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Asi Taarruzu Şiddetlendi 

F ranco kuvvetleri dün 
T ortozaya girdiler 

Türkiye de 
Kanun 
Hakimiyeti 

~ltmet Emin Y ALMAlf 

1 Barselonada Tahliye Hazırlıklan 
Başladı, Hükumet, Şehri Son 
Dakikaya Kadar Müdafaa Edecek 

I• •nbal Vil&,eti idare 
1 he,eti, .......... iflerine 
'°'8azluldar bnfbrddıim& dair 
oı... iddialan tetkik eCmiftir. 
Neticede Belııli19 bdnat Müclü
rile ..W Mü...ı.d..-in Müdürü 
t..Lt.uwlaıki ibbufan adliyeye 
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J stanbuldald yolsuzluklar kar
paında bükıitnetimizin gös

terdiği haauiyet; KemlÜt rejimin; 
yolauzıuıu örtmiyen, unıumt haytO 

tDnamı ıo lltlCUdoJ 

Macar Nazileri de Ayaklandılar 

Nazi Partisi, Hükômete 
Karşı Hücuma Geçti 

Pragda Ekalliyetler Tarafından Hazırlanan 
Bir Mitingde Kargaşalık Çıktı, Henlayn 
Berlinden Aldığı Talimatla Praga Dönüyor 

ktlmete fiddetle hücum 
Daranyi'nin bir an evvel 
ve memleketten çıkıp gitmesi. iste 
nilmektedir. 

HükUnıetin yakında katl tedbir 
alacağı zannediliyor. 
Budapeşte, fi (A A.) - SalAh,t.alioM 

tar mahaf il, naip Horty'nin dün 
şamki nutkunda Alman aleyhtar 
görmek iatiyen bazı Fransız ıuete-m 
lerinin neşriyatını şiddetle reddet 
mektedir. 

Fransız efkirıumumiyesi ii", ...twılfl*I 

müessir olmaya ~alışıyorlar. 

Prag' Ja lıargClf"lılılllf" 

Bir Fransız Gazetesine Göre 
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No. 20 Yazan: M. SIFIR 

Akçeşehir Yolculuğu 
Hadisesizce Bitiyor 

BELEDİYEDE : 

Valide Hanının 
Yıkılmasına 
Başlanıyor 

rTopfan Et Sa-11 ı;TE;R7: 
tışına Azami DahyoFar la . . a a az 
Fzaf Konuyor Ucuzlatılacak 

Büyük Millet 
Meclisi Dün 
Toplandı 

Ankara, 4 (A.A.) - Büyük l\lillet 
Meclisi bugün Hilmi Uran'm baş· 
kanlığında toplanarak yüksek mü· 
hendis mektebi ile hava yolları 

devlet işletme idaresinin 1934 yıb 
hesabı katilerine ait kanun la· 
yihalariyle zaruri sebeplerden do· 
layı takip ve tahsiline imkan ol· 
madığı cihetle 3.952.502 lira ile 10 

B enli S. hanımın yaman bir 
numaracı olduğu pek belli 

ıdi. Sahte baygınlıktan bir anda 
vazgeçtikten sonra son bir ihtiyat 
diye sordu: 

- Bulunduğu yerden bizi göre
biliyor mu? 

- S. hanım, göreceğin mi gel
di? Karanlıkta bulunduğumuzu 

galiba unutuyorsunuz. Yoksa cid
den bir baygınlık mı geçirdiniz?. 

Derhal doğruldu ve oturdu: 
- Yok canım, dedi, ne müna -

sebet! .. Herifin yüzünü şeytanlar 
görsün. 

Derhal eski halini, neşesini bul
muştu. Bu kız cidden iyi bir oyun
cu imiş. Ne yalan söyliyeyim, ba
yıldığına ben de inanmıştım. Ka
ranlıkta elimi tuttu. Bir sır bildi
recekmiş gibi başını bana doğru u
zatarak dedi ki. 

- Agobun bende...h"s.-vüz lir.!>.:1 
var. Bilmem ki, kendisine verelim 
mi? 

- Orasını sen bilirsin. İstersen 
ver. 

- İyi amma, sonra bu işin düz
me olduğunu anlamaz mı? Verme 
mek daha münasip değil mi? 

- Orasını da sen bilirsin? İster
sen verme. 

Bu esnada hazırlık bitmiş. Yu
suf veda için yanımıza gelmişti. El
lerimız heyecandan ve biraz da mu 
vaffakıyetin verdiği sevinçten ha
fif hafif titriyordu. Sıcak avuçlar 
birleşmişti, parmaklanınız büün 
kuvvetlerile biribirini sıJ...-tı. Bu va
ziyette el ele otomobilin yanına 

vardık. Orada Ahmet ve Derviş ve 
şoför Tahsin Efendilerle de veda 
ettim. Hepsine tehlikesiz ve hayır
lı seyahat ve muvaffakıyetler dile 
dim. Yusuf ile öpüşerek bir daha 
vedadan sonra Müştak Efendi ile 
beraber S. nin bulunduğu otomo
bile atladım. Şoförler kornaları ile 
biribirlerine selam ve selamet işa
retleri verdiler. Biz İstanbul yolu
nu uttuk, onlar da Kilyos yolunu .. 

Yolda; bir taraftan S. diğer ta
raftan Müştak biribirlerinin sözle
rini keserek telaş ve heyecanla an
latıyorlardı. Sabahat kıvrak kah
kahaları arasında: 

- Beni dinleyiniz; dedi. Hepsi
ni baştan anlatayım: Otomobile bi
nerken birkaç defa yüzüme tered
dütle bakmasından anladım ki, pek 
emniyeti yok. Kendi kendime: "şu 
na biraz emniyet aşılıyayım,, diye 
düşündüm. "Gideceğimiz aileye bir 
buket götürmek icap etmez mi? 
Boş gitmek pek ayıp olur. Ailenin 
miniminilerine birer parça bonbon 
fondan alınmaz mı hiç? Aşkolsun 
sana. Söylemesem elimizi kolumu
zu sallıyarak gidecektik demek.,, 
dedim. 

Derhal yüzündeki tereddüt çiz -
gileri, şüphe izleri dağıldı. Dedik
lerimin hepsini aldık. Hem neka
dar? (Şoförün başı ucundaki asılı 
ağlarda bulunan paketleri göstere
rek) bütün bunlardan başka yolda 
afiyetle yediklerimiz de caba ... Her 
neden ise otomobilin pek çabuk 
gitmemesini istiyordu. İşte bunun 
mlnasını anlıyamadım. Sordum: 

- Sende bu akşam bir fevkala
delik var, rahatsız mısın? 

- Hayır!.. Dedi. Yalnız bizim 
servisin amiri ile biraz atıştık. Ben 
avans olarak iki yüz lira ve hususi 
bir işim için Varnaya gidip gelmek 
üzere bir hafta izin istedim. Ne izin 
ve ne de para verdi. Ben de: "İzin
siz giderim,, diye hiddetle çıktım. 
Onun için biraz neşesizim.,, 

Benli S. in verdiği bu son habe
re çok sevindim Dedim ki: 

- Şu halde ortadan kaybolması 
mensup olduğu dairede merak u
yandıramıyacak. 

- Söyledikleri sahih ise öyle, 
Varnaya gittiğini zannedecekler. 

- Şu beş yüz lirayı nasıl aldın 
bu adamdan? 

- Ben almadım ki.. Kendi ver
di. "Pokerde şansım olmazsa sinir
lenir, bütün paramı ortaya döke -
rim. Al sende dursun!,. dedi. Ben 
de aldım ... 

S den sonra, Müştak ve şoför 
• .Saip Efendiler de başların

dan geçeni uzun uzun anlattılar. 

Bu sohbetler bize yolun uzunlu -
ğunu his bile ettirmemişti. Beyoğ
luna geldik, Benli S. hanımı artık 
tek ve rakipsiz kalan sahibine te -
şek.kürle teslim ettik, ve biz de is
tirahate çekildik. 

Bir hafta sonra Yusuf Bey İstan
bula dönmüş bulunuyordu. Şunları 
anlattı: 

- Yolcumuz büyük bir sükU.net, 
itidal ve tevekkül gösterdi. Yalnız 
motöre binerken biraz telaş etti. Fa
kat hayatının emin olduğunu ve gi 
deceği yeri ö.~renince dedi ki: "E
sasen ben Türk tebaasındanım. Nü
fus kağıdı~ bile var. Sonra elinde
ki Fransız ve Amerika himaye ka
ğıtlarını ve memuriyet vesikasını 
yırtıp denize attı. Yolculuk ilerle
dikçe motörde şarkı söyledi. peren
deler atarak paskallık etti. Akça
şehirde kendisini icap edenlere tes
lim ettim. 

Bu işi (M. A) Beye anlattığımız 
zaman: 

- Aman azizim! .. Dedi. İyi ki 
bana bu bapta bir şey açmadınız! 
Emin olunuz ki, amirlerim o sıra
da bana şöyle yan baksalardı, der
hal dilim dolaşır dizlerimin bağı 

çözülür, olduğum yerde yığılır ka
lırdım. Ne ise hepimize geçmiş 
olsun ... 

Sonradan gizli adamımız (V.)den 
haber aldığımıza göre Agop vazife
sini izinsiz terkedip Varnaya sa -
vuştu diye kaydi terkin edilmiştir. 

(Devamı var) 

1 Çöpler Denize Dökülüyor 

Va1de Hanının istimlak muamele- ' 
si bugünlerde bitirilecektir. Nafıa 

Vekaleti istiınlB.k parası ola 260 bin , 
lirayı bankaya yatırmıştır. Bu han 
yıkıldıktan sonra hanın arkasındaki 
binaların çirkin şekil göstermemesi 
için bir proje hazırlanmıştır. Bu pro
je alakadar makamlarca kabul edil
dikten sonra tatbik olunacaktır. 

Eminönünün açılması üzerine açık 1 

ta kalacak dükkan sahiplerinin ba
rındırılmaları için Mısır Çarşısının ı 
bir Hal haline sokulması ileri sür~l-
! müştü. Belediye bu husustaki tetkik-

1 

lerini bitirmiş ve bu fikrin tatbik e
dilemiyeceği neticesine varmıştır. 

Belediye, Mısır Çarşısı tarihi bir yer 
olduğu için, olduğu gibi muhafaza e
dilmesi hakkındaki Prostun projesini 
tasvip etmektedir. 

Et fiyatları ucudadıktan son- ı ı , 
ra, kasaplar belediyeye müraca- 1

1· 

at ederek, ziyan etmekte olduk
lannı bildirmişlerdir. Bir müd-
dettenberi devam eden bu şika

yetler etrafında, belediye tetkik
ler yapmış perakende satış gi
bi, toptan satışa da azami fiyat 
konması lazım geldiği anlaşıl-

1 
mıştır. Çünkü kasaplar, eti top- , 
tancılardan çok pahalıya almak-

1 

tadırlar. 1 

Belediyenin bu karanndan ev- 1 

vel, İstanbul kasapları, vaziyet- 1 

lcrini hükômete bildirmek üze- I \ 
re, aralarından üç kişilik bir he· , 
yet seçerek Ankaraya gönder- 1 

mişlerdi. Bu heyet 300 İstanbul ' 
kabasının vekaletnamesini haiz 
bulunmaktadır. 

Hükumetin, radyo gümrükleri ü
zerinde mühim tenzilat yapmak için 
tetkiklerde bulunduğu haber veril
mektedir. Son zamanlarda radyo it
halatı çok fazla artmıştır. Bilhassa 
nisbeten ucuz satılan 5-6 lambalı 
küçük radyoların satışı mühim bir 
yeküna baliğ olmaktadır. Hatta, rad
yo ithalatı piyasada çok mühim bir 
ticaret işi halini almıştır. 

Diğer taraftan Maarif Vekaleti de, 
eski eserleri koruma işiyle olan ala
kası dolayısiyle Eminönü meydanı
nın istikbalde alacağı şekil etrafında 
tekikler yapmaktadır. Vekalet cami
in muhitinin, Avrupa memleketle
rinde olduğu gibi, diğer umumi mey
danlardan daha yüksek ve ayn bir 
tarzda olmasını istemektedir. 

Bulgaristana ısmarlanan hay
vanların da bugünlerde gelme- , 
si beklenmektedir. O vakit, et 1 

i fiyatları daha ziyade ucuzhya· 

ı .i caktır. .. ____ : 

Diğer bir habere göre nafia ve
kaleti de bu işle ayrıca meşgul ol
makta ve hatta radyo ithalatı i~ini 
kendi eline alarak bu suretle de mü
him bir ucuzluk temin etmek tasav
vurundadır. Nafia Vekili Ali Çetin
kaya, bu işi tetkik etmesi için İstan
bul Nafia şirketleri baş müfettişi 

Süruriye emir vermiştir. Bu yolda 
yapılan tetkikler de ilerlemektedir. 
Bütün bu tetkikler bittikten ve icap 
eden kararlar alındıktan sonra mü
him bir ucuzluk temin edilmiş ola
caktır. 

Belediye, bu hususta Prostun mü
taleasını alacak ondan sonra kati bir 
karar verecektir. 

