcii rNUd o.,.~ı [Devamı 9 uncu.da} 
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1 HiKAYE 

ıBIR DRAM •• 1 Çeviren : Faik IERCMEN 
•m••nrnım •• • • ı•mm-..ı-

H izmetçi, çalıpna odasına gl-
rwek: 

- Pavel Vasilyevitç! dedi. Bir ka 
dm sizi istiyor, Bir saattenberi bek 
Uyor .. 

Pavel ölle yemeğine gelmişti. 

Hizmetçinin sözü üzerine: 
- Şeytan canını alsın bu kadı

nın! Meşgul olduğumu söyle! de
di. 

- Beştir geliyor .. Mutlaka sizi 
görmek ihtiyacında olduğunu söy
lüyor, ajhyacak gibi bir hali var. 

- Hiın! PekllA öyleyse, gelsin! 
Pavel tekrar redingotunu giydi, 

maanıbın bqına geçip eline bir ka 
lem aldı ve yüzüne yorgun bir ifa 
de vennlye çalıştı. Gelen kadın iri 
kıyım, kırmızı suratlı, gözlüklü bir 
f8ydi. Ustü bqı fena değildi .. 

Gözlerini Pavelin üstünde gez -
direrek: 

- Beni hatırlar mJSUUz! Dedi. 
(Sesi titriyordu.) S1ztn1e Knrtski
lerde tanışmıştık . Ben Madam Mu
rafkin'iın .. 

- Ah.. Oturmaz mısınız Ma -
dam? Size nasıl faydalı olabilirim. 

Madam oturarak: 

eve beş metre keten alacağmı ha· 
tırladı. Aynca peynirle diş macunu 
götüreceji de aklına geldL 

M adam boyuna okumaktaydı. 
Bitmedi 12 inci sahneye 

gelmişti. Pavel içinden söylendi: 
"Piyes yazacağına çorba pişir -

weıı daha iyi ederdin. Sonra gidip 
yatağında zıbaraydın!..,, 

Bu sırada Mı.dam: 
- Bu tiradı uzun bulmuyor mu 

~uz? diye eordu. 
Pavel silkinerek: 
- Hayır .. Hayır! dec:ll. Çok iyi. 
Jldadam büsbütün sevindi ne,e -

lendi. v~ hararetle okumuuıa de
~am etti. 

On altıncı.. Oh .yedinci sahneleı 
de okund• .. Pavel: ·~y Allahım!" 
diye düşünü~u. "Amn.a da uzun! 
Şimdi yangın ve diye baiıraca
jım tahammülüm kabnadı.,, 

Nihayet kadın "perde!,. dedt. 
Pavel kurtulduğunu zannetmiş -
ken dram muharriri "ikinci per -
de,, diylp tekrar batladı 

O uman, Pavel: 
- Pardon Madam! diye abldı. 

Hepsi kaç perdecllr? 
- Bef.. 
Kadın, fasıla verileceğinden kor 
ak soluk soluğa oknmamna de

vam ettı. 

K adın sahne 21 diyerek bü
yük bir gayretle okumak -

taydı. BiraZ zaman geçti.. 
favel vahfetle ve hiddetle etra

fa ba]anarak ayağa ka1ldl. Nöbeti 
tutmut bir saralı glbl titriyordu. 

BoPzıDdarı korkunç bir a7ba 
çıktı. Blektriklenmlf bir halde 
masasının üstünde duran hokka ta 
kımım kavradı; kaldınp bütün bı
zile kadının kafuına iDdirerek ave 
Z1 çıktığı kadar balıJ'dı: 

- Beni llkbD. zincirledlnl .. 
Mahvettin! Al .ana!. • 

Hizmetçiler kofUflular. 
Yapılan muhakeme neticesinde 

Pavel V asllyevitç beraat etti 

Dünkü Y anılann 
Neticeleri 



Mevsimin 
Modası 

l!mprftne elblaelerle 

glyllebllecek O§ f8P. 

JcA ve Ds dorl çanta 

Yeni Şapkalarda 
Çiçek Modası 

1 Yeni Modellerden : 

.Renkli emprime elbiselerle gı
yilebilecek en uygun şapka koyu 
renktir. Beyaz şapkalar pek açık 
renk veya beyaz zeminli elbiseler 
le giyilir. 

Şapkanızın ~blsenin renginde 
olmasını istiyorsanız, rengini mu
hakkak emprimenin koyu rengin 
de intihap ediniz. 

Resimde emprime elbiselerle 
gi~lebilecek üç şapka görünmek
tedir. Soldaki şapka koyu mavi 
paydan bone şeklinde yapılmış
tır: Ündeki çiçekler elbisenin em
prırnesine uymaktadır. 

Ortada başın şeklini siyah 
paydan bir şapka goruyoruz. 
Oikndeki çiçekler katmerli gelin
e tir. 

Sağdaki röböve şapka çantanın 
kumaşı olan siyah kadifeden ya
Pılmıştır. Ve cidden zarütir. 

~ldiven ve Çantalar: 

Yeni çantalar zarif olmakla be
raber bir. kadının bütün ufak te-

YEMEK KIT ABI : 

Baton Sale 
Nasıl Pişirilir? 

500 gram un 
250 gram tereyağ 

2 kahve fincanı süt 
2 yumurta 
l kahve kQ§ığı karbo
nat, biraz limon ka
buğu rendesi 

10 gram tuz. 

Yağ iyice dövülüp içine yu

murta, karbonat, süt, limon kabu
ğu rendesi konup krem haline 

gelinceye kadar dövülmelidir. 
Bir kenarda ortası havuz gibi çu
kurlaştırılmış olan unun ortasına 
krem konup un hamur oluncıya 
kadar yuğrulup yumurta büyük-

lüğünde \opaklara ayrılıp yarım 
saat kadar serin bir yerde dinlen
dirilir. Dinlenen hamur kurşun
kalem kalınlığında elde yuvarlan
dıktan sonra üzerine tuz ekilerek 
hafif yağlanmış tepsiye dizilir ve 
Üzerine yumurta sarısı sürülüp or
ta fırında yarım saat pişirilir. Her 
kalemin yanındakilerden en aşa
ğı bir santim uzakta olması lazım
dır. 

leğini içine alabilecek kadar kul
lanışlıdır. 

Emprime elbiselerle sade ve ko
yu renk çantalar kullanılmalıdır. 
Ekseciya çantanın rengi eldiven, 
şapka ve bazı kere şapkanınkinin 

aynidir. 
Yukarıki resimde, solda görü

len, deri çantayı iki türlü kulla
nabilirsiniz. içi mavi beyaz, dışı 

koyu mavidir. Elbisenizdeki çan
tanın rengini değiştirmek ve baş
ka bir elbise ile giyebilmek için 
içini dışına çevirmek kafidir. 

Ortadaki çanta insanı daha 
abiyye gösterir. Kutu gibi açılan 
bu siyah podösüet çanta iki podö
süet şapka taşınır. Çantanın al
tındaki çiçekli kemer yukarki şap
kanın ve bu çantanın emprime el
bisesine aittir. 

Sağdaki çanta ve eldivenler çi 
çekli elbiselerle giyilmektedir. 
Mavi süetten yapılan çanta 
dar bir poşete benzer. Beyaz deri 
eldivenlerin üzerine küçük çiçek
ler işlenmiştir. 

Saç Tuvaleti 

Saçları Nasıl 
Taramak 
Lazımdır? 
Yeni bir saç şekli, yeni bir tuvalet 

kadar mühimdir. Saçınızı beğenmi

yenler bulunsa bile bunlann size 

dikkatle bakmalan kafidir. Esasen 

biraz dikkatli davranmak şatrile ye-. 
ni bir tarama usulünün yakışmama-

sına sebep te yoktur. 

Kadınlıkta yapılacak en iyi şey de
ğiştirmek, daiına değiştirmektir. Göz 
ler ayni şeyi görmekten bıkar. Ken

dimiz bir tuvalet yaptırırken nasıl 

şeklini bir evvelkinden başka yap
mıya gayret ediyorsak, saç tuvale

tinde de ayni şeyi yapmaya mecbu
ruz. Ve esasen saçın şeklini değişti-

re değiştire insan kendisine en faz

la yakışan §ekli de J:>ulmakta güçlük 

çekmez. Mesela, şimdiye kadar hiç 
kakül kullanmadınızsa bir kere tec

rübe edin. Bakalım nasıl olacak? Bel 

ki de büyük bir kakül cazibenizi ar
tıracaktır. Fakat, kiı.külü her zaman 
alnınız üstüne taramayın. Saçlarınız 

Tam bu mevsimde giyilebilecek 
halil bir bahar elbuni 

üstünde tutmaya çalışın, veyahut ta 
saçlannız üstünde bir güzel kı'f'rıntı 
yapmasını temin etmeye uğraşın. Saç 
larınızı ayırdığınız çizgiyi de arada 
bir değiştirin. Bir kere otradan, ol
mazsa yandan aynn. O da olmazsa ö
bür yandan ayırın. O da olmazsa me
sela yana taradığınız saçlarınızı ar
kaya taramaya çalışın. Şayet saçı

nızın yanlan kısa ise arkaya doğru 
tarayın, ve arka tarafta durmsını ve 
orada kıvrılmasını temine uğraşın. 

Saçları yukanya, yüz ve kulalflar-
dan arkaya taramak yüze daha genç, 

güzel ve ince bir üade verir. 
Yukanya doğru taranınca saçlar 

üzerinde birçok değişiklilcler yııt>ıla
bilir. Mesela kıvrımlar bir sağa bir 
sola karışık surette taranabilir. Şu-
na da bilhassa dikkat etmek !Azım 
dır ki: Kulaklar çirkin değilse daima 
göstermeye gayret etmelidir. . 

• Tırnaklarınız çatlayıp kırılıyor 
sa akşam yatarken tırnaklarınızı 

vazelinle yağlayınız. 