AKADEMİDE: 

Mimara O!an 
ihtiyaç 
Çok Fazla 
Anadolunun birçok şehir ve kasa

balarında mimar bulunmadığını na
zarı dikkate alan Maarif Vekaleti ba-
~ +,.waı...:.-1-- _,.....,...,,.. ...... 1<"\.-..- ... ~ .... ı. 
uun kendisini goren oır mwıarrırı-

mizc Güzel Sanatlar Akademisi Mü
dürü Bürhan Toprak şunlan söyle
miştir: 

Birçok şehir ve kaza belediyeleri
nin mimarsızlıktan şikayet ettikleri 
doğrudur. Bunun sebebi mimarların 
hepsinin İstanbulda kalmasından ile
ri gelmiyor. İstanbuldaki mimarlar 
ancak İstanbulun ihtiyacına kafi ge
lecek sayıdadır. Bu dert memlekette 
mimar azlığından ileri gelmektedir. 
Doktorlar ve muallimler için de ayni 
vaziyet vardı. Fakat hükumet leyli 
talebe yurtları ve meccani muallim 
mektepleri kurduktan sonra bu ihti
yaç karşılanmıya başlanmıştır. Hal
buki mimarlık şubemizin böyle leyli 
kısmı olmadığından vilayetlerdeki 
lise mezunları akademiye gelemiyor 
lardı. Hükümet bu sene taşra lisele
rinden imtihanla 20 talebe aldı. Bun
lara her ay 25 lira nakdi yardımda 
bulunulmaktadır. Ve beş sene bu pa
ra mütemadiyen verilecektir. 

POLiSTE: 

Zorla Eski 
Karısının 
Evine Girmiş 

Memurlar için 
Talimatname 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
idaresi memurları için yeni bir tali
matname çıkarılmıştır. Bu talimatna 
meye göre, alınacak memur ve müs
tahdemlerin askerlik hizmetlerini 
yapmış bulunmaları ve hasta olma
maları icap etmektedir. Terfi içın 
her sene Cümhuriyet bayramında bir 
terfi tablosu yapılacaktır. Talimat

Ali isminde bir berber, evvelki ak- namenin bir hükmüne göre, her mc-
şam bir meyhanede epeyce rakı iç- mur ve müstahdem, her ay sonunda 
1:1iş, sonr~, bir müdde~ ~vv~l -~yrıldı- çalıştığı servisin şefi veya müdürü 
gı metresı Saranın evmın onune ge- ıh da dog-rulukla çalışacağına 

1 
. . . uzurun 

lerek bağırmıya baş amış, ıçen gır- yemin edecektir. 
mek istemiştir. Sara, Aliyi sarhoş gö • 
rünce, kapıyı açmamış, buna kızan Hava Seferlerı Baıladı 
Ali de evin büün camlarını kırını~ Dün Istanbul - Ankara tayyare 
tır Al: yakalanmıstır. , · seferlerine başlanmıştır. Mevsimin 

• w c:ı ~· .... ...,.~...,."'~" .... • Y-eşllkoycıen· fial'eKeı;· eı:uu~Lu:° ı!'Br.cl.:, 
Bazı kimseler son zamanlarda, şeh Ankaradan Istanbula gelecek tayya

rin muhtelü salonlarında bazı eğlen- ıe, iyi rasat raporu alınamadığından 
celer tertip etmekte ve rüsum ödeme yapılamamıştır. Bugün Ankarada~ 
mek için de bilet yerine paralı dave- da bir tayyarenin Istanbula gelmcsı 
tiyeler dağıtmaktadırlar. Bundan ha bekleniyor. 

berdar olan zabıta, derhal~ faaliyet: Orkestra Konseri 
geçmiş, geçen akşam Beyoglunda nı- Eminönü Halk.evi orkestrası ve 
şan merasimi ismi altında Hidivial koro heyeti dün gece Eminönü Hal
Palasta tertip edilen bir toplantı için kevi merkez salonunda bir konser 
para ile davetiye satan lsak, Jak ve vermiştir. Konserde Istanbul valisi 
Jirayir isminde üç kişiyi suç üstünde ve belediye reisi Muhittin Üstündağ, 
yakalamıştır. vilayet ve belediye erkanından ve * K.sımpaşada oturan Kamil is- Şehir meclisi azalarının bazıları 
minde bir genç Beşiktaşta arkadaşı~- hazır bulunmuştur. 
n ile top oynarken düşmüş başından Konsere Halkevi reisi Agah Sırrı 
yaralanmıştır. Levendin kısa bir söylevi ile başlan-
* Şeref isminde b~ ~ad~öyde mıştır. Konserde ilk önce milli par

sarhoş olarak otomobıl: bınmış, !~1- çalar çalınmış ve alkışlanmıştır. 
da giderken havaya bırkaç el silah 

atmıştır. Şeref yakalanmış, adliyeye DENİZ ve LİMAN: 
teslim edilmiştir. * Sabıkalı hırsızlardan davulcu 
Hasan Fatihte baş kurşunlu medrese 
sinden 170 kilo kurşunu çalıp savu-
şurken yakalanmıştır. 

Sirkecide 
Bir Park 
Yapılıyor 
Sirkeci istasyonunun bulunduğu 

yerin güzelleştirilmesi ve burada bir 
park kurulması için hazırlanan prog 

İngiliz lirası ve 25 altın liranın 
kayıtlarının silinmesi hakkındaki 
kanunu müzakere ve kabul etmiş· 
tir. 

Meclis yine hu toplantısında, 

-Osküdar ve Kadıköy su şirketi inı· 
tiyazı ile tesisatının satın alınma• 
sına ait mukavelenin ve Türkiye 
- Letonya ticaret ve kliring an· 
laşmaları ile merbutatının, Tür· 
kiye - Romanya ticaret ve tedi· 
ye anlaşmasının fasdiklerine ait 
kanun layihalari;vle icar ve isticat 
kontratlariylc ferağ ve intikal 
ilmühaberlerinin ve nüfus ve hii .. 
viyet cüzdanlarının bedel muka• 
bilinde satılmalarına dair olan ka• 
nun layihasının da birinci miiza'" 
kerelerini yapmıştır. 

Büyük Millet :\Ieclisi çarşamba 
~ünü toplanacaktır. 

Balkan Antantı 
Ekonomi Konseyi 

Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -
7 nisanda İstanbulda Yıldız saraylll' 
da toplanacak olan Balkan Antantı 
ekonomi konseyine iştirak edece1' 
Yunan heyeti Atinadan hareket et· 
miştir. Yunan heyeti Arkeolopulo
sun riyasetinde ve 13 kişiden mürelC 
keptir. Konseyde İktısat Vekaletini 
temsil edecek olan Türkofis başkarıl 
Burhan Zihni çarşamba günü bura· 
dan !stanbula hareket edecektir. 

Ankarada Posta Sarayı 
Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -

Nafia Vekaleti burada hükumet met 
kezinin Şerefile mtI.tenasip olac,.lt 
vermi~tir. Posta sarayı uuguıurn ıJtP 
tane binasınırl b unduğu yerle, ar
kasındaki arsalar üzerinde yapıla· 
caktır. Bu arsalar istimlak edilmişti!· 
Yeni mali yıl içinde sarayın inşasınıı 
baslanacaktır. 

Emniyet Umum Müdürü 
Geliyor 

ler 
şek 

" 

:r:ni 
da 
ka 
ha 

eı 

le 
le 
ha 
ke 

tu 

sa 
es 
le 

Ankara, 4 (Tan muhabirinden) --: 
Emniyeti umumiye müdürü Şükrll 
Sökmensüer bu akşamki trenle İ9" 
tanbula hareket etti. Bay Şükrü Sö1'' 
mensüer !stanbulda bulunan Hari ' ce 
ciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü N ki 
rasla beraber Kahireye gidecektir· 

Profesör Pittard'ın 
Konferansı 

Ankara, 4 (A.A.) - Profesör PiV 
tar altıncı konferansını yarın hzıl'"' 
kevinde saat 18 de verecektir. 80 

KONYADA: 

Konya Ereğlislnde K~r;, 
Konya, Ereğlisi, (TAN) - İyı ;ıl ırı 

den havalardan sonra kış ansızın ~ 
gelmiş, kar yağmıya başlamıştır. 
nn kalınlığı on beş santimetreyi ~~ 
muştur. Kışın uzaması yüzünden P"'" 
çok koyun ölmüştür. Meyva ağaçlst" e 
nın da zarar görmesinden korkul" 

Bu tedbire bu sene de başvurula
cak ve ayni miktarda tabe alınacak
tır. Akademiyi bitirmeden üçüncü ve 
dördüncü sınıfta okuyan talebeleri
miz Anadoluda yüksek maaşlarla iş 
bulmakta ve adeta aranmaktadır. Ta 
!ebelerimizi bu şubeye teşvik etmek 
çok faydalı olacaktır. Memleket imar 
devrinde bulunduğundan mimarlara 
çok ihtiyacımız vardır. 

şubesi profesörlerinden Leopold Levi 
Cumartesi günü Akademi salonların
da büyük bir sergi açacaktır. Profe
sör Avrupatlaki bütün tablolarını bu 
maksatla İstanbula getirtmiştir. Ser
gide birçok gravürlerden başka 40 
tablo teşhir edilecektir. Sergi birinci 
gün davetliler huzurunda merasimle 
açıldıktan sonra üç hafta halka pa
rasız olarak açık bulundurulacaktır. 

ramın tatbikine geçilmiştir. Sirkeci yo=r=.===========:=::I~~ 
iskelesi ile istasyon önünde cadde a- ~ s 

Bir Resim Sergisi 
Güzel Sanatlar Akademisi resim 

HALKEVINDEKI KONSER: 

rasında birçok eski binalar ve salaş-1 TAK" VIM HAVA 
lar yıktırılmıştır. Buradan Saraybur- ve ~ 

5 Nisan 1938 
SAL 1 

4 Uncu ay 
Arabi: 1357 
Sefer: 4 

Gün: 30 

Denize dökülmesine karar verilen 
İstanbul yakasının çöpleri için bu
günlerde münakasa açılacaktır. Fa
kat daimi encümen tarafından yapı
lan şartnameye göre, bu iş müteah
hide yalnız bir sene müddetle verile
cek, gelecek sene bütün şehrin çöp
lerini bizzat belediye denize döke-
cektir. 

nu rıhtımına giden ve iki tarafında 
eşya ambarlan ve toptancıları bulu
nan kısım da düzeltilmiştir. Burada 
geniş bir saha açılmış ve tesviye o-
1 unmuştur. Hazırlanan programa gö 
re rıhtımla, istasyon arasında bir 
park kurulacak ve istasyon önünde
ki cadde ile rıhtıma ve yolcu salonu
na uzanan yol asfaltlanacaktır. Bü -
tün bu işlerin bir iki ay içerisinde 
bitirilebilmesi için çalışılmaktadır. * Denz ticareti müdürü Müfit De
niz, dün akşam Ankara ya gitmiştir. 
Müfit Necdet, dairenin yeni bütçe
si etrafında vekalete izahat verecek
tir. 

Güneş: 5,37 - Oğle: 

ikindi: 15,53 - Akıam: 

Yatsı: 20,10 - lms~k: 

YURTTA DUNKO HAV J. 
Yurdun Trakya, Kocneli bölgelerile fJ 

radenizin Garp kıyı1aı1ndn hııva bıJl~ 
Orta ve Cenubt Anadolunun Doğu ıcı 
larlyle Doğuda açık, diğer bölgelerdd 
bulutlu geçmiş, T\lzgCirlar umumiyetle~ 
nubi istikametten Trakya ve Ege böl 

11 
rinde kuvvetlice, diğer yerlerde orta 1' 
vette esmiştir. 

Bunun içi bir proje hazırlanmıştır. 
Bu projeye göre belediye 300 bin lira 
sarfederek bir romorkör ve üç şat sa 
tın alacaktır. 

* Francaladan 20 para, birinci ek
mekten on para indirilmiş ve ikinci 
ekmek olduğıı gibi bırakılmıştır. 

Dfin gece Eminönü Halkevinde Ev Orkestrası ve Koro Heyeti tarabn
dau bir konser verilmiştir. Resmimiz orkestradan bir parçayı gösteriyor. 

* Marsilyadan limanımıza gelen 
Türk bandıralı Burhaniye vapurun -
da muhafaza memurları sıkı bir araş
tırma yapmışlar, halat ve balonlar i
çerisine yerleştirilmiş birçok ipekli 
kumaşlar yakalamışlardır. Alakadar 
lar hakkında takibat yapılmaktadır. 