ı 

ŞEHiRDEN RÖPORTAJ: 

Çocuğun 
Gönlünü 
Alınız 

Analar evlatlarınm en küçük 
hislerini, en ehemmiyetsiz gibi gö 
rünen arzularını nazan itibara 
almak mecburiyetindedir. 

Her ana çoçuğunun iyiliğini 
dü§Ündüğü kanaatinde olduğu hal 
de, bir çok zamanlar onu incitir, 
ihmal eder veya lüzumundan faz 
la §ımartır. 

Bütün arzulan birer hakikat 
olan genç kız, fazla şımarır, genç 
erkek haylaz olur. Çocuklarınızın 
arzularını yerine getiremiyeceği
niz zamanlarda onları kırmayın. 
Daima münakaşalar ve delillerleona 
haklı olduğunuzu anlatıp gönlünü 
alınız. Şüphesiz ki, evlat yetiştir
mekte en mühim mesele analara 
düşer. Onun için çocuğunuza bir 
şeyi menederken daima kendi ka
naatinizi muhakeme ederek doğru 
olduğuna emin olmadan o fikrinizi 
ortaya atmayın. 

Birçok aileler, erkek çocukla
nn spora düşkün olanları dersle
rini ihmal etmesine sebep olduğu 
kanaatindedirler. Çocuklarına spo 
ru menederken onların sıhhatleri
ne yaptıkları fenalıkların farkına 
varmazlar. Belki de çocuklarına 
sporu menederken onun hissiya
tını da kırarlar. Arzularının bir 
çokları yerine getirilmiyen evlat
lar sıkılgan ve çekingen olurlar. 

Genç kızı olan analar, onu en 
kıymetli bir hazine gibi saklamak 
isterler. Bu karakterlerinde ekse
riya ifrata giderek ya onu yalnız 
kendini beğenen şımarık bir kuk
la, yahut ta sıkılgan, hiçbir işe 
yaramaz, hayata ait hiçbir fikri 
olmıyan bir kül kedisi yaparlar. 

Analar, herşeyden evvel bir 
az da psikoloğ olmalıdırlar. Bu
nun içindir ki, her memlekette 
münevver analara ihtiyaç vardır. 
Münevver ana, hislerine kapıl

maksızın· evlatlarını terbiye ede
bilir. 

Onun için, herşeyden evvel ev
latlarınızın hissiyatını koruyup ve 
onları hayata alıştırın. 

--0--

Faydalı 
Bilgiler 

Bahar geldi. Bahar, sebze mev 
siminin başlangıcı demektir. Ye
mek pişirirken, yemeğin lezzeti 
kadar, görünüşünün de iştahaver 
olmasına dikkat etmek lazımdır. 

Bazı basit tedbirler, pişirdiğiniz 

yemeğin büsbütün başka görün
mesine sebep olabilir. Bunlardan 
size yarıyacak birkaçını ve bir ev 
kadınının bilmesi lazımgelen bir 
kaç faydalı bilgiyi sıralıyoruz: 

• Bakla pişirirken, kararmaması 
için en iyi çare, onu unlu suda a
yıklamaktır. Böyle yaparsanız, pış 
tikten sonra baklaların çok güzel 
bir renk kazandığını görürsünüz. 

• 
Enginarın kararmaması için en 

ginarın içini kazırken bıçak sür
memelidir. Çelik enginarı karar
tır. Bıçak yerine kaşık kullanma
lı ve ayıkladıktan sonra limon tuz.. 
lu suya atılmalıdır. Böyl~ ayıkla
dıktan sonra pişen enginarların 

rengi kehribar gibi olup iştahı a-
çar 

• 
\ 

Iç bezelyenin kararmaması için 
tencereye yerleştirildikten sonra 
üzerine taze soğan kapayıp ağır a
teşle pişirilmelidir. 

Bütün sebzeleri pişirirken e
sas, tencerenin kapağını hiç açma
dan pişirmektir. 

• 
Cildiniz kurdeşen, ergenlik gi

bi şeylerden bozulup sertleşirse, 
akşamları le virjinalle yüzünüzü 
ve cildinizin tahriş olan kısımları
na masaj yapıp sabah kalkınca 

tatlı su ve gliserinli sabunla yıka
yınız. 

Istanbulda Her Sene 
yarım milyon çift ipekli 

çorap sarf ediliyor 
Yazan: Reşa~~1 

V"'I~~~~~-..-._,._,.__,__,.__,,_,.._ _,._,,_,,-~~ 

Dost başa, düşman ayağa ba
kar .. Kadınlara karşı, son 

zamanlarda artan bir düşmanlığı
mız yok amma, onlann ayaklarile 
fazla alakadar olınıya başladık. 

Eskidenberi duyduğumuz bir 
hikayedir: Kadın çorapları çabuk 
eskiyor. Şimdi, bütün sanayiciler 
ve ticaret odası kadın çorapları

nın sağlamlığını temin işiyle uğra
şıyor. Bayanlarımızın gittikçe 
şıklaştıklanna şüphe yok.. Daha 
eskideJı, elde örme beyaz yün ço
rap giyen ninelerimizi unuttuk 
mu? .. Çok zaman geçmeden tire 
çorap, keten çorap, derken, ipek 
çoraba iş geldi, dayandı .. 

Küçücük mektep kızlarından 

tutun da, ellisini aşmış büyük an
nelerimize kadar herkes ipek ço
ııa.p giyiyor. 
Kadın çorapları neden çabuk 

eskiyor?.. Bunun cevabını veren
lerin şahsına göre, sebepler de de
ğişiyor: 

- Kadİnlar çok geziyor, diyor
lar ... 

- Çoraplar çürük, diyorlar. 

B üyük bir mağazanın, çorap 
satan tezgahtan halinden 

memnun bir jestle: 
- Nasıl ekmek yiyeceğiz, ba

yım, diyor.. Eskiyecek elbette .• 
Demirden değil ya .. 

Çoraplar hakkında kendisinden 
biraz izahat istedim; dedi ki: 

- Çorap deyince, aklınıza bü-
yük, okkalı birşey gelmesin .. Ka
dın çorabı, erkeklerin küçük gö
ğüs ceplerine koydukları ipekli 
mendilden daha hafif, nazik bir 
maddedir. Son gelen çoraplann 
çifti 7 gram çekiyor.. Tanesi 3,5 
gram.. Bu ağırlıkta bir çorabın 
neresi kuvvetli olacak?. Tabii ha
fif ve nazile oluyor. Bir ilci gecede 
akıyor. 

Bayanlara, hergün, bin bir dil 
dökerek çorap beğendiren tecrü
beli tezgahtar gülerek ilave etti: 

- Fakat, dedi, bayanlar bun
dan dolayı memnundurlar.. Çün
kü, boyuna çorap değiştirmek 

mümkün oluyor .. 
- Memnun olmıyan kimler? .. 
- Bayanlann kocalan.. Parayı 

verenlerin canı sıkılıyor. 
Çorapçı ile biraz da modadan 

konuştuk .. Şimdi, moda olan renk 
siyah .. Tevekkeli değil, bütün ba
yanlar, mateme girmiş gibi simsi
yah çorap giyiyorlar .. 

Çoraplar esas itibariyle üç kıs
ma ayrılıyormuş; lpek, sun'i ipek 
ve kanşık.. Sarfedilen çorapların 
mühim bir kısmı f stanbulda yapı
lıyor. Kadınlara ipek çorap yetişti 
ren irili ufaklı 15 kadar fabrika 
ve atölye varmış.. Durmadan ço
rap yapıyorlar .. Bir miktar da Av
rupadan geliyor. Dışarıdan gelen 
çorapların gümri.ik resmi kilo ba
şına alındığı için. Avrupa fabrika
cılan çorapları gittilcçe inceltmiş
ler .. Nihayet bugünkü hale getir
mişler .. 

1 nce çorap modasını çıkaran, 
gümrük işlerini iyi bilen fab

rilcatörler olsa gerek.. Bu gidişle, 
bir çüt çorap 7 gramdan çok daha 
aşağıya inecek .. 

Bir de çorapların en fazla nere
den es'kidiği meselesi var .. Alaka
darlar ve bayanlar şunu ileri sürü
yorlar: 

- Çoraplar daha ziyade topuk
tan eskiyor. Bu noktaya dikkat 
etmeli .. Yoksa, iskarpinin arkasın-
dan küçük delikler derhal kendini 
gösterir .. Herkes tarafından ko
laylıkla görülen bu deliklerin • 
bizzat çorabı giyen bayan tarafın-
dan farkedilmediğini düşünün, 
ne gülünçtür. Diz kapağı c;evreli
yen kısımdan da çok eskir .. Aşağı
ya doğru, bacak istikametinde yol 
lar açılır. Bu da feci bir manzara 
teşkil eder. Bilhassa şimdi, tekrar 
kısa etek modası çıktı. En ufak bir 

Şimdi kadın çoraplanna 
bakınca bacakları olcluiu 

gibi görebilirsiniz 

arıza derhal belli olur. Parmak uç 
!arından da eskirse de, bereket is
karpinin içindedir, görünmez .. 

İstanbulda bir senede ne kadar 
ipek çorap sarlcdildiğini gösU!rir 
kati bir istatisti~ yok .. Fakat taf). 
mini bir rakam olarak 500 bin çift 
söylenebilir. 

Ç orap fabrikacılannın iddia
sına göre. her kadın, her 

nevi ve her renk çorap giyemez 
Bakın, bu işi bilenler neler anlatı
yor: 

- Çor.ap renkleri o kadar çok
tur ki, her renge bir isim vermek 
dahi mümkün değildir. BacaKların 
vaziyeti çorap intihabında mühim 
bir rol oynar. Tenin rengi, bacağın 
biçimi, kısa veya uzun, zayıf ve
ya dolgun oluşu göz önünde tutu
lur. Öyle çorap renkleri ve işleme
si vardır ki, zayıf bacaklara kati
yen gitmez, bacağı daha ince gös
terir. Zaten şimdi kadın çorapla
rına bakınca, bacakları olduğu gi
bi görebilirsiniz. Şeffaf bir madde 
haline gelmiştir. 
Çorap istandart nizamnamesi geçeı 
ayın 27 sinden itibaren tatbik edil 
miye başlandı. Yani artık, her 
çorabın üstünde nev'ini, cinsini 
gösteren bir damga bulunacak ka-
dın çorapları, ipeğinin cinsine ve 
işleniş tarzına göre 7 tipe aynl
mış .. Fiyatlar da ona göre tesbit 
edilecek .. Fabrikacılar bu tiplere 
göre çorap hazırlamıya başlamış
lar .. Şimdiden 10 - 12 hin düzüm~ 
stok çorap varmış-

i pek çorapların fiyattan d,a 
çok muhtelif .. 70 kuruşa da 

ipek çorap satıyorlar, 370 kuruşa 
da .. En fazla satış yapan ipek ço
raplar fiyatı 90 lie 125 kuruş ara
sında olanlardır. 

Manifaturacılar, tuhafiyeciler 
içinde en çok iş yapanlar, yalnız 

çorap satan küçük dükkanlar ol
muş.. Çünkü. bugün artık, kadı
nın en başta gelen ihtiyacı dudak
larına sürdüğü rujla, ayağına giy
diği çorap .. 

Nüktedan bir zat: 
- Çünkü, diyor, erkekler. ka

dınlann bir kere yüzüne, bir ke
re de bacaklarına bakıyorlar .. İki
sinin ortası, yani vücudu. o kadar 
mühim değil.. Mantosu. kostümü 
nasıldır, onu farketmeyiz, bile .. 
Çorap esaslı bir ihtiyac haline gel
miştir. 

'Devamı 9 uncuda) 
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KAYSER1DE: 

Kayseri de 
30 Bin Fidan 
Dikiliyor 
Kayseri, (TAN) - Nisanın hafta

sında Kayseride ve viliyetin her tara 
fında ağaç bayramı yapılacaktır. Bu
nun için hazırlıklar tamamlanmak ü
zeredir. Merasim günü yapılacak te
zahürat ile ağaçlann ekim ve bakımı 
na ait aynca bir talimatname yapıl
mıftır. Kayserinin yanıbaşındaki Ali 
dağırida bir meşe, palamut ormanı 

vücuda getirilmek üzere 8 bin küsur 
çukur açılmıştır. Bundan başka vlla 
yetin muhtelit yerlerinde otuz bin 
ağaç dikilecektir. Şimdiye kadar Kay 
8elide yetiştirilemiyen çmar, ıhla
mur, fındık, kestane fidanlannın da 
tecrübesi yapılmak: üzere İstanbul
dan fidanlar getirtilmiştir. Hususi 
idare fidanhğı arazisine daha on beş 
dönüm ilive edilerek genişletilmiş
tk. 

MANİSADA: 

Bağcllar lanliası 
Manisa, (TAN) - Bağcılar banka

sı heyeti umumiyesi içtimaı yapılmış, 
idare meclisi ve mürakip raporları 
tasvip ve 1937 yılı bilanço ve kar za
rar hesaplan tetkik ve tasdik ve müra 
kipler tayin olunmuştur. 

EDIRNEDE :· 

Edlrnenin Planı 
Edirne, (TAN)-Şehir planının ilk 

projesini tatbik ve müzakere için ge
len profesör Egli umumi müfettişi, va 
liyi ziyaret etmiştir. İlk hazırlığını bi
tirmek üzere olan Egli şehir planının 
en çok bir sene içinde 1/ 5000 mikya
sındaki planını da mayıs sonunda ver 
miş bulunacaktır. .. 

Porsuk' Çayı Kabardı 

VANDAKI CiNAYET: 

Resim Van cinayetinin tahkikatını yapan zabıta memurlarını gösteriyor: 
Adli başkomiscr Ali Arda, idari komiser Celal, Adli komiseri Şaban Gen
çer, sivil komiser Mehmet Yurdakul, sivil polis Tevfik Koçer. Polis 

Nureddin Gerer. 

Beşibirlikler için 
Öldürülen Kadın 

Kadının Kacası 
Tevkif 

ve Eski Uuşağı 
Edildi 

Van, (TAN) - Geçen mektubum- linden ve ilk evvel zabıtaya haber 
da V anın misli görülmemiş bir cina- vermediğinden şüpheleniyor ve neza
yete sahne olduğunu ve faillerinin ret altına alıyor. Şehirde, çarşıda ip 
yakalandıklarını bildirmiştim .. Şim- uçlan aramıya başlıyor. Aradan bir 
di hadise daha aydınlanmıştır. Talı- saat geçmeden mühim bir ize tesa
kikat safhası şudur: düf ediyor. Süleymanın iki sene ya-

Memleketimizin maruf tüccarlann- nında uşaklık etmiş Şatakh Hüseyi

dan ve Karasilo adile anılan Bay Sü- nin çarşıda bir beşibirlik bozdurarak 

leyman çarşıda iken karısının öldü - arkadaşlarile beraber iki çuval şeker 

ğünil duyuyor ve evine koşuyor. Evi alarak Şataka ydllandığını tespit e
diyor. Zabıta Hüseyini arkadaşı ve 

şekcrlerile beraber yakalatarak şehri 

mize getirtiyor. Hüseyin evvela cür
münü inkar ediyor. Fakat sonra, ka
dını kendisinin boğduğunu itiraf edi

yor. Fakat kilerde değil, yukanki sa

londa boğulup olduğu yerde bıraktı-

IZMIRDE: 

iki Fransızın 
lzmire 
Hediyesi 
İzmir, (TAN) - Burada doğup bü

yüyen ve şimdi Pariste bulunan Pa
yer Azeria isminde bir Fransız ve kız 
kardeşiSopran Bornovadaki villllan 
nı hükumetimize hediye ettiklerini 
bildirmişlerdir. Fakat, villanın hasta 
ne olarak kullanılmasını şart koymuş 
lardır. Geniş bahçesi ve türlü konio
ru olan villa, Bornovarun İsmet Pa
şa caddesindedir. 

Yeni Binalar Yapıhyor 
İzmir, (TAN) - Cümhuriyet mey

danı ile birinci kordonun buraya mut 
tasıl kısmının güzel bir hale getiril -
mesi için hazırlıklara başlanmıştır. 
Bu civarda 300 bin lira sarfile bir be 
lediye binası, 100 bin liraya adliye sa 
rayı, tayyare cemiyeti ve Türkkuşu 
binaları, büyük bir Halkevi yaptınla 
caktır. İnhisarlar vekAleti de, 600 bin 
lira sarfile Alsancakta bir tütün depo 
su yaptıracaktır. Buradaki tütün fab 
rikası da genişletilecektir. Bayraklıda 
da bir tarap fabrikası yaptırılacak, 
bu binaya da 600 bin lira harcanacak
tır. 

*İzmir, (TAN) - Kemal paşanın 
Ören köyünde, akrabasındanMehmet 
Aliyi bir tokatta öldüren kır bekçisi 
Osmanın muhakemesi bitmiştir. Hadi 
senin, sarhoş olan Mehmet Aliyi evi
ne götürmek meselesinden çıktığı sa
bit olmuş, Osman bir sene sekiz ay a
ğır hapise ve 600 lira ağır para ceza
sına mahkCim olmuştur. 

[~~~~~~:~i 
* Çorlu (TAN) - Kaymakamın 

direktifile fidan dikme i~1eri bu sene 
çok güzel bir şekilde idare edilmek -

te, köylerm bu yoldaki faaliyeti kon

trol edilmektedir. 

* Gemlik, (TAN) - 1 mayıstan 

1 Deniz Lvvazım Satınalma Komisyonu ilanları ------------M. M. V. Deniz Merkez Satrnalma Komisyonundan 
1 - Tahmin edilen bedeli 262600 lira olan 5000 ton Mazotun ka 

zarfla münakasası 5 mayıs 938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
de Vekalet binasında müteşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 13 lira 13 kuruş bedel ile şartnamesini almak isteyenlerin 
gün komisyonumuza müracaatları ve münakasaya girmek isteyenle 
de 14380 liralık teminat mektubu ile tcklü mektupları ve kanuni 
gelerini havi zarflarını kanuna uygun şekilde kapatılmış olarak en 
münakasa saatinden bir saat evveli ne: kadar komisyonumuza 
ri. (1526) 

*** 
1 - Tahmin edilen bedeli (16,500) lira olan (6000) Metre Kaputl 

kumaş 19 Nisan 1938 tarihine rastlayan Salı günü saat 11,5 da ka 
1ı zarf usuliyle alınmak üzere milnakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (1237) lira (50) kuruş olup, şartnamesi ~ 
misyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekl 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz mukabiliJl 
de vermeleri. (1722) 

* * * 1 - Tahmin edilen bedell (24,300) lira olan (9000) metre Elbiselik 
maş 19 Nisan 1938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 te kapalı zrf us 
liyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (1822) lira (50) kuruştur. Şartnamesi, par 
olarak komisyondan her gün lmabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tariftı dahilinde tanzim edece 
leri kapalı teklü mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evv 
line kadar Kasırnpaşada bulunan Komisyon başkanlığına n'lakbuz muka 
linde vermeleri. (1723) 

Afyon Vilayetinden: . . 
1 - Afyon Villyeti Merkezinde yaptırılacak 168028 lıra 2r kuruş k 

şü bedelli memleket hastanesi inşaatı .kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Inşaatm 61000 liralık kısmın m 937 mali senesi içinde yapılma 
mütebaki kısmının 938 senesinde yapılması liizımdır. Bunun da 4000 
lirası 938 senesi bütçesinden ve 670 28 lira 29 kuruşu da 939 senesi büt 
çesinden verilecektir. 