Dün İstanbulda hnva ckseriyctlt' 
geçmiş, rüzgar Cenubu Gıırbtden sıın 

4 HA 6 metre hızla esmiştir. Saat 14 te 
rometre 758,5 milimetre idi. Hararet 
çok 19,2 ve en az 10,5 santigrat otarıı)( 
dcdilmiştir. 



s. Salllasl 
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UZAK ŞARK: ...... ır Hariciy azm 
tif Etti 



Dolrtor Mcahann 
Ölillll 

TA" l·t-l38 

Herlr.. • TOR 1\'1. a l:ı k e rrıe 1 erde 

Sahte Hüccetle Hana 
Sahip Çıkanlardan Biri 

Dün Tevkıf Edildi 

~~=·oELI PETRo~. 
koı•yor SARAY 

Müddeiumum!lik, dün sahte bir Haralambostan bu hanın 16 odası ka· 
htıecettfftlye ile Alipqa hanını O.. hJormut ve diikkinlan kendi adana Jstuabul Bad;y•u 
tüne geçiren bir şebeke hakkında tescil ettiriyormuş. Öll• 11.,rıyatı: 
tablrikıta Nlfl•mlf, ve •14kıdarlar- Bundan IGIU'a Allc:lrlya ~ mü- s-t ıuo PIA_. Türk 1rnı1Udsl ıı,ao HJ 
dlD biriaini derhal tevkif etUrmif-- racaat ederek hanı ültiine aeçirmek vadl8 ıs,os Pllkla Türk musumt 11,10 Mub 
tir. Bu, karışık bir çok safha- iatemiftir. Fakat, bu sırada hanın a- telif plAk neşriyatı H SON. 
ı.rı bulunan hidisenin iç yüzü fU• 111 lahiplerinden olan deniz yii&ba- Alcfa"' 11..,ıyatı: 
dur: fl8I Ne,.t ile brdeti Mithat haber- Saat: 11,10 PWcJa dans musUdai 1ua ı:-

Anarjllm lmnfnde bir tal.'-', A- dar olm ... ı •• , ve hemen mahkenMnre IDID6nQ Hallcm nefri7at kolu nlmıoa N~ 
a&fl'i• ...,.... ..... ., ret Sata 19 PIA~ danl musikili 19,H Kon· 

Bpafa hanının bulunduğu mmtaka- müracaat ederek bu hüccetin sahte- feram: Eminönü Halkevt IOS)'al yardun p.a-
IUD bdastroR yapılırken ba hanın liğini ileri sürmiiflerdir. Mahkeme, besi namına, Doçent Sabahattin Rahmi E-
on altı odasını tamdıklarından biri· hüccetin ülını aratDUf, fakat böyle yüpotlu (Halk bilmeceleri) 19,55 Borsa ha-
ab:dıı üstüne &eçirmek ve tapuya bu bir asıl bulamaymca sahtemw .. e bük· berl9ri ıo Vedia Rıza ve arkadQları taratın 
_...,,de ~ dan TUrk mualldll ve halk tarkılan 10,45 
...-.. tescil ettirmek suretile men- metml§tir. Hakiki mal sahipleri bu , Hava raporu 20,48 Ömer Rıza tarafuıdan •-
faatlenmeyt kafasına koymU§ ve An· tekilde sahteklrhlı tesblt edince l.f rapça sö7lev 21 Tahsin KarakUf ve arka -
dlr7a isminde birislnl buJinuftur. müddelwnumllile aksetmlf, ve dün . daılan tarafından Türk musfklıd ve halk 

Radyo İPEK 
vı 

SARAY 
SiNEMALARINDA 
PEK YAKINDA 

TURKÇ 
SÖZ L 

Bandan sonra da llO l8De evwl la- de dosya birinci sorgu hAklmlfğlne · tarkılan (Saat ayan) 21,45 Orkestra: 1 -
tinye mahkemel şeriyesinden bu han verilerek Andriya hakkında tevkif ~ u_a._ =QY&r. Le Dnııon de VWar 2 - Grecb: .. ____________________ _ 

hekkmda ..,..n-t. Ahte bir hüccet kararı .. 1 .... -...... P Jts ı1 1 uv.vr ,....,.,.. üvl alJmyea ı - Lehar: La tam ideal ------'-----------------! ~---.., ~""· 0 as suç U vn1- "--un.- Vala. 4 - Ham mar. 8-ıad 2211 Ajana 

T O R 
MUSIKIL 

tertip ederek Beyoğlu üçüncü noter- Anajllosu henüz bulanıamıftır. Onun ......- &lllRIUUDUD l'm " Ecıacı haberleri 22,30 PIAkla sololar, 0~ ve ope J///A•---•-ı••••••••••••••• 
Ujlnden buııun nımaddak suretlni ıl hakJı:ında da tevkif kararı alınmlf l'akGltelerl MtktilrCl Pıaf-6r Doktor ret parçalan 22,IO Son haberler ve ertesi 1 
ID1f, ve ite batlımıftır. Andrjilos p- ve polise yazılmıştır. Hadisenin lld 'Maıhum vefanm ...... baber ıonan proıramı 21 SOK. 6 Gündenberi p EK ve s ADA 
çenlerde yine bayle bir sahtekhhk q1-ı daha vll'dır. Bunlar da Ka- vwmiftlk. Ankan ltad7oaa: TO O O ~ 
tflndm tınldf tıdilmft ft kefaletle datroda yalan yere şahadet ettilde- I>oktor lfaıbar,. Alkert TJbbl7eden Öll• n.,rıyatı: RKÇI 5 ZL • Uıaemalaruula llJUI ballaaamt 
tahllJe edilmittir. Iddiaya ıöre. bu ri iddia olunan Davut otlu Omer çııanıfbr. 318 Yunuı harbine lftlrak Saat: 12,30 Karışık plAk neşriyatı 12,50 TÜRK MUSiKiLi ZEVK· TAKDİBLE allalfWbill 

ahtıe hüccet, UJ1 suretinin, suretinin Ltltft ile Kasım otıu Mehmettir. Müd ~. 8aara Doktıar Horuulcıya- Pl&k Tarlı: m118fldaf ve halk tarlaları 11,15 M 1 H RAC EN 1 N GAZD ES 
~tidir. deiwnumtuk bunlar haJrJn da da Da maavm olmwf ~ muavin Dllhlll ve harici haberler 1'7,10 Ralkevtnden \ıııl 

Hilccete ıöre, Andriyaya dedesi rıca t.ahkika; yapmaktadır~ ay- 'ft proı.&r 111at.t7ı. Tıp l'.üGltllin-~ lnlal&p deni (Mabnıut &at Boz- illmi YARIN AKŞAM PBBŞDIBB G'VNO AKŞ 
: talebe~. l1mn m~~- Ak11m 1tttrlyıtr. A N K A R A ' da 1 Z M 1 • • ele 
~ ... ~ ..... Fakul- Saat: 18,30 P1lkla danı ınuslldsl 18 15 HA L K s· d ILHAMIA 1 MiLLi 

ÖL'OME SEBEBİYET: t.ı.rı 11..,........ hıamnu,ıur. Türk musikisi ve ballı: §al'kıları <~et ınemasın a IOTOPHANE sİnema11n 
M Ç k d K Doktor Mazhar, yüksek ahlAklı, Kım ~r ve arkadqlan) 20 Saat ayan GOSTERILMIGI IAILANACAKTIR. aaş Verilirken e mece e aza :r-11b1r1nan, ıyı bir fen adamı ~ar:ı:,,~0~~ =~~ »txuT: arte•ACENtN GÖZDESJ SARAY ve ır ..... nmıı1a1• 

SAHTE TEDiYE ı 

13 S ht Y Ş••f" Oğlu Yüksek Ticaret ve İktısat ve 20,48 Keman tolo: Necdet Atak, piyanoda da P..,.....he stlntl matiaeleriM kadar ıa.teriiecek. p a e apan o ore Yüksek Le 0~1 _nı_,_ Mane1 Bi 21 Sıhhi kOnUflJl&: Doktor Falı- fembe giintl ...... ld:ND MEZABI filmi L-1.---~-. • c • vazını AWU muauuıue- ıVe Şahenk 21,15 Stilc170 salon orkestram ·-----------------•.......,,llİIİİll-lllm...-~ Kupon Odenml. c eza Istendı rinden Nevzat Durab, damadı kolor- 1 - Tachalk0\19kr. Reverla lnterrempue -----------------....ı 
y du kurmay başkanı Albay Ayni 1 - Waltet" Nmek: l'UU.Vochen S - Mı- #A~~~~lll!~~~lll!ll~~~~~-------· .Dilıı Atırceza Mahkemesinde Bm- Dün. ~ Uçüncü Ceza mahke- Üresine ve diğer ailesi efradına tazi- nuel: v.u .. bl• .., PmilJUch ki, blclb'n y ARIN AKŞA~ ~ M E L E K ,,·nemasında Wt Eytam Bankasında .1.a.a. me.lnc:l9, im 61üme •bebiyet dan- yelerimizt bildlrlrfz. vfr nocb 4- Paul PreU: Sinl'link, alnı Va iYi 

ve yap~ • Deticelendirllmitttr. Hldise, geçen C.. ı......u.- ıelehı 5 - Baı1bold7: VeneUanisch• Gon-
lddia edilen on üç sahte tediye dava- -- ni•nın 12 inci IÜDÜ Fi a ile • ---~ 11,30 de Çalalol- dellled 8 - Konakov: Cbant Nuptial 7 - BOYOK • GOZIL • MOISSIR ve IAHANI 
... devam edllmiftir. S1lÇlu yerinde Çekmece arasında olm - ~ehma• hında Halk Partıai karpmıda Ze~ Rob. Brecht: YUJ')'beinzelmann erzabJt 8 _ b" f"lm .. '--• • 
blnJr•nın eski memurlarından Bay ~ n• - "'" Bey apartıınınmdaq bldınlacak, Rob. Voıı.t.dt: Pr.... jo;,eux 22 Ajana hı- ır 1 ıorecea.ınız. 
Asını bulunm\lfiur. Dün tahltlw din ~sm~~d~ bir genç otobua çarpmasile namazı Beyazıt camiinde Jı:ıbnacat btrı.I 11.11 YenrıJd proıram. K A D · ı N K A L B 1 
..__1 b--ı.- ,ı---d· A "'- olmuftur. Mahkemede suçlu olarak ve Ji:...L.ıtwr.8 detnoJ. ..... _ ... __ BAJ1F KONllOU·D 
,...uuf, ~ .memu.r.uu.w an ~ 72 numaralı otobolüı:ı. p·· ·· Ahmet ..._.. .._, -.wı-. Bat rollerde : 1 R B 4_ R A 
...... 5 k" .... ..... • •• • ~ • •. ~4il!!!Jll ~ 

"- Bir defa da eski veznedar Mus reis, hidise yerinde suçlunun huzu· 

1 
peret madrJti-ıt. l>tterlin kısa deµ_ 

.Jafa Kemalin miibimce bir açığı çık- rile yapılan son ehlivükuf raponı 8 E R L T 2 gası: Hafif musiki (14.15: Devamı) . 13.10 (Fraruızea sözlU) 
mıştır. Fakat biraderi tamamen bu okunmuştur. Rapora göre, Ahmet i- BOkref: Sibiceanu orkestrası (14.25: Deva- Aynca: Paramount dünya havadiılerl ıazeteal 
açıjı kapattığı için banka taldbata dare ettiği otobüsle Istanbula geli- 173 lstikW aMldal mı). 17 BerUn kıaa dalpsı: Ra)'b radyo- Numeıolu lroltuldann nveldeq temini rica olunur. 
IGsum görm~ ... demiftlr. Bu yormUJ, önünde de bir binek otomo- Akıam Lisan Kurlan lan IU'kılaıile d~ 18llınlı7or. 11.11 Telefon: ,0818 ••-• 
_... IUÇlu, flhide kuanm anahtar bili v•'l'nn• öndeki otomobil otobüse Fnnm - lnsilisce •· a. Vaqova: Mandolin orkeltrw. 17•41 Ber- 1•••••••••••••• b -...,.. Un kısa C!alpsı; J, sonu konseri. 18.30 Pef- ______________________ _, 

llmnm nerede durdlliu bıkJnnda lr yol verir gibi zıkzakb blr harekette Haftada 3 den te: Kızlar 1coro19- ıa.ao Bellrat P1lk kon- d 
-1 IOl'durmU§, ve fU cevabı ahmf- bulunmUf, bu ıırada da otobosün ka Ayda' 119br. 1ett. 11.ae Peetıe: Orkeetra ııaa.rt. ıuo BU AKŞAM Saat 21 e 
tir: p1 tokmağı Mebmedin kafasına vura- \., V!7ana:: Metııur orkestralann plAklan. 

- ltaaanm iki anahtan vavrdır. 1 rak düf(lrmüf, ve derha1 öldilrmlif- ._-;.-;.-;.-;.-;.-;.-.-.-.-.-.-.-.·-;.,, 20.10 Vf7ana: Operet ve vals rnusfkili. 29.10 F R A N S 1 Z T 1 y AT R O S U N D 
Birisi Sahnele, ildncili de kontrol me tür. BüllMr. Koro. U Val'f098: Kanfık konser. 

lllurunda bulunuyordu. Bu k111dı fit Düıı mıhkemede iddia n:ıakamuı- Brtulnd Sadi 'lek Tiyatrosu 12 l3eıcrat: Pllk konterL 11.10 Pelte: et- Büyük ve methur Fl'&Dlız tenorun A'ft'Upamn en iyi l&JllOlnı .. _,__ ----1- iki Btı akpııı-BalmklJy- Miltfyadide llllt erbatr9n. t2.J5 'Viyana: Radyo orkea- J TIL'" YEGA.-NE KONSER 4'&'. _.., ...... , ve au...,.- iL anır- da bulunan B. Feridun iddiasını söy- truı (Sch&ıberr'in idaresinde). 22.45 Bült· JOR ın 
flf Saim de bu anahtan masanın bir lemi§, şoföre ceza kanununun 59 un- K O N T A K T Y A P T 1 ret: Lobııtadaıı ko- nakli. 

blrJ.dnde muayyen yerde saklardı, lca cu maddesine göre ceza verilmesini ~----------.... ------------ Proıramcla: Vaper, Puçbai, M....-. Faar 
um baflruı da bu kasayı açabJllr· fakat hldisede takdlrl haftfletlcl ... Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: ı •---· PiJanoda ı CIMAL llflD ---· 
,... ~ AJdl"lll f811arbı o bdar beplertn de nazarı itibara alınması-
eheınmiyetl yoktu. m lltemlftir. Muhakeme, .ym on bl-

SutJu, 1U pkilcle bir n.:1 daha rine talik edilmiftir. 
teklif etmiftlr: 

- ~ Nil, WfeD phide aaru- HAKARET : 
nuz. Bir gün kCSprll i1stiinde men Hu· Pol H k .-.& Su I * ._..,,.,. bir ıata att parayı vez- se a ar.. ç usu 
nedar MUltafa Kemal kendisine ve- K .. __ .&. _ .. _ 
lllmlt pbl tediye etmiı midir? auso "' ''""' 

Şahit Ahmet Nuım bu IUa1e de Mefbut suçlar müddeiumumillji, 
.. eevabı venniştir: dün bir polise hakaret tıavasuıı tetkik 

- Evet, IMSJle bi1'f"1 hatırlıyo- etmlftir. HAdlae tudur: 
l'mll. Utküdarda otunn ve Uıkiidar Elizabet isminde lilzel bir kadın 
mall7e tubeshıden &elen bir kltıtla evvelki gün Turkovaza litmif ve ora
HulW tmnlnde bir zat bankamıza da geç vakte kadar bira lçmiftir. 
mGncut eclm* cOrı'•mı kınbr- Garsonlarla arasında çıkan bir ihti
mü lltemlf, muam.ı.t telr•mül et- W üzerine ife po1il mddabale etmlf, 
mlf, kendime fit ele vwllmlttlr· Bu Elizabet polise de hakaret etmiftlr. 
9flıe alldan laldbl tıq, dart gün 1Cın- &utlu dün DÖIMtçl alan Allif9 Uçün
n miincaat edenk !Napm alulk· cO. Ceza mahke~ verilmiftir. 
-.. Bankadan c;dmktan llOftl'a lröp- AOmCEZADA. 
.aıatan tlatOnde Blmflttflr. BllANıre bf.. • 

c=.ıı-..,.:_-:; Gilzann Muhalremesi 
•akit:=.= :.;.:: Ta• Ecllcll 
V..Ull bu paayı lmmen lrendtaln- Diin Aifteza JNhlremadnde <Sl-
dein a1dılr. dürillen brd9flnin w blracJerl.. 

Bundan IOllra, 1-nlra mmnurlann nln fntik•m•n• almak için Ga
da ~ lbralıtin w düa bat- latlda Arlp camilnde tlç lell8 

b phlt1er dlnlenmJfler, muhakeme, nvel hemprili Tevftll öldüren 
imi bordrolarm tetkOd lpn bqb Gillbann mııhıır.me.tne devam 
tGne taU1c edllmlftlr. edilecekti. GOlinr, geçen cebe-

Dol el 1 • D el de balta olcluju için mıhbmeye p-
aa ıncı ı avasın a leınemlftl. Mahkeme Tevkifhane nıü

I>Gn Aaliye Blriııcl Ceza m•hke- düriyetiıt.dm Gilllann mahkemeye = Şerife Kamer Hanımmı a
nmı A .. ı .. -.a • ...a.a. fddt stt ,.ıem1,..ır derecede bata olup ol-

~UAtS'" --''°' e madıluıı IOl"IDUftu. Gelen cnaptan 
tıwldf edilen Konyalı Ahmet IUfatin henb IUÇlunUD lyilepnedill anla.fı-
IDUbakemeslııe devam edlldi, flhltler byOJ'du. Mnhıkeme bunun için baf•Jendt. Ahmet Rifat Halit Papnın ka bir IÜDe talilr edildi 
olha oJdulunu iddia ediyordu. Mi1d- • 
dllamı•I, htlvlyetlJWı teabiti lgln nun lçln muhakemeyi bafka bir gd
tallkflrat yapılmasını teklif ettl. Bu- ne bıraktı. 

Lıkan Umum Müdürlqil ~ 'Yw.,etler lü6ı tflerlnde fstfhdam edil- ------Bu akpm Turan TiJ&trMIDllı ----· mek üzere 150 lira ücretli Fen Menıurluklaruıa ihtiyaç vardır. Talip 
olanlerın bWUnum vesaik ve tiıııdlfe kadar bulunduklan vazife ve lfle- ! Şehir Tlyatros• S...tkarlan 
re ait evrak ve üç adet Fototrafla biaat veyahut bu v...ıt ve evnkı Telmill kadro ve dekor prdroplarile blrlitte 
göndermek IUl'etiyle Sıhhat Vekiletine müracaatlan ilin olunur. (857) Sanatkar Naılt ve Arkadac 

(17'8) 2 BUyQk oyun birden BUYUK BALA 
------------------------ 3 perde ESK1 ADrı'LER komedi 1 perde 

lıta11bul Limanı SahU Sıhhiye Merkezi 
Sa+.nalma Komisyonunda• : 

1 - Merkeztmlz emrindeki Ankara Motörü açık ekliltme IUl'etiyle ta-
mir ettirilecektir. 

2 - Kefil bedeli 2494 liradır. 
3 - Bu lfe ait prtnameler f1U1larmr: 
A - İdari prtname, 
B - l"ennl prtııame_ 
4 - İstekliler bu prtnamelerl 15 kmut bedelle Merkezimiz levqı-

mmdan alabilirler. 
5 - Eksiltme 12 Niaan 1938 Ah 16nii uat 11 de Gllatada Kara Mus

tafa Pap sokalmda ınezkllr Merkez Satınalma Komisyonunda :yapıla
caktır • 

6 - Muvakkat teminat 187 Ura 28 kuruftur. 
7 - Eksiltmeye ılreceklerin bu lib1 ifler yaptıklarına dair resmi ven

b lbru etmelFf pıttır. (183'1) 

llfa•bul Defterclarlığınela• : 
Kıymeti Kapı No. Cinai 
Lira K. 
MOO 00 

HUDUDU: 

3/20 Sultan Beyazıt 
vakfırutan Sa 
hiJhane arsa 

Bir tarafı B1ki Sayet ve !Jayet ar
alan. Blr tarafı Vuillld kalfa sahll
hane ve bah~ bir tarafı Lebbi el-. 
ya tarafı rabll tarttilm. 

Adet 

1 

Mahalle sokak 

Yenfk8y Panatya nıa
hallest Köybafı cad

desi. 

• Neoıni Giimfln evufı 7Ukanda yuıb anayı taJmlt1e aldılı halde bor
bunu ödemedijindmı dolayı mnktlr lııaceun temini l9ln hazine nınnna bl
rtnci derecede ipotekli ifbu UB8DUl 18 4 ta8 Wthine mOsadtf N1ı 
günü saat ıs de blrinel ihalesi ~plmık bere 30- 3 838 tarihinden iti
baren 21 gOıı müddtle müuyedeye vaz; ec:lilmlf oldulundan talip olall
lann teminat akçe1tJe beraber mezk6r g6nde 8lnyer kazuı kaymakam • 
hlmda idan he7etille müracaat edt,,_.. ltızumu llln olunur. (1 '120) 

Semti ve mabıJJai - -
Bahçekapı Hobyar Yeııl POlltaham 44-62 )fethal ve 

~ " oda 
Müddeti toar: Tetliml tarlblnden 939 aenet1maJll1e>nuna kadar. 
Yenibahçe Arpaeminl Topkapı Baraka ve 

ana. 
MöddeU icar: TesUml tarihinden MO _.. Jla1J9 IODUDa bdar. 

ltaml cl~ l,D Hektar Ltr. 
L. . tarla. 8 

MOddetl icar: Teslimi tarlhlndeıı940 --1 AgUSıoS eonuna 
Yukarıda ybıh ,,,.haller ldra:ya vertımek tlzere arttuma1an uza 

tır. t.tekuler 8 Ntian 938 Cuma günü saat on bete kadar pey 
le beraber Çemherlltqta İstanbul Vılaflar Bqmfldtlrlillönde Vaklf 
1ar kalemine plmelerl. (184'7) 

Jandarma GeMI IOD111ta11lıtı Sahaahlla 
Komlıyoaundaa: 

1 - Blr metresi yirmi bet kurut ..,_!enen 21900 Ura delerfncle 
metreden 95.000 metreye kadar vud ft 6meiim 11YIUB çamqarhlr 
terlik bez 11/4/838 Puutesi günü saat onda kapalı zarf eklıiltem.IUI 
tm ahnacaktlr. 

2 ·- Şartnaıııesl Komfsyondaa param alınabilecek olln bu eUIU. 
pmek tsttyenlerln tMS liralık dk ıenıtnat makbua veya Buka 
bu v. f811nam8 v. kanunda ymb beJgeterl muhtevi teklif m,-••• ....,,_ 
belli gün ve saat Dokuza kadar Yermlt olmalan. ..,M., "1838., 
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Gündelik Gazete 
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TAN'ın hedefi: H•berde. fikirde, her· 
ıcyde temiz. dUrOat. a&!Jllm1 olm•k. 
karlln gnctcıl olmıya çalıımaktır. 

--<>-
AR 0 NE BEDELİ 

TUrklyc Ecnebi 
1400 Kr, l Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr. 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay SOO Kr, 

Mllletlcrarası posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16. 9, 3.5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değls
tlrmek 25 kuruştur. Cevap tçin mektUP 
tara 10 ltunısluk ı:ıul UAvesl ıAzımdır. 

1 GONON MESELELERi ] 

Sınai Kalkınmamızda 
Müsbet Rakamlar 

Sümer Bank, 1937 yılındaki ç~ıış: 
malarının neticelerini almıştır. Nıhaı 
rakamlara nazaran bankanın geçen 
sene tahakkuk ettirdiği safi kir 
1.430.000.- lira gibi dikkate değer 
bir miktara baliğ olmuştur. 

Endüstrileşme programımızın tat· 

bikatının dördüncü yılının sonlarına 
Yaklaşırken hu i~le vazifelendirilmiş 
olan bankanın, kuruluşundanberi ge· 
çen kısa zaman zarfında başardığı İŞ· 
leri kısaca gözden geçirmek faydalı 
olacaktır. 

Beş yıllık endüstri programının 

tatbiki devlet tarafından uhdesine 

tevdi edildikten sonra, Sümer Ba~k, 
Programa ba!'llama tarihi olan 1934 

:Mayısındanbe;i aşağıdaki fabrikaları 
tesis etmiştir: 

1 - Bakırköy pamuklu mensucat 
fabrikası. 

'2 - İsparla Gülyağı fabrikası 
3 - Keçiborlu kükürt ,, 
4 - Kayseri bez ,, 
5 - İzmit kağıt ve karton ,, 
6 - Bursa merinos ,, 
7 - Gemlik Sunğipek ,, 
8 - hmit ikinci kağıt ,. 
8 - ,. Sellüloz ,, 

1 n - Ereeli bez .. 
12 - Karabük demir ve çelik fab. 
13 - Malatya pamuklu fabrikası. 
Beş yılhk program mudbince ku

:rulmuş ve bugün faaliyete geçmiş o
lan Pamuklu dokuma branşından dört 

bUyUk ünite, devlet endüstrisinin kı
sa zamanda elde ettiği kazançlann en 

ehernnıiyetlilerini teşkil eder. Bugün, 
ıoo.ooo iğ ve 2,500 tezgahile senede 
on ·ı mı Yon kilo pamuk istihlak ede-
~ek dokuz ınilyon kilo bez ve iplik 
•mal edecek b' k • • 
1 

ır apasiteye erışmış o-
aıı devlet endüstrisi Malatva bez 

labrik h ' • 
ası enflz tamamlanmadan, pa-

ınuk ve pa • 
muklu pıyuamızda ehem-

:miyetıi bir nlzım rolü ifa edebilecek 
vaziyete 1 . ge mış ve bunu, son sene 
zarftı ındaki faaliyetile de . ispat etmiş-

r. 

~ealaleri tamamlanarak Cilmhur
;:.ısi AtatU..k'ün huzurları ile işlet-
Gıye açılını, olan Bursa Merinos ve 

emlik sunu:-._ 
k 

~-...,k fabrikaları, memle-
etimizde li11ıctı 

Ye kadar meçhul o
lan yeni iki end"-

. ...tri şubesi teşkil et-
ınektedır. Bu lld fab ik d ri 

r a an me nos 
fabrikası, diier P·-··'-l f . 

- .. - u abrikaları
le birlikte, menııeke .. :- • 

wa zırai kalkın· 
masında ehemmiyetli bi 

1 r ro oynamı
ya namzet bulunrnaktad 

ır. 

1937 senesi zarfında ele 
1 a ınmış o-

lan işlerin en milhinunı dört Nisan-
da Karabilkte temeli atı•--- 1 d 

--...oan e
mir ve çelik fabrikaları ara d 
B b "k f b 'k 1 pu ur. u Uyu a rı a ar, 1939 ortalarına 
doğru tamamlandığı zatnan bug" • un 
ınilyonlarca liramızı harice çeken 
demir ihtiyacımızın en mliJıinı kısmı 
Türk teknisiyenlerinin ve işçilerinin 
emeğiyle, buradan temin edilecektir. 
Bu fabrikalar milli ekonomimizin ol
duğu kadar milli müdafaamızın da 
kuvvetli bir istinatgihını teşkil ede
cektir. 

Yukardaki cetvelde gösterilen üni
telerden başka senevi 90 bin ton inıa
litta bulunacak surette Sıvuta ku
rulması mukarrer çimento fabrikası
nın tesisatı ihale edilmiştir. 