3 - Ihale altı Nisan 938 tarihine müsadi! Çarşamba güQü saat o 
beş buçukta Afyon Daimi Encümenin de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 9651 lira 41 kuruştur. 
5 - Keşif evrakı 8 lira 50 kuruş bedel rrıukabilinde Afyon Vilayet 

Nafia Müdürlüğünden alınabilir. Ve Ve görülebilir. 
6 - Istekli olan Nafıa Vekaletinden 938 senesı için alınmış yüz bi 

liralık yapı ehliyet ve milteahhitlik vesikası Ticaret odası kayıt vara 
kası inşaatın hitamına kadar bir mimar veya mühendis bulunduracağı 
na dair resmi taahhütname ile kanunun tarifi dahilinde tanzım olunmuş 
teklif mektuplarını ihale günü olan 6 Nisan 938 tarıhıne musadif Çar· 
şamba günü saat on dört buçuğa kadar makbuz mukabilinde Vilayet Da· 
imi Encümen Riyasetine vermiş bulunmalnrı lazımdır tlan olunur 1502 

Ankara Yilôyetinden : 
ı - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alınacı:ık 56 adet jf<i de 

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

2 - Pullukların muhammen bedeli 2240 liradır. Tavşanlı, (TAN) - Aylarca yağa
rak dağları ve ovayı aplıyan karlar 
erimiye başlamış, nahiyemiz içinden 
geçmekte olan Porsuk çayı kabarmış 
tır. O civardaki evler tahliye edilmiş
tir. 

ne gittiği vakit karısını kilerde ölü 
olarak buluyor ve yanında da yirmi 
otuz kilo sikletinde kömür çuvalı gö 
rüyor ... Hemen doktor Bay Necmiye 
müracaat edtyor. Bay Necmi kilerde 
kadının sektei kalpten öldüğüne dair 
rapor veriyor. Fakat, bu sırada yedi 
sekiz yaşlarında bir çocuk hadiseyi 
zabıtaya haber veriyor. Zabıta başta 
değerli emniyet direktörii Halim Sa
atçi, adli komiser AH Arda, muavini 
Şaban Gençer, sivil komiser Mehmet 

ğını, dolaptaki beşibirliği. alarak çar- itibaren burada sırt ve semer hamal 

şıya çıktığını iddia ediyor. Kadının lığı kaldırılacaktır. Bir hafta evvel 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat müdürlüklerinde meccanen 
verilir. İsteklilerin pullukların % 7,5 tutarı olan meblağı banka mektubıı 
veya hususi muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılmış makbuz ile bir· 
likte eksiltme günü gösterilen saatte vilayet daimi encümenine vermele· 
ri ilan olunur. 1775 

Halk, suların etrafı istila etmesin- Yurdakul, sivil polis Tevfik. Koçer 
:len korkmaktadır. polis Nureddin Güver faaliyete geçi

yorlar. Vaka yerine geldikleri vakit 
kadının fücceten değil, bir cinayete 

Niksarda Tütün kurban gittiğini anlıyorlar. Hükumet 
Satışları Durdu doktoru Reşat Engezi c;ağmp tek-

Niksar (TAN) _ Buraad tütün sa- rar muayene ettiriyorlar. Reşat En-
' gez kadının boğulmak suretile öldü-

tışlan durmuştur. Ekici malını inhi- · .. 1d .. w ..... 1 · .. .. v d kt ru ugunu ı erı suruyor. e o or -

bir başkası tarafından sonra kilere 

götürüldüğünü, kocası Süleymanın 

para vadile kendisini öldürmiye teş

vik ettiğini söylüyor. 

Kadının katili Hüseyin ve kocası 
Süleyman tevkif edilmiş, hadise mah 
kemeye verilmiştir. Adli tahkikat de 
vam etmektMir. Yakında muhakeme 
ye başlanacaktır . .l\fohakeme safhala
rı, bu işin iç yüzünü daha iyice aydın 
!atacaktır. Bu hadise bütün Vanlıla-

Istanbula giden belediye reisi Eşref 

Dinçer, Istanbulda hamalların kul

landıkları arabaları görmüş ve bir 

model beğenerek, kazamıza kafi ge
lecek kadar araba sipariş etmiştir. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
8---4-938 cuma günü saat 16 da İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(1060,86) lira keşif bedelli Bebek gümrük muhafaza kulübesi inşaatı pa· 
zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşü hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görü· 
lecektir. 

Muvakkat teminat (80) liradır. 
sarlar idaresi ambarına bırakarak Iardan müteşekkil bir heyetin rapo
eli boş dönmektedir. ru da bu fikri teyit ediyor. Zabıta bu 

Yeni sene tütün ziraati için hazır- feci hadise karşısında faaliyeth:ıi bir 

* Sındırgı (TAN) - Dövertepe na 

biyesi tahrirat katibi Ali Gönanın Ka 

vak nahiyesine, Dövertepe nahiyesi 
nüfus memuru Nuri de Balıkesirin Ki 
reç nahiyesine naklen tayin olunmuş
lardır. 

rı müteessir etmiştir. Zabıtanın ve Adana, (TAN) _ u~ yıllardanberi 
Adliyenin faaliyeti çok takdir edil - burada baytar müdürü olan Adil Olgun 

İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idare-
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Müdürlüğün· 
den yazılmış ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalarile gelme-
leri. (1815) !ıklar başlamıştır. kat daha arttırıyor. Süleymanın ha- mektedir. vefat etmiştir. 

Zarar yok; Fahir ağabey bana şimdi enkuvvetli bir 
arkadaştı; onun bana açacağı yollar daha kapan
madı; daha gencim, bütün bu ıztıraplar beni daha 
kuvvetli, daha olgun ve iradeli yaptı ... Hayatta hiç 
bir şey kaybetmedim. Şimdi insanları, şimdi karak
terleri, şimdi kendimi daha iyi anlıyorum ... 

Son kararımı verdim; Hasan dönmezse ben onu 
bırakıp dönecektim ... 

Hiç beklenmiyen bu hadise ... Adeta bir ku dö sen ... 
Kollejli kuzinden bir mektup .. 

On senedenberi oynana oynana bitip tükenmiyen 

bir dramın son perdesi iniyor .. Bir türlü sonu gel

miyen bir yılan hikayesi; artık sonuna varıyor ... 

Hasan, benim saflığımdan, şefkatimden, metane
timden istifade ederek bana oynıyabileceği oyunu 
oynamıştı; şimdi son oyunu da ona ben oynıya

cağım ... 

Bir gün, otele, Hasanın adına yazılmış bir mek
tup geldi; Hasan yoktu; zarfı açtım; içinden bir 
mektup, bir de resim çıktı; mektubu bıraktım, res
me baktım; ortada Hasanın amcasının kızı Gülsüm; 
Kolejli kuzin!.. Iki yanında biri kendisine, biri Ha
sana benziyen iki küçlik çocuk ... 

Kolejli kuzinin üç dört yıl evvel evlendiğini, bir 
de çocuğu olduğunu biliyorum; demek bir çocuğu 
daha olmş ... Amma, ne çirkin şeyler, bunlar .. Kolej
li kzin şişmanlamış; ağzı, burnu büyümüş; gözleri 
küçülmüş ... Yüzünün hırçınlığı, sinirliliği geçmiş; 

gözlerine adeta bir saflık, sükunet gelmiş... Hatta 
biraz da aptallaşmış! .. 

Resmi bıraktım, mektubu aldım; birdenbire ağ-

zım açık kaldı: 

- Yaa!.. dedim; Yıldızın hayatına giren mikrop

ların arasındademek sen de varsın, Kollejli kuzin?!. 
Ne ala, ne ala! Allah mübarek eylesin! .• 

Mektup şöyle başlıyordu: 
"Sevgili kocacığım, Hasan. .. Hastasın diyerek işi

tince deliler gibi deprendim; Istanbula yazarım ya-
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zarım, cevap veren olmaz. Kalktım, yavrularımı !anmasını bilmem diye korkuyorsun değil mi 
aldım, yola düştüm; seni aramaya koyuldum. Aliye • Abdi, koca oğlan oldu; Mahmudun yüzünü bile 
yazmıştım, gel beni de Hasanın yanına götür diye, görmedin; insan yavrularını olsun özlemez mi? Hiç 
gelmedi... Ben onu lstanbulda buldum. Beni aportu-
mana götürdü, sen yokmuşun, gavur illerine gitmi· 
şin; hastalığın oralarda geçecekmiş, amanın köpek
ler hasta olsun, sen neden hasta olacakmışsın!.. 

Amma sana çok çok gücendim, hani o İstanbul 
gızını artık bırakacağım, diye bana söz verdi idin; 

beni neden böyle aldat1yorsun; şimdi de beraber 

alıp götürmüŞsün... Inanmam hastalığına, 

İstanbullu gadın seni alıp götürmüştür, 

benden kaçırsın, diye ... 

o hain 
oralara, 

Hem kaç zaman var ki bana artık mektup ta yaz

mıyorsun, ben sana ne ettim ki? Sana babamın bü

tün malını, mülkünü bağışladık; bizim paralarımız

la iş yaptın; zengin oldun; şimdi de bize nankörlük 

etmeye mi kalkışıyorsun? 

O gadının nesi var ki bir türlü bırakamıyorsun? 

O seni soyup sovana çevirir de, hepimizi kül eder 
de galagalırız ... 

Ben şimdi buralarda ne yapacağım? Allaha çok 
şükür param var, pulum var; aportumanda rahat ra
hat oturuyorum; amma, sen yoksun!.. Bak he
le, o Is tan bul gızına ne de eşyalar almışsın? Bana da 
böyle bir ev yapsaydın ya ... Amma, ben onları gul-

arayıp sormaz mı?,. 
Mektubu da bir yana bıraktım ve tekrar ettim: 

- Demek, Yıldızın hayatına giren mikropların 

arasında bir de sen varmışsın da ... 
Şimdi iyice aıtladım, Hasanla evlendiğimiz zaman 

ben onları en temiz bir sevgile görmeye gittiğim za
man, aldıkları soğuk vaziyet, o iğneleyişli, kabaca 
hakaretler, beni beğenmeyişleri hep bunun içinmiş! .. 

Demek Hasanın amcası kızını vermek niyetile pa
ra vermiş; sonra Hasan bir Istanbul kızile evlenince 
köpürmüşler.. Hasanın daha ilk günlerde onların 
tesirinde kalarak sık sık benden yüz çevirişi; şima

rıklıkları, hep onların Hasanı kızları için rahatsız 

J:tmelerinden ileri geliyormuş!.. Cemiyet içinde bo
calayan, şımarık Hasanın bana karşı değişmesindeki 

tesirlerden biri de demek onlardan geliyorµıuş! .. 

Demek, Hasan, belki vaktile amcasına, kızını al

mak için verdiği sözü tutmadığından ona gücendi
ler; belki de Hasanın çocukken bu alışveriş mese
lesinden haberi yoktu da, onlar kendi kendilerine 
Hasanı kendilerine damat yapmayı düşündüler ve 
umutlan boşa çıkınca yaptıklarına pişman oldu-
lar; belki de Hasana verdikleri sermayeyi geri al-

maya kalktılar; nihayet bir para ve menfaat yü
zünden Hasan, Kollejli kuzinle, gizlice, belki bir 
imam nikilıile evlenmeye mecbur oldu. 
Doğrusu, Hasanın bu zavallılığına, şimdi de para 

yüzünden saptığı çıkmazdaki vaziyetine acıdım. Za
vallı, şaşkın budala, dedim, meğer nekadar yürüye
ceği yolu çizmekten aciz bir insanmışsın!.. 

Ne yazık ki bu çapraşık yola bir de beni sürük
ledin ... 
Hasanın yanındaki rolüm tamam olmuştu. Ona 

her şeye rağmen bütün hayatında her türlü dost ol
dum; o beni anlayamadı; ben ona manasız geldim; 
bir yandan da benden uzak kalmaktan ödü kopu
yordu; hangisi doğru? .. 

Artık Hasanı karısiyle, çocuklarile başbaşa bıra

karak çekilmem lazımdı... Onun şimdi başka vazi

feleri var. Iki çocuk babasıydı; yeni karısı da benim 

gibi Hasanla hiçbir ilişiği olmıyan bir kadın değil; 

onun çocuklarının annesi!.. 
Kolejli kuzine Hasanın ağzından bir mektup yaz

dun, dedim ki: 

"Sevgili karıcığım, 
•.. günü Istanbuldan kalkan ekspresle seni bekli

yorum. Çocuklarımızı da beraber al... Aliye de yaz

dım; sana lazım gelen işleri, kağıtları, pasaportla

rı hazırlasın; ben sizi Pariste karşılarım ... 

Bir mektup ta yine Hasanın ağzından Aliye gön
derdim; kardeşini hazırlıyarak Parise göndermesini 
söyledim. Yazı belli olmasın, diye bunları daktiloda 
yazdım. 

Hasana bir şey belli etmedim; karısı ve çocukla
rı bir hafta sonra gelebilecekleri; bu zaman içinde 
onunla yine dostça, arkadaşça oturduk. üzülmüyor 
değildim; yaptıklarını unutabildiğim zamanlar, onu 
ilk zamanlardaki kıymetiyle, inceliği, temizliJtiyle 
görüyordum; amma, bu dönilşler, pek kısa sürüyor-
du... (Devamı var) 
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Yarışı Yanıldı !:n -::.: : :ama:! opa a 

ey man 1 a a r mel bir ll1nhfOe llabafıs mtldafllnt Kıyamet nuı1 kopacü? Bu ..... ansur s . r _}::!:~ 3b~~~ ~~~bBucaar at~ atladı ve plw bir vurufla Udnd .,.. le bugün de bazı kfmwlerln zDmlnl 
• .,.....- .U-"""llN -...... ..,. lü kaydetti. kurcaJı)'Ol'. Alimler, Jeolol ve Mtro-
pı sahasında yapıldı. Neticeler tun· U,anca Galııl•m'G7 pli: nomlar megu1 olu)'Ol'lar. Fakat b1C 

l• ııı·h k K Ve d • ]ardır: = On yedinc1 dakllgada aldan !MI'- küme kati bir cevap veremiyor. şap. a a arar r 1 Blrincl kOfU 3 yapndald yerli J&• kes miihvlm Bülende. ondan Bafl· hem ld. ldinel arz milyonlarca w 
nmkan lngWz at erkek ve dlfl tay- me, Hqlm'tn a~ da kalenin ene1 bucOnkft vaziyette olmechlJ. P. 
lara mabaul, mesafesi 800 metre idi ağlarma giden topla Gültaarayhlar bi. ebedi,_ de bu vuiyette kalmn-

geline yıkıyor, yakıyor .• Geçtill tık tehevvüre kurban olmaktan Birtncilill Bayan Ifakatln Kayarha- üçüncü gollerini Y8Pllllf olclular ,.cakbr. 
yerlerde, tap tq üatüllde bırakım- ancak bir kaç kifi kurtuıabilmif, m, fklncillll Bay CeW Bayaruı Bin- Bu d•klkad•n itibaren on daıda- Günet, dalma mebzul miktarda ha-
yor .• Ve her akında, Rualardan bir onlar da esir ed.iJ.mifti. Tabildir ki tepesi aldı. kadar Muhafızlar bAJdm oynadı- raret Defl'tldlJOr. GÜDef ziyası veba-
çok esir, binlerce koyun, öküz. at kalenhı toplan, bavanlan, 18DCak· • Ddnci kOfu 3 yaflDda ve hiç kofU lana da yukand8' yazchpn Rbep- raretl, yer yüzünde canlı bayatın tda 
sürüp getirerek, (gaza) ya lftirak e- 1arile beraber bir hayli kıymettar ku.anmamıı haUskan lnailiz erke1' lerle sayı Çlbramadılar. mesl için 1Mı1l1ca prttar. Şayet, 80a1f 
den1ere taıujm ediyordu. §eyler de ele geçirilmifti. Fakat a- ve difl taylara mabsultu. Mesafesi Yirmi beflnel dakD*fan IODrB nepetmekte olduiu banretl bbbf 

Birkaç defa, (Rostof> u tehdit et- sıl ele geçen rYler arasında, ordu 1400 metre olan bu kOfUda birinci ahaınn orta1aruıdald hlldmlyet iki derece tmzl1 etmif ola, JW1fldnde 
tL Hatti bir defuında, Don Kazak kumandanını çılgınca sürura sev- Burhanettinin Komlaari, lldııcl Fev- taraf için millıavl bir bale pldl. çetin aolukJar belirecek ve anın ld-
lannm karargAbı olan (Çekask) a keden biqey vardı ki; o da zavallı zl LO.tfunun Yetimesi geldi. Maçın IOD1anna dolnı a.ıatua- hı ve batta en sıcak olan battaUltflft 
yaklaprak bütün o havaliyi kırip (Şeyh Mansur) idi. Uçüncü kopı 4 ve daha yukarı ray hafif, blsadilmlyecek kadar a- mıntaka1an, ç6ller buzlarla lrtOleolk 
geçirecek kadar cüret gösterdi. Hiçbir harpte talil tamamiyle 1qtakl yerli yanmkan IıısWz at ve 1alhca tatbik edilmif bir mGdafu ttr. Fabt--ihtlmal, bu, ~ • 
Hatıl, (Tatar - Top) lnuharebesi- yAr olmıyan bu fedakAr milcahit, lmraJdanna mahs1Utu. Mesafesi 1800 tarzile vakit kazanmalı da bilenk ne IODl'a vukua gelecektir. O ......,. 
ntn senet devriyesine tesadüf eden artık mukadderatının bu hazin en metre olan bu Jroıuda Prens Halimin maçı 3-1 galip bitirdi. kadar IJwınlar da yok olwkbr. lılaa 
günde, o günkü majlıibiyettn tnti· vesi karpmnda, bq elmekten bat- mafth, AJtmJer, pmdtkf halde m -. 
kamını almak ve BCISlDl çıkarmak ka çare olmadığını hluetmif.. Bah SaiNlı birinci\ HGleytn Ozbbra. S d U • m ciha1arla, IÜDefln banıNtlnde 
için, (Boldi Vlref) kalesine bir bu- tının m6ko.s neticaine tesıtmlyet mDın Saduı ikinci geldi. ta yom gı : bir dellflkUJr olup olnıedılnP .._ 
kin yaparak üç Kazak alayını mab göstermişti. Dördüncil kofU, dört ve daha yu- edememlflerdlr. 
volma derecesine getirdi. General Kont (Godoviç) bu mü- kan yqtald ball•an Inglliz at ve Pera • Şı•ştı• İngiliz '1lmlertntn fikirlerine a&e. 