İzmitte kurulacak olan Klor ve 
Sudkostik fahrikalarır makineleri 
sipariş edilmiştir. ZaÇJağı ve Süper
fosfat fabrikalan etrafındaki hazır
hklar neticelendirilmiş . ve bunların 

TAN 1 

• .. "k Önder Atatiirkli muayene eden, beynelmilel ıöhretl haiz mütehaıııı Pro• 
uyu .. ühl il fe. feıör Doktor Fleııenger'ln, Parlıe dönerken lstanbulda verdlgl m m on 

FIKRA: 

Bahar 
ransı her taraftan derin bir alaka ile karıılandı ve ilim muhitlerinde dlkkaff~ 
mevzuu bahsedildi. Profesör, burada verdiği konferansını, Parlıte yazarak 
Üniversiteye yolhyacaktır. Bu mühim konferansın bir hulasasını veriyoruz: 

[Yazan: Necdet Sander] 
Geçen gün baktım, karşıki bahçe

deki büyük çınar tomurcuklanmış. 
Meyva ağaçları adeta el çabukluğu 
ile elbise değiştiriyorlar, dün, kup
kuru gördüğünil7. dallar bir gece içe
risinde yuvarlak bir pamuk yıtuu o
luveriyor. Herıey, sanki bir bahar Asabi 

Konferansçı evvela Charl~s 
Richet tarafından keşfedi· 

1 tecrübevi anafilaksinin mahi-
en " . 'ht' . · · h etmı· ..tır' Albumın ı ı-yetını ıza 'i. • .. 

va eden bir madde, old\,lkça yük-
sek dozda zerkedilecek olursa sem-

. bir tesir husule gelmez. Fak~t :ni madde pek çüz'i miktarda bı
le tekrar zerkedilecek ?,lursa: is

kan tazyikinin duşmesı ve pazm, • . ... 
'b' vahim hastalık arazı goru-s. gı ı -rt• 

1.. Hafif şekillerde, astma, u ı-ur. _ 
ker gibi hadiseler .o~ur'.. ~.sıma, ur
tiker, baş ağrısı gıbı butun bu ~a
diselerin anafilaktik olarak telak
kisine profesör Fiessinger muarız
dır. Bu arazı "lntolerans,. tabirile 
zikretmektedir. K onf eransçının 
mütaleasına göre bu tezahüratı hu 
sule getiren sebep süratle değişir. 
Mesela: Bir şahısta çileğe karşı bir 
fartı hassasiyet görülebilir ve çi
lek yedikten sonra kendisinde ür
tiker hasıl olur. Aradan birkaç za
man geçtikten sonra mesela balık 
yemesini müteakip ve daha bir 
müddet sonra da sırf asabi bir te
heyyücü müteakip kendisinde ür
tiker görülür. 

Profesör bu hususta gayet hoş 
bir müşahedesini anlatmış ve bu 
müşahede dinliyiciler arasında bir 
çok gülüşmelere sebebiyet vermiş
tir. 

P rofesörün yaşlıca erkek 
hastalarından birinin pek 

sevdiği bir genç kadınla münase
beti varmış. Fakat sevgilisile be
raber bulunduğu her defa da ken

disinde şiddetli bir ürtiker husule 

gelirmiş. Urtikeri, genç kadının 

vücudunda bulunan bir imilin hu 

sule getirdiği düşünülmüş ve du-

ıiu5usta tetkik etmişse -de bu~
dan hiçbirinin erkekte ürtiker hu

sule getirmediği görülmüf. Niha
yet profesör, hastasını ve bunun 
sevgilisini bir taksiye bindirmiş 
ve kat'iyyen blribirlerile en hafif 

temasta bile bulunmamalarını biz-
• 

zat murakabe etmiş. Buna rağmen 
erkekte, takside kadının yanına o
turur oturmaz yine şiddetli bir 

ürtiker hasıl olmuş ve bu suretle 

bu ürtikerin sırf asabi teheyyü~ 
ten ileri geldiği anlaşılmış. Haki

katen de hasta pek merbut oldu

ğu sevgilisini her görülilnde şid
detli teheyyüç geçirirmiş. 

Anafilaksi ve intoleransta müt
terek olan histamin namındaki 

maddenin vücutta serbest kalma
sıdır. Muayyen bir sebep tesirile 
histamini açığa çıkaran bir şahıs
ta,ilk zamanlarda histamine an
cak ayni tesirin tahtında meyda
na çıkar. Fakat sonraları muhtelif 
sebeplerde ayni histaminin mey
dana çıkmasına vesile olabilir. 

Meseli: Ultraviole şuaın böyle 
histamini meydana çıkardığı anla
şılabilir v.e eskidenberi de malum
dur. Fakat profesör Fiessenger, 
in bir müşahedesine göre su sat
hından akseden güneş şuaları da 
histamini meydana çıkarmıya ka
fidir. Misal olarak profesör, ma
ruf bir Fransız edibinin kızı ü-ze
rinde yaptığı müşahedeyi anlat-

tesisatının ihalesi için müzakerelere 
başlanmıştır. 

Birinci beş yıllık programdan son
ra geriye kalan Seramik fabrikası
nın, yapılan dikkatli tetkikler neti
cesinde, istanbulda kurulmasına ka
rar verilmiı, bu sene sarfında lnpa
tına başlanması takarrür etmiıtir. 
Görüldüğü gibi, 1934 Mayısı so

nunda tatbikine giritfbnif olan bet 
yıllık endüstri programı en mtUıim 
üniteleri ve en ehemmiyetli kısmı 
itibariyle fiilen tahakkuk ettirilmlt 
ve son kafanlar da tesis sahasına gir
nılştir. Bunlara ait tesiaatm sipariı 
edildiği memleketler q faslalıtı do
layısile teslimde ıecikıneler yapma
clıklan takdirde, procram samanın
da bütüıı teferriiati1le tamemlanmıı 
olacaktır. 

T eheyyüçlerimizde 
müjdecisi. 

Güneşin Tesirleri 
- Bir .sene -;;;el bu samanlarda A 
nadolunun Cenubunda bir sahil şeh
rinde bulunuyordum. Candan sevdi
ğim bir arkadaş bana iklimin yaban
cılara kolay kolay teslim olmıyan .... 
zelliklerinin sırrını gösteriyordu. Su
suz topraklar üzerinde bile güneşi& 
cömertliği ile hudutsuz fışkıran Ce
nup nebatları, mavinin ve ışığın ea 
sıkı bir Sentez'inden doğmuş bir se
ma, hiçbir ressamın tablosunda göre
miyeceğimiz, görsek te inanmıyaca• 
ğımız renklerle işlenmiş deniz. 

Anlatan:~~ 

Profesör Dr. Fiesenie 

Dr. Fiaeni• 
mıştır. Karada, en şiddetli güneş
te bile hiçbir tahammülsüzlük gös 
termiyen bu genç kız, su üzerinde 
bulunduğu zaman, hafif ve hatta 
batmak üzere olan güne§ şuaları-

nın teslrile, bütün yilzünQ gözünü 
şişiren ve yüksek ateşle seyreden 
bir ürtikere tutulmuş. Bunun tize 
rine bu gibi hastaların histamine 
intoforez ile tedavi etmeyi düşün-

müş ve iyi neticeler elde etmiştir. 
Mesela bu genç kız ~ profesörün 
tedavisile iyileşmiş ve artık hiç 
bir rahatsızlığa maruz kalmadan 
sahilde hatıl en kızgın güneşın 
altında dolaşabilmiş. 

N ihayet konferansçı, anafilak 
siye mukabil bir de kata

filaksiden bahsetti. Katafilakside, 
insanın bir uzvu, bir semmin tesi· 
rile evvela oldukça hafif bir tarz
da hastalanır. Mesela: Bir şahsa 
kloroform narkozu tatbik edilir 
ve bunun zahiren hiçbir marazi 
tesiri görülmez. Uç hafta sonra ay 
ni şallsa tekrar kloroform verilir 
ve bu defa ise ağır bir karaciğer 
hastalığı fı.razı göstererek ol~. 
Başka bir müşahedesi de buna bır 
misaldir. Bir çocuk duvara tulum
ba ile boya sıkıyormuş. Kimyevi 
muayenelerde zehirli bile olmadı
ğı anlaşılan bu boyanın tesirile sa: 
nlığa tutulmuş. Sarılık çoktnnberı 
geçmiş ve ondan 40 . gün sonra ço
cuk tekrar tulumba ile ayni boya
yı sıkmıya başlamış. Bu sefer pek 
vahim bir sarılığa tutulmuş ve 
bundan kurtulnmıyarak vefat et
miş. Profesör Fiessenger bu hadi
seyi şu suretle izah ediyor. Ilk 
temasın (kloroform veya boya) te
sirile ancak birkaç karaciğer hüc
resi hastalanmıştır. Bundan sonra 
kuvvetli bir rejenerasyon yani 
genç hücreler teşekkülü başlamış
tır. Halbuki bu genç hücrelerin 
hassasiyeti pek fazladır. Radium 
ve Röntgen şualanna maruz kalan 
ı;cıı1s 'lıucı-eıenn pek 1azıa hassa
siyet gösterdikleri esasen maliım
dur. Şimdi ise bu genç hücrelerin 
üzerine gayet cüz'i miktarda ol
sun, .kloroform veya boya tesir 
yapımya bqlaraa, mevcut fartı 

baaauiyet dolayısile vahim uzvi 
bir hastalık husule gelir. Halbuki 
hastalığın vahametile zahiren za
rarsız olan madde arasında bir nis 
bet mevcut değildir. 

Dönüşte, çıktığımız tepeden iniyor· 
duk, sağımızda deniz \•e solumuzda 
üzerinde yer yer beyaz badanalı dört 
köşe Arabistan evleri bitmiş yeşil o
va uzanıyordu. Kulağımıza havayı 

delen, sonra dalga dalga yayılan bir 
ses geldi. Biraz daha inince farkettik. 
Beyaz bir damın üstünde kırmızı pl
varlı bir kadın haykırıyordu. Ne lçbı 
haykırıyordu, ne söylüyordu? Anla
madık, anlasak ta ne olacaktı. O an
da bizim içimizde doğan his, merak 
değil, sadece güzellikti. Sanki o ka
dını bu tablonun elzem bir parçası ve 
o ses bütün bu başıboş güzelliklerin 
musikisi idi. 

Tabiat bize, namütenahi asırlardan 
beri yaratma cehdinin ilk göze göril· 
nür neticesini bahar şeklinde göste
riyor. Buna rağmen her yıl onda tue 
gtlzellikler bulabiliyoruz. Bir finalite 
düşüncesiyle hareket etseydik, tabi· 
atin biribirine zıt me,·simleri biribl
rinin peşi sıra getirmesinde İnsall• 

lara yeni zevkler ve yaşama hamle
leri vermek isteğinin gizli olduğunu 
da söyliyebilirdik. Şimdilik yalnıs 

hiç olmazsa günde bir iki dakika bizi 
hayatın ycknasaklığından kurtara· 
rak kendisini seyretmemiz ve ondan 
aldığımız ferahlık hissiyle ömrilmtbe 
devam etmemiz itin cüzelliklıerinl ö
nümüze seren bahara teşekkür ede
lim. 

Fakat gazetelere baktıkça mıb70-
ruz ki baharı görmiyenler de ..... 
Milletler Cemiyetinin sulhe yapabile 
ceji en bü7ilk iyilik, konseyler Ye 

konferanslardan dyade diplomatı.. 
ve deYlet adamlannı baharda OD 

yirmi günlük mecbari bir ist:ıra-.ı. 
sevketmek olacak. Ti ki gitsinler, 
tiraslarından uzakta, gökün ma 
fini ve topraktan yükselen ıhk b 

GÖN OL iSLERi 
rı ciğerlerine doldursunlar ve ba a5": 
kil eazlarla zehirlemenin, bu ytıfll 

topraiı kanla kirletmenin tablate 
karşı ne büyük bir &iinah olacmlmı 
anlasınlar. 1 

Erkek, Gözyaıından Hoılanmaz Çobanı Yakarak 
Erkeklerin çolu 1r6zyaşından hot· 

lanmaz. Çilnkil .rkek ağlamaz, yap
madıiı ıeyi de anlamaz. Kadının ai· 
lamasında biraz zaaf, biraz da tehdit 
vardır. Bu ild haleti ruhiye de erkeği 
çıldırtır. Halbuki kadının silihı göz 
yaşıdır. Kadın aczini duydu mu, der
hal gözleri sulanır. Bazı erkekler ka
dınm ıözyatına tahammül edemez· 
ler. Ailıyan kadın, bau erkeklerin 
himaye ve ,efkat hissini tahrik eder. 
Bu da erkeğin ıururunu okşar. Kadm 
davayı kazanır. 

Fakat, bu nadir vakalardandır. U
mumiyetle erkek allıyan kadını sev
mez. Erkeğin ıözUnde ailıyan kadın 
haksızdır. Kabahatini örtmek için 
bu vasıtaya müracaat etmiştir. Böyle 

oldufu için de çok defa gözyaşı erke· 

iin tefkat hissini tahrik edecek yer
de, onu soğutur ve tiksindirir. 

Gözyaşı, dinamit gibi, ihtiyatla kul 

lanılması lizımeelen bir silihtır. Göz 

yap da, bomba gibi, tahrip edici bir 
sillhtır. Biltiln diter sillblar kullanıl· 

machkça bu slliha müracaat etmeme
lidir. 

Fakat, ıh78fl vardır ki, erkeii fet
heder. Şu sinemalarda gördiljilııöıı 
dudaklardaki acı tebeuilmü dillüm
llyen, ve ıözlerde saptedilen ıö•yap 
erketl fethedebilir. Fakat dikkat edt
ııif: Sahnede kadın göz yaılannı dö
kebilmek için ya erkeğin köteyi çe
virmesini, ya arkuım dönmesini bek
ler. Onun yüzüne karp atlamaz. Wç 
olmaua kendi 7ildntl kapar ve göz-

yaşlanm giistennemiye çahpr. 
Samimi bir atlama, insanın içinde 

toplanan heyecanlı havayı silip silpü

rUr . .Fırtmalı bir havada boşanan ani 
yağmur nasıl havayı temblerse, göz

yaşı da ruhlarda bu vazifeyi görür. 

Fakat bunu erkelin yanında yapma
yınız. Yatafın üzerine düşüp doya do

ya ailıyabilmek için erkeiin citmeai
ni bekleyiniz. 

Göz yaşı karşısında erkeğe düşen 
vazifeler de vardır. Kadının gözyaşı 
karpsmda erkek .evgiliainin başını, 
saçlarını okşıyarak onu teskine çalı
fll'· Da yanhftır. Billkia bdmı omas 
lanndan yakalayıp silkmeli, • ne olu
yorsun, anlat bakayım?,, demeli. Ka· 

dm derhal dotrulacak ve göz yaşlan

nı unutacaktır. Kadın atladıtı zaman 

şefkat dilenmez. Bilil:ia kadmın o sı
rada istedili şey makul, fakat sert bir 
iki sözdür. 