Bu ıll'Bda (1787 Osmanlı-Rus) hlm muvaffakıyet! imparatoriçeye Jmrak1arma mahautu. Meufe 1800 &J, mütemadl191l kürrei um dalra 
harbi başlamıştı. Valii Umumi Ge- tebfi,r ettili zaman,· bizzat tmpa. metre idi B1rlncllill Salih Temlltn 2 2 8 b yaklqmaktadır. Anmma 10,000 Jd. 
neral Potemldn, daha büyük iflere ratoriçeclen • pı kıla cevap gelmit- Sprlngboarb, fldncillll de Prens Hali • era ere 1ometreli1r bir meeaftrJe ae1dtll a • 
girişmeden evvel, Şeyh Mamur'iı ti: m1n Novlsi aldı. Kaldılar man da1J

1
acalr, parçalan umma eli 

ortadan kaldırmak için çok ciddl (Onu, derhal buraya gönderi· Beflnci kOfU: 4 ve daha JUkan feCektir. Diler bir iddiaya ..... dit. 
tedbir almak mecburiyeti karşısın niz.) yap.ki yarımkan ve hallüan Taksim Stadı tarafından pyrlfe- dünya, feveran halinde bahmlak. 
da kaldı. Bu maksadın husulü için Şeyh Mansur, derin bir büzün ve Arap at ve kısraklarma mabsutu. dere klüpler arumda tertip edilen wlPnJarm ft •llelelerin t.lr"e '°" 
de Şeyh Mansurwı takibine üç fır. meW içinde, Petresburg'a kadar IÜ Mesafe 1800 metre idi. Salih Temiltn lig maçlanna dün abalı Taksim sta- na erecektir. 
ka asker yolladı. rüldenmif. .. Çarlık sarayına aötü· Muaulu bJrinci, Sadık Rkdemin Canı dmda devam edild1 ve bu Ug1erin li- * 

Yeniden, kanlı, mücadeleler bq rülerek hnparatoriçeye (temap) fkind pldi. deri vaziyetinde olan Şifli ile Pera ~ .,ı.llan ,,..J.ı., 
ladı. Galibiyet, kih bir tarafta ve ettirilmitti. (1) ___________ 5000 kişiyi apn büyük bir 1ralabahk Vaııova iiniftl'litesi proteeörJıerbı 

kih, öteki tarafta kaldı. Fakat Ve sonra .. Rusyanm, W Şima- lsta-L··lcla Hamıa Sw önünde karfllalblar· , den Dr. Kuimir Vocttsld kuflann bJn 
Şeyh Mansur, bir türltl yakalana- Une, Ebyaz deniztndeJd bir adanın lmll wm _..... Hakem Supbi Batur un idaresi al- len:e kilometre uzaktan yuvalanm. 
madı. üzerinde bulunan (Suluviyetlk) tında ve büyük bir asabiyet havası bulmak için kuvvetli hislere maUt 

Aradan bir eene geçti. aeneraı ~ aön~ Yaran Mlyon Çift içinde cereyan eden bu IWp1qma, o1c1uklanııı ı.pat etmiftlr. 
Potemldn, (Kafkas Valli Umumi- Bu Çeçen kahramanı, iki eene zaman zaman tnkitaa ulradı- Ve ild Alman llimi Dr. Ropol, ktırlaDllf-
st) ürıvanım muhafaza etmekle be- burada s6kin ve münzevi bir 6mür lpelcll Çorap Saflllyor oyuncu Cankurtaran otomobili ile 1arın, yuvalanm 18&0 kilometre u • 
nıl>er, Çar onlulannuı Tuna sahil butabaneJe nakleclUdi. zattan bulcluklannı tıcldla • etmlplr. 
lerine saldıran orfusuna memur e geçlrJnitti. Fakat her gün geçtikçe, (Bap 1 ftdde) Oyuna saat 11,30 da başlandı. Şif- Leylekler Üle yuvalanm 22 800 kllo-
dilmff yerine; (General Tekeli) gel bir mum gibi erimiftl. Ve nihayet Büyilk bir çorap anayii kurulu- 1i rüqAr altında olmnma ntmen ' 
mişti... Her hareketini ince hesap- bir sabah onun odasına girenler, yor ve gittikçe de inkişaf ediyor. ilk dakikalar vaziyete hikim bir tekil ~ U: ~= ~ 
lara ve büyük ihtiyatkirlıklara ı.- jözleri sulanarak IOll bir bü.{ıQet- Yalım, yazın, birçok bayanlar ço- de oynuyordu. Diğer taraftan. Pera· doğru daima bir batta müatatba ıa.. 
tinat ettinnelde mefhur olan bu Je M..1_._. am.nne e!:e•:Jer.1• nm ıenç mubaclmletj ~ heyecan &.&-. ~ --'·-· 
-1 _,....... ...... --- ..., p,miJ'orlar.. o ....,.., .... .... ---..y--....... 
a--m&. tertip ~ mülrane. bir Çilnktl h&Jatı ~ w kanlı bir yüaliDden bQclilertne çok m6-tt va- * 
~ Şeyh Mammu ~. ve velftle ne ..-ı Şeyh .,._.,.; blia abaJar. ~um da P8P atr- ayette ,.ı. tmatlardm t.tlfede e-
DiaiJettndeJd kuvveti .-.n etti. ba dar w brmJ1k ...,.....,.. ...... cUımmln ,olunu balabilM .. Ço-~ 071m mltınlllllD Wr .... _ 

6 
I f• JA4 dJLIJif 

Şeyh Mansur bu çelik w atef rellnde dldn ._ ..-. bir aıtlmle nıp, bd!mn WJillqh laOkted fek1k1e devam Mlaıbaa wr llklll _. lfetn4 h 1 t•ıhrllılıa .. , le 
_..___.._ bncHsinl ..n .. M ... 1- ol ..... Reftehııdle, t'.,WıJlm, newnde Pwra _ ...... U. .... ....._.. ..._ :r.,.. ' l ,..- IO -=I•: 'ı 
~- ·~YA&llllJ fani db.,,,,.. aiçlp litmiflL -.w- ~ _,... , ... 
kurtarabildl. Ve c1o&ruca (Anapa) (De•••• .-J muntumn duNp ~ fl lumMla prpllblal' w md8awıfn blrlaıdm,~bnlleJiiiO'•-. 
kaleıtne gitti. ......., lmnıldalnl anhJa~ flddılttnden. lldll de llJ'll 11Jft lltlb- JCm4Wne her wn boıtz'm ta· 

Harp temadi edfJordu. Olman ( 1) Meberhnfele, .,.... .. tllıtr De llnlL. KIMlm ---- cllkbt .. .... ı.nıu lclnde ,.... ,...... bil ........... ........,. .......... 
b _ RUI kuvftt1er1 milte- nekledl'melttdr. dink M, Mlmnz. Jandı)ar. Ve ..,.._ bir büle .._.. dlıra kadar Bqan ..._. 44» tllla,.. madi b a..ı.,; ,__ ______________________ .....,. bkbnkbJ8r. bSDcı bil 'ftl'llmlplr. Her ... ...., 

,_ lrlb .. ...,ıe ~ a tııc1 chlrlbde ~ Şlf1l flnclm IDLU'a 11ac1em, ...., .. , 

=~ ~ = L O k M A kale.:...,,. hatalmtnn lst:ll.de ede- ve normal hl ıtm•ftlr. l'abt ...... 
bir halde, ıerl çeldllJonlu. ıek blrlnd pUerllll ıapbler, devre bir miiddet aeçtlkten IOlll'a ieınr ı. 

1..;..o bitti. ~ Doktodarm iddia ~ 
(Anapa) bı.I, jçtndeki btr .. .... ......... bel......... llne ...... ha bdm, ucaJr ~ 

wç Türk ile, yalçln bir kaıa llb1 eh bir frOdk ...... Para IJdDel -~ .. wriJmetJe ,., .. 
c:laJamJaldu. Bu da Çar hüko.me- ....... ele ~ Hem1a Od dekM bllecetUr. 
tini, ,._ halde ~ ., ..... -

Çarbk, araJr ._. ne pehuma o- ...-•tH ld, Şifll pmaltııılm _. * 
hma olsun bu bJeJ'i llbta karar bb.a. etti. Ve OJUD ""'*'-" _.. ~ ..,n,, .. ,..,. 
wnnlf&I. Banma illa de 11 tabur - ...U..U. Her tanfta Wczekr, Afrlbda :Jall7u bir Jmma. • • 
....__.._ a ....._ 1 .... L.Jr.'4L - .......... ---of-.:................ K\,. Plttill valclt ...... ..... ... bvplar ........... Ba mada Va- 1er '--L.n-1-L-.L.. La- ........ a-.7--t VIU 1Lf811Cl, U"ll UU&U& - ,.. _ _, --- - - habJb bir....,.... tatlfade eden Şif t ~ UU" ......... 

mi, 2 ialay sOvari Kazak ve eo top :,;:-; .. ~ ... ~:'~°; ... •:...: ,. ,..: ... ~ .... hlNll ...., 11 n 8D1lç1 t.wlrint•• benberltlr ..,_.. we. '*8 bml1rJerlntn bll'IDNl: 
tan D>flfekbp bir kuvvetle, O.. .. ._ ,.,. .. kth ....... ,. ~·..... ~)Mıi ,. .. ,. ... ,,._,.. ,......_ m ,.,a ve 18119 ba f8kt1 clell din derllerint ktllll'ek. bu derbdD a1tllill: 
raı Kant Godovi9 ~ .... ...._. ......._,...._ ek•et••" ,.. ln!lt "" WI• ........, -. ... ~~ kıymetli bir tat -klama,ı btr ~ 