- Öyle ise, gelecek defa yalvara
cağıma, sevgilim atladıtı zaman kol
lanndan tatar, silkip baltnnm. 

Diye dtııilnmeyinlz. Çünkü bu o 
kadar basit bir iş delildir. Erkek bu
nu ancak haklı oldutu zaman yapabi
lir. Kadın da bunu bilir. Ve derhal ya 

tıpr. Çünkü kadm, erketln bir hak
sızlık yaptıj'ına kani oldutu için at· 
lar. 

Kadın ıöz yaşlannın arasından gö
rür. Fakat, erkek omuzlanna daya
nan çehrenin mütebessim olmaslDI is
ter. 

Onun için kadınlara nasihatim at
laınaymuı. Erkek lfÖZ yaşı sevmez. 

Gönül Doktoru 

* CEVAPLARIMIZ : 

M. l_W. imzasiyle mektup gönderen 
okuyucumuza: 

Öldürmüıler 
İzmir, (TAN) - Kemalpaşanın ek

meksiz köyü civarında bap tapa ezt
lerek tamamen ölmeden belden qağı 
sı yakılan Mehmet oğlu 14 yqında 
çoban Halilin bu feci akıbeti hakkın
daki tahkikat devam ediyor. 7 Erkek 
ve 2 kadın çoban mamunen tevkif e
dilmişlerdir, isimleri şunlardır: 

Musa oğlu Kerim Sarvan, Veli ot
lu Ahmet Dere, Malatyalı Mehmet 
oğlu Musa, Mustafa oğlu Ali, Hamza 
oğlu Mehmet, Mehmet oğlu Musa. 
Fettah oğlu Mustafa kansı Dudu, ~ 
mer karısı Döne. İbrahim oğlu f.ll il
minde biri de aranılmaktadır. 
mafih katil henüz kati §ekilde ta.bit 
olunamamıştır. 

Dahilt Komisyonculan• 
Vergisi 

Izmtr, (TAN)- Borsada muamele
gören maddeler üzerinde çalışan da

hili komisyoncular namına Ankara· "Feride,, imzasiyle dert yanan o-
kuyucuma: ya giden heyetin vergi meselesi hak-

Anlattığınız mesele, aile saadeti 
bakımından üzerinde ehemmiyetle 
durulmıya değer bir mevzua temas 
ediyor. Herşeye rağmen, itidalinizi 
kaybetmemek, hatta hislerinizi belli 
etmemek vadyetlndeslnis. Kocanı
zm, bahsettiilniz tarzdaki hareketi, 
belki samanla detfşebillr ve sizi 
haldı üzüntüye dütür~n bu karar
sızlık ta bertaraf edilmiı olur. Fa
kat, bugünkü vaziyette herhangi 
bir müdahale, Jıatti ikaz, onu aile 
yuvasından büsbütün sotutmıya se
bep olabilir. Herhalde, itidalle hare
ketten şaşmayınız ve ihtiyatı elden 
bırakmamıya eayret ediniz. 

* 
Sise yapabileceğim tavsiye, kın kındaki teşebbüsatı iyi neticeler ver. 

ailesinden istemenizdir. Çüııldl, bu miştir. Buraya gelen malOmata gö 
tarzdaki münasebetini• pyrimeşru dahili komisyonculann 1938 sen 
sayılabilir ve farkedildiği takdirde den evvelki llarda be anname 
kız tarafı tl.ıerinde menfi tesirleri o- yı y 
labillr. Kızın da sise karp ali.kasız mek mükellefiyetine dahli tutul 
duramadığını, evlenmenize mani malan lazım geldiği hükumeçe 
başkaca hiçbir engel bulunmadığını bul edilmiştir. Bunlar, 938 
yazıyonunus. Şu halde, tutacağınuı yılı iptidasından itibaren bey 
yegane düriist yol, doğrudan doğru- meli mükellef usulüne tlbi tut 
ya, babasına mUracaat etmektir. tardır. 
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ANKARADAN FiLMLE HADiSELER 
yeniden Lig p_,,. sllnii, AnAaraıla .....,, .. ~i yapJJı, ikinei min-

Maçlan mı lehipler belet/iye dairesine gÜ/erelt rey/erini lmllantlılar. Ayni 

V Et t El 1 l el il~ 1 <.:ı. 
ıvı i i ı c: ~, ı ~at 

Hergünün 
Küçük Dertleri 

pn, fehirde canlı apor hareketleri olılu. Ankara lolo malwıbi-
Y apılacak ? rimiz, ba 1aat1i•e1enn ıoıoğrallannı ıeabiı e11ere1c bize gön-
Futboı federasyonu tarafmdan derdi. Afaiıdalıi ıwimlere beraberce göz gezdirelim: Her okuyucunun bir derdi. memleket 

ve tehir meseleleri hakkında bir düf(ln
ces! vardır. Biz bu vatandqlara bu dQ
ıüncelerinJ ifade tmklnını vennls olmak 
için bu sütunu aÇJyOruz. Bu sütun, oku-
7Uculann mektupla bildirdikleri mesele
lerden maada. umumi meseleler hakkın
daki düşilncelerinl tespite yanyacaktır. 

Bu makatla bir muharririmiz her .an 
önüne çıkan bir vatandaşla, onu allka
dar eden meseleler hakkında müllkaılar 

Ml1U Küme haricinde kalan altı Is- ~!!!!ii!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~• e e '!!i!!!ı!!!!!!İ!!!!!!!!!!ii!i!!i!!!!!!!!!!!!!i!!ll 
tanbul klübü ar~mda bir devreli • 
lic maçı yapılacağı hakkında ortaya • 
J18Di bir rivayet çıkmıfbr. 

Doğru olmasını temenni etUğimi.z • • 
m lig maçları pyiuı, Milli Küme 
mÜlllMhları olmadığı günlerde Şe- • 
1111 stadında oynanacak ve Federu- • 
~ bu if için bir de kupa koyacak-
tır. Söy.lendijine göre, maç1anıı ne • 
•man bqlıyaeaaı henüz kat'i suret-
te teabit edilmemiftir. • 

M• ... llt Talumın Seyahati 
latanbul Futbol Ajanlığı, 17 J1i.. • 

unda febrimlzde Milli Küme maçı 
olmayıpndan istifade edilerek Atına 
mıntakuına iki maç için bır teklif • 
japmıftı. 

Teklife &öre lstanbul muhtelit! • 
U nisanda Aünaya hareket edecek 
w orada 18 ve 17 tarihlerinde iki 
t.ne temsil maçı yapacaktı. Masraf- • 
lan karplamak üzere Yunaııistana 

tarafmdan da kendilerine 1500 lira • 
wrilecelrti. 

Son daldkada Yunan Federasyonu 
IJe yapılan muhavere neticesinde bu • 
bqılqmalarm kaldılı ve mevzuu
'bahllOlan 1500 liranm Yunaııistanın • 
#7&t prt1arına göre pek fazla oldu

anlaplmıftır. 

Alladolunun Muvaffakıyetf • 
Pazar ıünü Kadıköy abasında 

Milli Küme pmpiyonu Fenerbahçe • 
ne bb 8eDe umumi merkezin .ba.bız 
Wr brarile ikinci kiimeye atılan A- • 
mdolu klübünün pıt maçlarma ait 
bir mO..bakuı vardı. Anadolu idil- • 
bü kuvvetli rakibine 2--0 mağlup 
:dldu. Fakat bizzat bu netice bile klüp 
~ bir muvaffakıyet ve kendisinin • 
bu eene ikinci kümeye bırakılmış ol
lbmna karp yaptı4t itirazların yerin • 

oldutunu ı&sterir bir hAdisedir. 
~ llbi şartlar altında verildiğini 

iyi bildilfmiz bu haksız kararın • 
6nümüzdeld mevsimde Anadoluyu 

iii.'lllm&ILU~~~~~~·~~ 

Klüpler: • 
Güneş Klubünün • 

ir Mektubu • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

yapacaktır. 

* 
Günde 12 Saat lı 

Kula Mensucat Fabrikası amele-
sinden iki vatandat bi:ııe gönderdikle-

• ri bir mektupta ıunlan yanyorlar: 
.. Kula Mensucat Fabrikasında bir 

senedenberi yevmiye 1Z ... t olarak 
• ve Cumartesi günü de tatil yapma· 

dan ~alıpnaktaYJZ. İt Kanununa si
riinfelaipler, Ankara Belediye dairuüule rey ıantlıfı """""". re, bu kanun İK~nin sflııde 8 ... tten 

fazla çalqtınlmamaaı, Cumartesi sil· 
nil de saat 13 te tatil yapılnuw icap 

Bafuekilimizle Nalıa Velıili reylerini verdikten mnra 
Beletliye dairesinden ~kıyarlar 

Harbiye - Günftf magından eovel iki takım 
oyuncuları birarada 

MuhalaPdi atletl.rl .eküinci kilometre ılf:i""""'1a 
av binifi nraınJa 

• eder. Fakat, bizim müeuesede kanu
nun emrettiii ıekfide it görillme-

• mektedir. 
Fabrikada bu mesele ile allbdar 

olmalan llmn ıelen kimseler, hiç 
• seslerini çıkarmıyorlar. Duyuyoruz 

ki birçok mlleueaelerde kanun tat-
• bik edilmektedir. O halde, sflnde 8 

saatten fazla çal11~mamak bizim Jıak. 

• 
kımız dejil mi? Bu mesele hakkında 
allkadu makamların dikkat .nazan. 
nı çekmenizi rica ediyoruz.,, 

• Yukanya koyduiumm mektubun 
sahJpleri ild vatand8f111 isim ve hl-

• viyetleri blsde mahfuzdur. 

• OKUYUCU 

• Mektupları 

• Pannakllkm Kuyular . 
Bir okuJ'ueumuz tVkbtl ~ Ye-

• 
dUrule tarafında parmakhkSJı boltan ku -
yuları çoktur. Bu yüzden vatandqların ha
yatı tehlikededir. Civarda oturan ntandq-

derlnlliindedlr. Bir defa 1 e 

• 
sonra kurtuluş yoktur. Nltekinl geçen gün 
bir vatandaş, sinemadan dönerken bir ku-
7UYa düşmüı, cesedi günlerce sonra bu -

• 
lunmuştur. 

Hükdmet faaliyete ıeçmeU. bostan kuyu 
lanmn etrafına parmaklık çekmlye bostan 

• Ahlplerlnl mecbur kılmabdu 

• Afyon milatahslllerinin vasiyeti 
• Okuyuculanmızdan Ali Duyduk yazıyor: 

"Yurdumuzun en ehemmiyetli ziraat 
mahsullerinden biri olan ve vaküle senede 

• 10-15 milyon Ura getiren afyonun, sırf in
sanı duygularla, alım ve satımı 2253 numa-

• 
rab kanunla devlet himayesine abnmıttı. 
Bu kanuna ı6re uyuşturucu maddeler lnhl
sar idaresi afyon ihracını kendi yapacak 

• 
ve afyon ziraatinln lnklpfile utraşarak a
lım ve satımını tanzim edecekti. İdare·mOs 
tahsile azami kolaylıklar ı&tererek evvell 
on1ann mallannı alacaktı. Halbuki bunun 

• alul yapılmakta, evvell tüccarın. elindeki 
mallar alınmaktadır. Müstahsile de: "Bek-

• 
leylnlz, size de sıra ıelecektir ,, denilerek 
mahsul bekletilmektedir. İdareye yaptılı
mız mOracaatlara cevaben: "ihtiyaç olduk-

• 
ça afyonlarınızı alacağız .. , denilmektedir. 
İdare mutavassıtlan ortadan kaldıracatuu 
ve köylQnün yanına kadar muhammin gön 

• 
derecetini Uln ediyor. İdarenin mevcudu 
ancak üç k1şl olan muhamminleri acaba 
bOtün afyon mıntakalannda tayyare ile mi 

• 
dolaprak mallarımızı alacaklardır? Bütün 
m11stahslller çaresiz kalarak ellerindekini 
ucuza Abnıya mecbur olmaktadırlar. All
kadar makamların nazarı dikkatini cel-

Jdibün ayn ayn Ç11hpna11nın ve met Atletizm: ·GÜREŞ: betmenizi dilerim.,, 

"1 rekabetin memlekette sporun in- _ • 
Kilçllk Vapur 

~ia'm- yardım edecell kanaatinde- llcbahar Müsabakalan Bu Seneki Giireı 011:.uyucu1arımızc1an binbafı e. Man1r. 
matbaamıza ıelerek Şirketi Hayrlyeden bir 

4-Gaıat.aray ldübü ile, Fener Bu Hafta Baılıyor Müsabakalan111nTarihl ricada bulunmuttur. Şirketi Hayrlyenin cu 
ı.Jap ve Beflkt8f klüpleri ve diğer marteai gQnleri saat 14,45 te Uskildara ut-
kliplerJe olduju libl dost ve kardct T. S. K.1.tanbul Bölgesi Atletizm Ankara, 4 (Tan muhabirinden) - rıyarak Bolaza çıkan vapurun küçük olma 

~ pçtnmek kararındayız. Ajanl1.4Jındatı: Güreı federasyonu bölgelere bu sene sından, yolcuların oturacak yer bulamı.ya 
10 Nisan pazar günü Kadıköy sta yapılacak güref pınpiyonlukları hak rak UskQdara kadar ayakta gtttlklerinden 

Yeni• T..-..va 
T. S. K • lıtatahl .Bölgeıi Baıket

IJol A;..ı.,.,...: 
OnümOzclekl alustol ayı içinde 

... Uran milletleri aramda bir bas
a.&bol tumuvuı yapılacaktır. 

B1ı mOAbakalara Türk basketbol 
takmu da davet edllmlftir. 

Hamlık proıramı hakkında ga.. 
Jl'QflllllM!k üzere pmdlye kadar mi1H 
~:ana pmif. lfrmemit tefkil'tı

memup basketbolculann '1.4. 
peqembe IÜDÜ akpnm mat 18 

G. B. P. Calaloll""""lrt h6Jae 
•mme tetrif]ert rica olunur. 

dında ılacak ilkbahar tıetizm kında bir ~--'- ~ d . .+ı.. Se _ lfkiyet edilmektedir. Bu hususta Sirkeli yap 8 MU.IUUI avn ermıs ..... • r Ha)Tiyenbı nazarı dikkaUm celbederlz. 
müsabakaların kaydı 7 Nisan perşem best ve Yunan - Romen - Türkiye * 
be akpmı kapanır. Birinci ve lilmcl güref pmpiyonlukları miiubabJ• Bir yanlıtlık olmasın! .. 
suııf1ann seçmeleri üçüncü ve dör- rının bu sene 4-S haziranda Anka- Hopa kazasuıın Sundura mahallesinden 
düncü smıf müaabakalarile sabah ya rada da yapılması takarrur etmiftir. Ahmet .Kmıran yclladJtı mektupta eliyor ki: 
pılacaktır. Bölge, grup ve Türkiye pmpiyonlu- "Hopa kazuı ne yı1ınm birinci ayında 

Bu seçmeler ancak 100, 200 ve ğunu ka:zanacak ~ mükA- Rize villyetlnden ayrılarak Coruh vfl.Aye
ttne ballanmlfbr. ne 7J}ında Ticaret Odası 

400 de yapılacaktır. fatlar ve madalyeler verilecektir. \lcreUnl almıya gelen Rize Ticaret Oduı 
Yapılacak müsabakalar fUllla.rdır: tahstldarma esnaf, vtlAyetin detiltirflme1i 

Birhıd ve lklnci sınıflar: DördQncü ıınıf: mQnuebetile ticaret oclaaı ücretinin Çoruh 
100 m. 200 m. 400 m. 800 m. 1500 m. 50 m. 100 m. Ticaret Oduuıa verilecelinl bildirerek pa-

10,000 m. GODe. Dlsk. 1'Q'1 vermemfllerd!r. Bunun Ozerlne Kim 
Gülle, Diak, Cirit, Celdç. mn atlama, yOkeek atlama. Ticaret Oduı pan171 veren ve verm~ e1-
Sınkla atlama, uzun atlama, üç adım 4 kere 50 ba7rak. naf baklanda pan171 icra IUl'etlle cezalı ola 

atlama, yüksek atlamL Hakemliğe davet edilen arkaclq- rak bire 09 uıv..ue tahlil etmek ~ 
4 kere 100 bayrak. lar pınlardı.r: tir. F.aıaf buna itiraz etmiftlr. l'akat, bu iti 
UÇ(lnc(l ınnıı: (Dr. Nuri, Hilmi, Adnan, Ali Rıza raz. hiç nazarıdikkate alınmadan. para ce-
ıoo m. 200 m. 400 m. 800 m. Luder, Bakır, Ahmet, Davit, Suat. zuile birlikte icra vuıtaaile talWl edllmelı; 
GODe. Dilk. Cirit. tedlr 
8ınkla atlama, uzun atlama, ,.abek Nihat, Ali Besim, Bqaran, BalUk, • hUllUlta aJlkadarJann naan dlkkaU· 

atlamL Hagopyan. Dl celbetmenizl rica ederim •• 

5-4-938 

KAVE 

HIRSIZ •• ! 
Yazan : Umran Nazif 

Jandarma, müstantiğin ma -
saaına doğru itince sende -

ledi. Elindeki san kadifeli heybe
sini bir köşeye bırakıp kuşağına so
kulmuş yemenilerini çıkararak a
yaklarına geçirdi. Kızıl sakallı, çı
kık elmacık kemikli, güneş yanığı 
yüzü gülüyordu. Masanın önüne 
gelince durdu. Fesini seyrek ve a
çık san kaşlannın üzerinden kal
dırdı. Etli ve üzerleri çilli ellerini 
göbeği üzerinden bağladı. Gözleri 
masanın üzerindeki parlak teneke 
hokka takımında idi. İncecik du
daklarının kenarlan bir balık ağı
zı gibi müteharriktl. 

Müstantik yeni bir serserinin da 
ha getirildiğini görünce yüzünü bu 
ruşturdu. Çünkü yeni gelen muta
sarnfm bütün tedbir ve ahitlerine 
rağmen kasabada bir türlü zabıta 
vakalannın ardı kesilmiyordu. Da 
ha biraz evvel dün gece arkadaşı -
m .. merdivenli kıraathane,, de al
mndan vuran bir delikanlıyle sev
gilisinin kapısı önünde nira atıp e
vinin bütün pencerelerini apğıya 

indiren bir sarhoşun ilk sol'U§tur
malannı yapmıftı . 

Yorgun bapnı avuçlan arasında 
sıktı. Ve san keten mendilile al
nım silerken yavaşça sordu: 

- İsmin? 
- Yaşar, Efendimiz. 

- Y&f1Jl kaç' 
-. ... 
- Ne susuyol'IUll? Söylesene 

Y8f1D kaç? 
- Eh i§te yirmi. Yirmi bet var 

"--' t &#Ç;,ım. 

- Babanın adı? 
- Benim babamın adı mı? Be -

nim babamın adı, Mustafadır. E
vet Mustafa! 

--~----· --· 

- Peki ananın adı?. 
- Onu hiç tanımam. Ben bir ya 

pnda iken ... Hani efendim bir va
kitler kasabada kıtlık olmuş o za
man sizlere ömür ..• Biliyor muau
nuz o klf? .• 

- Oğlum ben sana ne eliyor, sen 
den ne soruyorum? Ananın adı 

ne? •. 
-Anladım efendim ... Anladım .• 

ya... Kendisini tanımam da.. imıi-
Zeynep ... Zeynep efendim ... Zey • 
nep! 

M Ostantik kenarlan gümüı çer 
çeveli gözlüğünü sivri bumu 

nun ucuna iliftirdi. önündeki, es
ki, kurt yenilderile dolu ceviz ma
sanın üzerinde yığılmış kağıt de
meti arasından rengi uçmuı bir zar 
fı çekip ufak bir rahlenin bqm
da oturan çıplak başlı bir adama o
kuması için uzattı. 

- .. Ramazanıterifin on sekizinci 
gününe müsadif Cuma akşamı saat 
bir buçuk sularında başkasına ait 
olduğu tespit olunan bir babahin· 
dile iki çift kazpalazım fehrin en 
kalabalık bir mahalli olan pazar 
içinde satarken... ve ilih.,. 

Çıplak bqh adam bu satırları o
kuduktan sonra ayağa kalkıp: 

-Müstantik Bey. Dedi. Vakaya 
ait polis zabıt varakasile dosyayı 
zatıllilerine takdim edeyim mi? 

Müstantik dosyayı alıp; kafasını 
kaşıyaraktan uzun bir mütaleada 
bulunduktan IODJ'a maznuna baka· 
rak: 

- Bak ne diyorlar •.. DedL Nami 
oldu bu if, anlat bakayım bana T 
- ... 
- Ojlum durmasana! Valra hak

kında blldilderini anbftaana! 
- Peki Efendi Hazretleri ... Va

ka bakJrmda ne biliyorum anlata-

caiım-
Maznun bu sözleri söyleyip sus-

muştu. Tttrlyen parmakannı kı

zıl birer santim boyundaki ublla
nnın arasına götürdü. Açık mavi 

• 

gözlerini bir noktaya dikti. Ve böy 
lece birkaç saniye durduktan sonra 
hafif ve ürkek bir seıle söylemiye 
başladı: 

- Mademki, istiyorsunuz, vaka 
hakkında ne biliyorsam anlat
malıyım! Evet ne şu kadar ek
siği ve ne şu kadar fazlası olına -
dan. Olduğu gibi .•. Gördüğüm gi
bi ... Öyle değil mi müstantik bey? 

Müstantik elindeki kalemi ma
sanın üzerine vurup: 

- Be adam bırak fU zevzekliği 
de anlat bakalım... Söyle bakalım 
bize. Seni sirkat cürmile itham edi
yorlar. Ve cürmümeşhut üzerine 
hakkında usulü mahsusuna tebaan 
tanzim olunmuş zabıt varakası da 
hilen yedimizde bulunmakta. Bi· 
naenaleyh ... 

Maznun dizlerinin üzerine yum
ruklannı dayıyarak oturduğu ha
sır iskemleden doğruldu ve: 

- Bu da ne demek? dedi. Eh 
gençliktir. Biz de arada sırada ken
di halimize göre oturur aöyler, içe
riz.. Fakat asla kimsenin mahna, 
canına yan bakmayız müstantik 
bey. Allah inandırsın sizi anamdan 
doğduğumdanberi bir tahtakuru -
sunun bile kanına girmiı adam de
ğilim valllhi. 

- Hişt bana bak ... Ben ne di -
yorum sen ne diyorsun? Seni pa -

-=~~ 
Maznun bu IÖZletden clt hiç

bir feY anlamamakla bera -
ber kendini :mildafaa etmek Jıb.un 
geldiğini sezerek pddetle mlltan
tiğln sözünü kestL Ve: 

- Yalan efendi. Yalan. .. Onla
rın ifleri güçleri yok ta fUDun bu
nun hakkında dedikodu ediyarlar • 

Diye mınldandı. 
Müstantik Bey yumruklanna da 

yanarak masası bapnda ayala kalk 
tı. Ve bağırarak: 

- Herkes yalancı ... Herkes dedi 
koducu! Bu kasabada bir sen dol
ru ve iyi adamsın dejil mi? Dedi. 

Sonra başım ild tarafa lallıya
rak: 

- Senin... Dedi Bir meteJlle 
kurşun atan zütürt bir adam ol
duğun herkesçe malfun. Benim bile 
senelerdir yüzOnil görmedilbn o 
canım palazlan nereden vurdun? 
Söyle fUDU ••• 

Maznun plvannın uçkuriyle ar· 
namakla megWdü. Bu sözler üze
rine başını kaldırdı. Ve lüzumsuz 
yere milstantilin böyle neden ba
ğınp çağırdığını düşümniye bqla
dı. Müstantik bey ile onun böyle 
sadece bir noktaya baktıiun ve ce 
vap bile vermediliDi ıörünce ilive 
etU: 

- Ben tam otuz üç senedir fll 
glmtüğün masada otururum. SenJll. 
gibi ne mlsum. ne budala ve dil
aiz rolleri yaparak makamı adalr 
ti llfal emiye yeltenen caniler,~ 
sızlar ve serketler gördüm. Sldll
gibiler istedikleri kadar c1a1a.
yapsınlar istedikleri kadar aktör • 
lük etsinler pen(el adaletten ..ı-ı 
kurtulamaZlar. Adalet ebedtdir . .,_. 
imidir ... (Çıplak bafh adama .
jandarmalara bakarak) madem ~ 

<Det:Hamı ıo rmcudtJJ 
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s inyor Mussolininin ge 
çenlerde ayan mecli-

sinde söylediği nutuk, her 
Yerde derin alaka ile karşı
landı. Duçe, İtalyayı daha faz 
la sil8hlandırmak meselesini 
ileri sürdükten sonra ilk de
fa olarak İtalyayı hesaba ka
tılır bir deniz devleti yapmak 
istediğini de anlattı. 

İngilterenin bu nokta ile 
alikadar olmamasına imk8n 
Yoktur. İngilterede hala en 
çok düşünülen ve en çok e
hemmiyet verilen iş, deniz 
kuvvetidir. İngiltere, asırlar· 
danberi denize haklın olmak 
yüzünden emniyet içinde ya
§anıakta ve bu sayede 1066 
danberi bütün istila teşebbüs
lerinden korunmaktadır. 

.. Fakat, Sinyor Mussolininin bü
tün bir İtalyan donanmasından 
hahstmesi, İngilterede endişe U• 

Yandıracak mahiyette değildir. 
Çünkü İtalyan donanmasının inki
§afı tetkik olunduğu takdirde onun 
taarruz bakımından bir tek silAha 
dayandığı derhal görülür. Bu si
lfilı: Denizaltı gemileridir. Halbu
ki tahtelbahir silahı Büyük Harp 
ile ehemiyetini kaybetmiş, yeni bir 
takım cihazlar bu silahı körletecek 
derecede ilerlemiştir. 

Denizaltı gemileri Büyük Harp 
sırasında büyük bir rol oynamış
lar ve Alman denizaltıları mütte
fiklerin 11,153,000 tonluk gemile-

Iifilb Weg\~i'JlŞ\:ıf: n lr-ıvn'll"ti t:1m~. 
Denizaltılar da, bugün diğer 

her silah gibi tekemmül etmiş ve 
daha tesirli, daha tehlikeli olmuş
tur. Fakat denizaltılara karşı kul-
lanılan vasıtalar d · ı~trı., ... f: lan a aynı ... ~-

~eçinniş bulunuyor. 
Sınyor Mussolini, birkaç gün 

e".:'el İtalyanın dünyada en bü
yu~ denizaltı kuvvetine sahip ol
~u~nu söylemişti. En yeni ista.
tAıstiklere göre, İngilterenin 52, 

rnerik F anın 84, Japonyanın 57, 
~ansanın 75 ve Italyanm 81 de

nızaltı gemisi vardır. Italya, bu sa
yıya birkaç gemi daha ilave etmiş 
olduğundan tahtelbahir filosunu, 
dünyanın en kuvvetli filosu say
maktadır. 

Bu silahın kıymetini tetkik et
mek ve anlamak için İngiltere do-
?~tunasü ının son manevralarından 
ıs ade edebiliriz. 