Godovtç ordUIU; bet on kaıe,t f'IMI• ,....., • tutar. zato11 11 .. da19 .,,,. ~ •• lca~ ,........ ı.111 edtnmı11en11r. l'abt, bblla a...iıi 
iyice mahliınra ederek iyi tecrilbe •• otan ..... ı.k.tlorde patlıtlll• olUll•k •-~'"" 1t1r ....... 1e11111•k lca· 1 Takı•lan Matlan dan biri, ..,et bir aç .,._. 99 JUııaii.i 
ler yapbktan IODl'a, Halramn 22 )'el'IM .... 1•111olclo 1t1r111c1e :yo111141111· .,., 9lltle Piti..._. allt :ylUo r,11 ••· Dün Şeref ltadmda B talmnl•n AbeJl boylamMa icap .._ ıio1M 
inci günü umumi bir hücuma taıJr 111 1tmre1111-. OftH "'" ,...._ """' !"'~r~.::_~ .. -V:.:...~ mllatıeblvma dnam edl1clL Dk tarafmdaa, .,.._cm der"I .i&u ••ı 
ta. O anda kalenin muhiti, korkunç :-:=';'.':. = :.=.:: .,. ....- ..._ • mOeebeJı:a Ddnal lrGmaın Dawtp. ki ha b1uwt11 tat ldf Wr --~ .. 
bir celıeaoem bs1lıal aldı. Pşı 111111 ....... _....... ,_.... ..... • ~ ,...... ,.,....,. ,.... .. - AnsdM,,,..n aramda ,..,.ım Ja Çlbnhp .ıun,onn.,_ CQlllll _. 
~Anapa) 11 müdafaa eclm Türk- •17Wi•• ,........ ~ • ...._ 41fl alltl•"" U1 1111. 41,I ..-... • w AnadoJuhtıan 5-3 pUp seJdl. k6m olanlar, hap•nede. _,i. w 

ler; kale muharebeleri tarlbtnde 1tanma1111a 1epat ..,.. l'alcat ltllift• ..,. lmlorl ltul•Hr. •• de iyi ltlr ttdedtrr Jldnel milablıb 01n11f - Betik- rJW lrml)w b,_m •·- _..._ 
nlonm..U oek191 lqder NIHt ........ YM )'9ft)'ll • vo e1t1o ~rl14111f ... iaf al'MIQda hUfU8I bir -wu.. ' _,. ~"'I" 

""'8lsiz bir barlb ~ ,....,.. bira da __ ~ ... ......, kit, J8111• et 19y11o plelrll• te1efl-.. ,__ ,._ ~ hediJe eclenk, ...,., 
Ve bir kaJeden bek1enea --nı --- ..r-- kwvotll •la-"" lt1 .._.__. .. pwı ft twlmnJar 1-4 ....,.,. bl- 1--·· ,...._ .................... pal\ lcttl ..... 1 ,......... - ~ _.. .. dJJar - ........ 
bJzmetleri. ell IOD badcffne kadar patatoe .... - .. 1••11•1•.... ICUl'tl •ltaelore ......... ........ • * 
bt kat ifa ettikten aonra bile, yine oekld .. pllht .......... '*'"' it.._ •· lalvYetllel •orol"'•k ott1ut•11• 1tlllrel· J>anldl ~ IGlll'a B 
kalenin bilyQk bürcüncle da1iala- "• ,., ........ ....,. • ,...... ,...... .. ... va. .,..., a d• ,... ....... ,... talmnJan maçları bltmlf w latanba1 ız 4lfln ,.,.,.,,,. 
nan ve dn-.... ~.-1 ... n .. her- • deve• ......._ " _.... )'91n• ....,.. lt7 lmlorl ,,.. lpOI' blrtnol,. Betlktat lldaıl, o.ı.ta- &wç Uniftl'ldtMlndea - m.; .......-. .. '",....._,_ p..._.. ltlr IJlllll .._ ....... ,._ rfr ki, it• da ,..... .... ti w eklMll• - A..A.u.A t:'!A- ..nı-.an-- , •--- -r-· 
tarafı parça parça olan p(lrpnG ,.. r111ı ............... • ...... t1r1ı tarlı 11c111 ... 1tırt1 .. ..,.. ... .,. -- -v-,... --. ~u.urn oa- ne mezun olan 12 cleJOranh .._ 
ref sancakJanm indirmemifler.. ;,emele,.,. .... ......, • ...._,,,..., e1c M.,.•••kM 1et111 •lca" awtc. ..... IDUflarcbr. bayatlannda btrlblrlerlntn m .m.: 
Te.lim bayralJnı çeJnnemlflerdL ı ... k ,........,. ,_. .a-. iMi )'Olur• do 11 ... a. Y•)'llaını:ya• n otollloltll faltrt. mi arkadap olmuflardu'. CJeDvls 

Bu anut mftdafu mtlceıllnd• de d• • ._dllorl ..... .,.. ........... -. ....., "-rdn .-.. Jotlftlrdll•111 .... Atletizm : hep birden nlenmlJe bnr •.-,:4 
...... "" ..,. .............. • ... ....,. olcfful• .... ~ ._.~ v.... 1ısr u-1-tana 13 dOfman sabiti ile 4 bin De- ltl._.• tolc ............... Melalara tllrr OHM~ ....... 411 b1er1 vorl1'. W a-- flthrinde bbw afllllil 

1er1, JraJar lçlnde ,.. wmt,ıer- '"""' ..,. ........ ,..... ...,... .... ...... ............. ..,. ,_.,.., .. " M 1m1a ...,,,,., ... ..., bir .... • 
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Radyo 
llJ 

Adeta Bir Mucize! 
Diye Bayan inci itiraf Etti. 

Bir hafta zarfında tamamen defiftim. Şimdi on eene da
ha ıenç görünüyorum. Bütün arkadaflumı beyaz ve .ner

min cildime gıpta ediyorlar. 

Ba,.aıı İnci'nin tedavi 
•öımeda evvelki ha

kiki fototrafı 
Y alma 7 pn kadaı-, bu 
tectjibeyi yapmız. Sia 
de pyanı hayret bir 
ten temin ile daha 

genç görünmüt olur· 
ıunuz. 

"Benim için hakikaten 
bir mucize oldu.,, diye 
Bayan inci beyan ediyor: 

Ba,.aıı inci kullandı· 
it Mtttln ,Osellik ı. 
ftzımatmı arkadatla-
rma tavaiye ediyor. 

Bayan lnci'nin aUzel
lik levaznnatı kullan
dıldan 7 ,On eonrald 

hakiki fototrafı 

il ==== 

GÜVEN 
ANITI 

• 

"Hafta zarfında bu derece 
şayanı hayret bir tarzda 
değigeceğimi zan ve ümit 
etmiyordum. Bütün arka
daşlarım daha ıenç ve da
ha Hhbar göründütümü 
söylüyorlar. Cidden bu ca· 

zlp tenime gıpta etmekle 

beraber nasıl temin ettiil
ml de bilmek lltlyorlar. 
Bu da pyet bulttir. Cil
din hakild unsuru olan 
Tokalan kremini tullam
mz. Siz de benim gibi 
pnçleflp cazip bir ten te-

min ediniz." 
TÜRKİYE İŞ 

Bayanların Nazan DıKkatine : Öksürenlere ve KATRAN HAKKI EKREM _M göğliı nezlelerin• 
•r~~------~~---------~~---__._--

1 
lıtanbul Komutanhğı \ #" IZMIR PAMUK MENSUCATI 

~---11•-•-I•-"---~ 1 T. A. f. T AIAFINDAN 
Olıedıt:aı.t ~ tan....., ve ............... ıal'e1lal 

( ~rl& llra Fabrl•alan 
...... ·Nektar) 

ıxotı.tz ICANZUK SCZAMBSI 

Bft0CLU - tsTdBUL 
Harici A*erl Kıtaat 

INalan 

Tirit ~ Şirketi Dlyarltakr Nafia Müdlr•ll•n: 28 
Kart• ilah ,...a _. 

11 
• 

iki Davet ' kapalı zuf1a ekll1tm8ll Jap1l.calı ev 
Bhıl.aİ b&n 1 - Tallbt ÇJkmıyaD D. Bakır lisest pavyonunun 38375,04 Urahk e.u veJee 1lAn edilen 181 bin 893 Ura "2 

top~!,!:,-:~= ~ 'fevb1'de ketflnden 32200 11rahk lnfUtı yeniden kapalı urf1a lhaleJ• Jr.omn\lfhlr. kUl'Uf btlf bedelli Btktphlr Han 

miye wbı ma..::- boyeıı uma• 2 - Bu 1fe öl ...U ...,-.... ::ı:::::::::-ıu::=ı':!ı.: 
ğım.lan dolayı lçtiJna haeıı olmadı· A - Bluilt!M prtnamell talipl• tarafından ftl'llen teklif mek 
Hissedarlar yeniden 

1 
edememlftlr. B - Mukavefe projelL tuplan kanunl taritat clainllnde ha· 

Cuma günü uat 11 de Mayq 1938 c ._ Hmual, Bayındırbk ft yapı fflerl genel ve fennt prtnamelerl mlanmadılından lfbu lnpat 7eni · 
gopyan hanındaki Şirket °:tada A· D _ Bu evrak Nafıa dalnlinde görülebilir. Ve tatallebWr. dm puarlıkla ebilt1m1• konulm;at-
ne r.ynl ruznamenln ınUzaıı aıbane.ı- 3 - Bu lfln 1halell 9 NlllD 938 Cumartesi ,&no aat 11 de tapah zarf tur. Puarhtı 8 Nlan 938 Cuma gh· 
içtimaa davet olunurlar. -..ı ıçtn uaullJle Nafıa lılOdGrlQODde yapılacaktır. nü aaat 10 da M. M. Veklleti Satı· 

MOZAKERE RUZNAMESi 4 _Eksiltmeye girebilmek için 2411 Uıa1ık muvakkat ı.mtnat cart nalına komtsyonunda yapilacaktar. 
~ - Şirketin fethl ile tatlı~ 1e11e Ticaret odası vesikası, Nafıa Vekiletlndln aJı""'lf 1o6oo liralıktan Dk teminat 9529 Ura 88 kuruftur. 

vaz ı, yukarı ehliyet vedruı· Jtetlf prtname " projeler 828 b-
2 - Tasfiye mP.murlarınnı lntl- 5 - Tallpl~rin zarfları Cuma!'test IÜJlÜ UW. 8Uttnden bir aat ewel 1'11P M. K. Vekaleti Satmalma ko-

habı. salahiyetleri ve ücretleri, Komisyon Reiallıtne makbuz mukablllılde vermeleri misyonundan .ıı,ur. Puarhla llre-
a - Hesap murakrn ve mufetti~ Postada gecikmeler kabul edilemez. (1169) cekler lianunl temtısat W 2490 sayılı 

ll"rintıı intihabı. · • ____ ,;:.. __ .-----------~------ kanunun 2, 3 cll madcleJartnde yazılı 
Hisseieri miktarı ne olursa oJ:,un lstanbul Jandarma Safulalnla belplerle ldarl prtıuımentn 'Qncü 

h ı.ı__ _ madd•ntn "I',, fıkruında 7azıb bel· 
er U&lllie sahibi, his.f;esi kadar rey Komisyonundan : gelerle birlikte pazarlık günü ve 

Wıibi olmak üzen, işbu lçt1mU I§· saatinde M. M. VekAletl SRtınalma 
tırak edebilir. Hisfted31'lar Ticaret Mtktan kilo ctmJ Talunhı bedeli !ık Teminatı komtlyonwıda bu)unmal•n. 
kanununun 371 incl maddesine tev- Lira Jtu. Lira Ku. "'788,. "1787" 

!ikan hisse senetleri~ umuın! heye
tin toolanma gününden bir hafta 6V· 

vc1irıe kadar şirket merkezine ve)'• 
Cenevre'de Banque Federale'e tevdi 
etıııelidir ler. 

İlisse senetlerinin depo edildiği
ne dair mali müesseselerce verilecek 
makbuzlar hisse senetlerinin umumi 
heyet için tevdii m.ııtyetinde sayılıp 
muteber olacaktır. 

lDAU JllJCILBI 

8000-8000 Yün Fuıila lplJll 2MOO.OO 17Da.OO 1 ! 1 
1 - Veklller H.,.U tanrlyle 938 1e11esine Arl mukavele aktl auretiJ· SelimİJe Alkst Satmalma 

le cinst, miktarı, tahmin bedeli ve ilk temlna~ miktarı yukarıda ymlı l•miİB;;oı;, m;m;·,,onİİİİuİlhİİAİİnİİIİİanm•ıl 
8000 - 9000 kilo yOn futla lplilt Gedikpapdı Jandarma Satın'lma Komla • ı • 

yonunca 11 Ntsan 938 Puaı1eli l(inl 1Ut 11 de kaptiı arı eblltmellJ)e 8 Nian 1938 Çarpmba günil •· 
satın alınacaktır. at (10) da Sellmlyede Askerlik dal-

2 - Şartname her gün satınalma Komllyonuncla g6rüleblllr. rm bl.nasmdıki Sahulma komllJo-
3 - İsteklilerin eksiltme gilnfl saat 1' de luıdar kanun ve prtDamellne nyda (3001) kilo çUrUk kuru otla 

göre Jıuırhyacakl•n teklif mektuplarmı komisyona vermeleri Jhımcbr. (l&oBJ kilo çOrOk •nwım pazarlıkla 
(1110) .mlacal& DM olunur. (1810) 

" ' 5 
5 
8 
8 
9 
9 

......... mamaWmus 

KAIOT BEZLERiNiN 
Soa tmsilldı fi,.elan ...... "8teribaitdrı 

No. Tip Ath 85 S. Erı 36 Metrelik T1 '7 Er. 
,, ,, .. 'il,, • • • .. .. 

,, ,, DelfrmenJI 90 " ,, ,, " 882 
" " " 85 .. ,, " " 798 
" .. OeJlkll 8:5 " " " ,, 800 
" .. " 75 " .. ,, " '130 
,, • TliJ1areli 85 • " • .. '132 
• • " 15" .. " it 670 
.. " Dpeklt 85 .. " " ,, 122 • 

1 - Satllmm lmılrde fabrikada t99lim ve peflndir. 2 - Yukarıcl& 
ld •tll ftyatlarmm uprl bir balya tçtndtr. Amballj maaaritl m~ 
~ aittir. a - YalEandald -. a,..uaıma ,. 2 am .,,,.._ 
Nt1Je fabrlbda tedm uprt olarak bir top aatttyapdır. 4 - fatanbal 
.-.. mahallt: 11'1Do1nm1ar4& lılahmucUJW humda 12 numandadl!r. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 a keple 11 Nisan 938 ele• ... 

B U K E $ I D E D E: 
aoo.ooo ve I0.000 llnhk m11rtfatlarlaı 

aoo.ooo, 40.000, aooo, ao.ooo, 11.000, 
ıo.ooo llnbk ......,.._ ftl'dır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar baya1e-

rinizden almanız kendi menfaatiniz iktizasıdır. 
~~~~!!!!!!il~~~~~~~~·~ 

Ziraat Vekileti 
Sahnalllla Komisyonundan : 

1 - Kapalı ad u.uli1le 40 ton IÖZtafl satın alınacaktır 
2 - Muhammen bedel 8000 lira, ilk teminat 600 liradır. · 
a - Bblltme 11.'91D38 de 1Ut ıs de ziraat vetaıett btnasırm 

caktar. 

'_.. Şartume1er ADbncla Ziraat VeklJett S.tmalma Ko~ 
dan, İstanbulda Ziraat Müdürlülünden parAt11'- olarak "li 

5 - ı.tek1iJeriD teklif mektuplarını temi;' . ven r. 
aQDcle 2490 sayılı bnunun lkinel • atlariyle birlikte mwa 

ve uçilnaG ınaddelerlnde zikredilen 
kalu'la birlikte eksiltme saatinden bir saat ö- kadar k . 
meJai. ('131) (18°') --.r.. omll)'o 
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Hastalık. ölüm ve o islik getiren ~ fareleri 

TARE 

ile Öldürünüz. 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, 

S1Çt111ları dedlal öldürür,. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağh bir ekmeğe ve 

herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Kutusu 10. dört misti 25. ikisi bir arada 30 kuruştur. 

DIŞ AGRILARI e NEVRALJi .• 

sızı ve sanclları derhal dindirir, 

Her voltai ve k uvvette 

S. S. C. 1. C Rus ) Fabrikaları 

TAN 4 - 4 - 938 

"Körfez Gazetesil r KIRIKLIK. ESNEME VE REHAVET 
Hastalıkların pittandrr, fakat onları 

., 
1 lzmitte Çıkıyor. 

Kocaeli vilayetinin ikhsadi, 
içtimai, zirai ve tarihi yazı ve 
makaleleri, röportajlar, fıkralar, 
spor hareketleri ve seçme mev
zular. 
~ 

İdaresi: İzmit adliye kar§ısında 
Telefon hmit 128 

S 1 H H i 
Kağıt Mamulatı 

Peçete, havlu, mendil, masa örtüleri 
ve saire. Toptan ve perakende satış. 
Fabrika:Sultanahmet Eskizaptiye No. 

51 Telefon: 23969 

• Dr. lHSAN SAMI ~ 

Bakteriyoloji Laboratuan 
Umumf kın tahlllltı frengi nok· 

tal naz.arından (Waaaermın ve 
kahn teamUllerl) kan kUreyvatı U· 

yılmaeı Tifo ve ıaıtma haıtalıkları 

tefhlıl idrar balgam cerahat kızu · 

rat ve ıu tıhlilltı Ültrı mlkroıkopl 
huıuıf a!Jılar lıtlhzaM kanda Dre, 
,eker KlorDr Kollesterln miktarla- , 
rının tayini Dlvanyolu No. 311 

Tel 20981 

lle kartılıyabilirsiniz ! 

GRIPI._. 
Radyolin müesseselerince hazırlanan 
ve Türk kimyevi müstahzarlarının 

en muvaffaklarından biri olan o ilaç

tır ki vücudü nezle, grip, bronşit 

hastalıklarına karşı kale gibi müda-
faa eder, harareti süratle düşürür 

ve bütün ağrıları geçirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların

dan mütevellit, sancılarınız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri
nizi U R 1 N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücutte toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te-

mizler, lezzeti hoş, alınması kolay 

dır. Yemeklerden sonra yarım bar 

dak su içerisinde al nır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU -İSTANBUL 

................................... , ........... 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu !ekle girerse En 11 E!i~in iLACIDIR· 

E L K T 
MO 

1 
ÖRLERi 

Yüksek evsafı haizdir. Fiyatlar elveritlidir. 

T afailat için 42262 No.ya telefon edilmesi. 

P R O F i L A K S i N., r • Belsoğukluğu ve Frengiden korur •• .Jı 

BRiYANTiN PERTEV 
onlan düzeltmeyi temin eder. 

Aer feye 1:ı:ı:ryoruı, li!~b1r 1ey bizi 
memnun etmiyor, fokoı e11 fenosı ı 

bOIOn etrafımızdakiler bu ~ok k6til 
tabio1ımııdan doloyı b~dto ıwık!o.norla,h 

lıte burada 

VALi DOL. imdodımızoyeti"Şl~ı 
Onu bir kere lecrube edinizı ondon sonra 
dünyo)'1 bir ~ot doho . güıel g6receksiııi~ 

·YA L t D O L : domlo, tablet .,.. 
tıap hcilinde her ecıonode bulunur, 

KAN, KUVVET, iŞTEHA 
Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz olan 

ktorla u ve rup1"'.-V1K :ıllM~ 
iştahsızlık, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve bar
sak tembelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlara en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde şayanı hayret tesir gösterir. 
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ Vüvuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu 
# ' KUVVET İLACI her eczanede bulunur. 

Zührevi ve cilt hastalıkla.n Sureti istimali: Büyükler için saı;ıah, öğle, akşam yemeklerinden bir 

Dr H ayr·ı a·· m· er çeyrek evvel yarım bardak suda bir tatlı kaşığı, küçük çocuklar için ay
ni veçhile kahve kaşığı. 

)ğleden sonra Beyoğlu Ağacaıru 
'<arşısmda No. 133 Telefon:435~ 

Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaıısı 

Sahibi ve umumi neşriyatı tda~en: Ahmet Emin YALMAN 