Bu rnarıevralardan henüz dönen 
arkadaşlar, tahtelbahirin bu ma
nevralarda ehe--. ıs· b. 1 ........ ıye ız ır ro 
oynadığını tenıın ediy 1 V bü-
t

.. or ar. e 
un mane.vralarda ancak bir tek 
tahtelbahır, zarar verebilecek' bir 
mesafeye. yaklaşabilmiştir. 

Sebebı, tahtelbahirin en büyük 
düşmanı olan tayYarenin tekem
mülüdür. Tayyarelertıı tahtelbahir 
tehlikesini ne derece azalttığı son 
manevralar apaçık bir surette gös 
termiş bulunuyor. 

M ane~a ~s?as~nda kruvazör
lerın hırı hır denizaltısını 

tarassut eden bir tayayre uçurmuş 
tu. Denizaltı gemisi su altında bu
lunuyordu. Maksadı kendisine doğ 
ru yaklaşan zırhlılara taarruz et 
mekti. Tayyare evvela denizaltının 
mevküni göstermek için bir duman 
bombası atmış ve birkaç dakika 
geçmeden destroyerlerin denizaltı 
bombaları tahtelbahiri imha et
miştir. 

Manevrada atılan bombalar, tah 
telbahire zarar vermediği için bir 
saat sonra deniz üstüne çıkan ku
mandan zırhlıların birini torpille
diğini söylemiş, fakat amiral, bir 
saat önce yakalanarak bombalan
dığını ve imha edildiğini anlat
mıştır. 

Deniz bombalan, tahtelbahirle
ri batırmak i~n kullanılan en te-

TAN 

T ahtelbahir, suların altında 

gürültü yapar, makineleri. 
pompaları, hava kompresleri faa
liyete geçtiği zaman muhakkak ses 
verir, tahtelbahirleri takip eden
ler bu sesleri kolaylıkla tefrik edi
yorlar. 

Fakat, bu sesleri işitmek k8:fi de
ğildir. 'l'abtelbahirin nerede bu
lunduğunu da tayin etmek, sesin 
kuvvetini ölçerek tahtelbahirin ne 

· » kadar uzakta olduğunu göstermek 
lazımdır. Bütün bu hesaplar kolay 
lıkla yapılıyor ve görünmiyen talı 
telbahirin yeri harita üzerinde ta
yin olunuyor. Bu işler yapıldıktan 
sonra deniz üstünde zırhlılar faa
liyete geçerek denizaltı bombalan 
nı yağdırıyorlar. 

"Tahtelbahir zırhlısı,, adı veri
len büyük denizaltılardan biri 
~uru vasnauır. oomuauu ~u "1.i:iLY ı

ki ile infilak •ttQekte ve tahtelba
hirleri süratle batırmaktadır. Tah
telbahirlerin batması için bomba
ların gemiye isabeti de şart değil
dir. Çünkü suların müthiş tazyiki 
altında bulunan . tahtelbahirin ya-
nıbaşındaki her infilak bu tazyiki 
arttırmıya yardım eder ve bunun 
neticesi olarak tahtelbahir denizin 

dibini boylar. 
Fakat tahtelbahirleri bulmak 

1 Gazetecilerin 
Borsada Dünkü 

Tetkikleri 
Bursa, 4 (Tan muhabirinden) -

iki gündenberi şehrimizde bulunan 
İstanbul gazetecileri Bursanın en 
mühim mevzuları arasına girdiler. 
Sabahtan akşama kadar; şehrin için· 
de gazetecileri taşıyan otomobillerin 
biribiri arkasına sıralanarak, aşağl 
yukan geçişleri herkesin dikkatini 
çekiyor. Kahvelerden, evlerde pen
cerelerden başlar uzanıyor, bu geçen 
otomobil kafilesini seyrediyorlar. 

lstanbul gazetecileri bu sabah er· 
kenden Merinos fabrikasını gez

diler. Modern tekniğin Bursada ku
rulan bu en güzel örneği ziyaretçi

ler üzerinde mühim tesirler bıraktı. 
Burada 800 amele iki ekip halinde 16 

saat çalışmaktadır. , 
Fabrika her türlü tertibat ve te

sisatı ile en modem Avrupa fabrika
larile rekabet edecek derecede mü
kemmeldir. Bursa bu fabrika ile bü
yük bir varlık kazanmış ve fabrika
nın kuruluş Türk iktısadi ve içtimai 
hayatında büyük değişiklikler yap
mıştır. Gazeteciler yolda mezbahaya 
uğrıyarak Bursanın et meselesini tet 
kik ettiler. Burada birinci sınıf etin 
50 ye, ikinci sınıf etin 40 kuruşa sa
tılması üzerinde durdular. Fakat, şe
kil itibarile Istanbuldaki sistemden 
farklı bulmadılar. Sonra, otomobiller 
le şehrin eski banyo ı mahallerini ve 
otellerini dolaştılar. lstanbul gazete
cileri namına bir heyet ayrıca vali 
ve Parti başkanı Şefik Soyerle bele-

lngiliz donanması tarafından 

yapılan son manevralarda tahtel
bahir tehlikesinden yana telaş his

sedilmemesine sebep budur. Bun

dan maksat tehlikenin tamamile 

ortadan kalktığını söylemek değil
dir. Çünkü ,tahtelbabirler dar de
nizlerde son derece tehlikeli bir 
silah teşkil ederler. Fakat tehlike 
o derece küçültülmüştür ki, deniz 
mütehassısları denizaltından fazla 
gök yüzüne şüphe ile bakıyorlar. 

"Tahtelbahir zırhlısı,, adını alan 
büyük tahtelbahirlere gelince; bun 
larm faydasız olduğu katiyetle an
laşılmıştır. Büyük masraflar ihti
var ederek bunları inşa eden mil
;ıetıer, tahtelbahır zırhlılarının 

çok kolaylıkla imha edildiklerini 
görmüşlerdir. 

Fransızlar Surcoup adını ver
dikleri bir büyük tahtelbahir yap
mışlardı. Mütehassıslar bu gemiyi 
çok pahalı bir billCır parçasına ben 
zetmekte ve bu billCır parçasını 

kırmaktan korkanların ona el do
kundurmadıklarını söylemektedir
ler. 

Tahtelbahir tehlikesi, bugün bu 
vaziyettedir. 

MARDINDE: 

Mardin de 
Elektriğe 
Kavuşuyor 
Mardin, (TAN) - Vil8yetimizin 

yeni bütçesi 348633 lira olarak kabul 
edilmiştir. Bunun 69632 lirası maari
fe, 26141 lirası ziraat, baytarlık, sağ
lık ve hayır işlerine, 65083 lirası 

muhtelif işlere ayrılmıştır. 938 de vi
Iayetiıniz içinde geniş bayındırlık iş
leri yapılacağı için nafiaya adi ve fev 
kalade olarak 130552 lira tahsis edil
miştir. 

*Mardin, (TAN)- Bu yıl şehri
mizde 30 yataklı asri bir hastane, 
Nirdev mevkiinde de çok güzel bir 
vali konağı inşa edilecektir. * Mardin, (TAN) - Nisanın on be 
şine doğru şehrimiz elekriğe kavu
şacaktır. Direklerin dikilmesi ve di
ğer tesisat bitmek üzeredir. 

diye reisini ziyaret ederek arkadaşla
rının şükran ve hürmetleriıtj sundu
lar. Oğle yemeğini Çelikpalasta Bur 
sa gazetecilerile beraber latifeli soh
betler arasında yediler. Oğleden son
ra, valinin Şehir klübünde verdiği 
çayda bulundular. Valile hususi has 
bihaller yaptılar. 

Akşam Çelikpalasta belediye ta
rafından kendilerine verilen ziyafete 
iştirak ettiler. Bu ziyafette vali ve 
belediye reisi Bursanm kalkınması 
hareketinde gazetecilerin yardımını 
dilediler. Gazetecile de şükranlaı;ını 
bildirdiler. 

Gazeteciler yann Yalova tarikfle 
Istanbula döneceklerdir. 

t b. d · b. · Aragon cephesindeki son muharebelere iştirak eden İtalyan lejyoaer· spanya iç har ın en yenı ır resım: 

Tl7.Dlr ~,.le harbinde, Cin nTıhısunun 
cephe 1ıeiisi hizmetlerinde çahşan 

Çinli genç kDIA1' 

lcrinden bir parça. 

Yıılıancılata nil \\trol ku~·ulal"ım mU.sa<l~re kararını vererek dilnya pet
rol siyasetini altüst eden Meksika Cümhurreisi Kardenas, soa seJ8at. 

lerlad.ea birinde bir planı tetkik earyo?.r-

ispanyada Aragon cephesindeki İtalyan kıtalanna kumanda eden ltal
yan Generali Berti harekat s1rasında. 

Bava taarrudanna karşı BerDJıde bu 
çeşit sığlnaklar yapılmıştır. S.lar 
24 metre uzunluğundad1r ve 31t ki· 

şiyi barındırabilmektedir. 

Cebelüttarıktaki Ingiliz manevrasından yeni bir resim: Rodney saffıharn nrlı1ısımn ıs mısluk ton lan 
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TAVŞANLIDA : 

Köylüden Pancar 
Daha Pahalı 
Alınacak 

Tavşanlı, (TAN) -Köylü faaliyet
le tarlasını sürmektedir. Pancann 
daha pahalı alınacağı haberi, sevinci 
ve gayreti arttırmıştır. 

Tavşanlı, (TAN) - Alpu nahiye 
merkezine bir radyo getirtilmiş, C. 
H. Partisinin parkına konularak her
kesin istüadesi teminedilmiştir. Ayni 
nahiyenin Sarıkavak köyünde, köy
lünün gayretiyle yatılı bir ilkokul bi
nası yapılmıştır. Osmaniye köyünde 
de bir okul yapılmaktadır. İkisi de 
23 Nisanda açılacaktır. Alpu nahiye
sinin Karakalın, Gökçe oğlu, Mamu
re köylerinde köy odalan yapılmış
tır. Mamure köyüne iyi su getirilmiş, 
radyo alınmıştır, bu köyde okuma o
dası da yapılmaktadır. Alpunun köy 
leri biribirine telefonla bağlanıyor. 

Nahiyede açılan sekiz hayvnnlık 
sıfat istasyonunun büyük faydalan 
görülmüştür. Nahiyenin l\filıaliçcık 

hududuna kadar olan yolu mükem
mel bir hale getirilmiştir. 

ZONGULDAKTA: 

Lise Binasının 
Temel Atma 
Merasimi 

7.0NGULDAKTA: 

Zonguldakta Mehmet Çelik isminde hamiyetli bir vatandaş bir lise bi
nası yaptırmaktadır. Binanın temel atma merasimi yapılırken alınmış bu 
resimde kürsüde Mehmet Çelik görülüyor. 

Nazilli Gittikçe Büyük 
Bir Sanayi Şehri Oluyor 

Su, Elektrik ihtiyaçları da 
Yakında Temin Edilecek 

Sümerspor klübü asri spor meyda
m yaptırtmaktadır. 

Nazilli belediyesinin variadtı da 
yıldan yıla artmaktadır. 38 bütçesi 
80 bin lira olarak hazırlanmaktadır. 
Nazillinin iki mühim ihtiyacı henüz 

İZNİKTE: 

Kurşundan 
Beşibirlik 
Dökmüşler 
İznik, (TAN) - Bura mahkemesi 

şayanı dikkat bir davaya bakmak ü
zeredir. Davacı, Karamürselin Kız
derbendi köyünden Ahmettir, iddia
sına göre bir dolandırıcılığa maruz 
kalmıştır: 

Ahmet bir ay evvel evinin altında 
bir miktar külçe halinde gümüş ve 
sekiz adet beşibiryerde bulmuş, bun 
ları İznikte manüaturacılık ve sar
raflık yapan Avni Yaman ile Musevi 
Aslana getirmiştir. Bunlar, gümüş ve 
altınların kıymetini takdir cdemiye
ceklerini, ertesi gün 1stanbula gide
ceklerini ve itimat edip bırakırsa 

bunlan da 1stanbula götürüp kıyme
tini anladıktan sonra alabilecekleri
ni söylemişlerdir. Ahmet razı olmuş, 
bir hafta sonra tekrar İznike gelip ne 
ticeyi almak istemişse de "Sen bize 
böyle birşey vermedin,, cevabiyle ko 
vulınuştur. Bunun üzerine arkadaşı 

İpek Fikriye müracaat etmiş, o da Av 
ni Yamnn ve Musevi Aslana müraca-
at ederek Ahmcdin gümüş ve altın

larını inde etmelerini tavsiye eyle
miştir. Nihayet Ahmet gelince Aslan 
kendisine kurşundan yapılmış sekiz 
kalp altın vermiştir. Ahmet işi far
ketmiş, bunları almamıştır. İpek Fik 
ri tekrar müracaat ettiği zaman Av
ni Yaman, çırağı Şükrü ve Aslan ta- -

KAŞE 

sızı GÜNLERCE ISTIRAP ÇEKMEKTEN KURT ARll 
En tiddetli bq, dit, adale ağrılarını, ü,ütmekten mütevelli' 

bütün aancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, 
kırıklığa karşı çok müessirdir. 

Mideyi boımaı, kalbi ve böbrekleri yorma%. 
icabında günde 3 kafe alınabilir. 

-
rafından dövülmüştür. --•••••••••••••••••••••••••"' 

Nazilli, (TAN)- Son umumi sayım 
da buradaki nüfus 13025 ten ibaret
ken şimdi 15 bini geçmiştir. Bunun 
sebebi, pamuk ıslah istasyonu ile bas
ma fabrikasının faaliyete geçmiş bu
lunmalarıdır. Ticaret, ziraat ve imar 
işleri de artmaktadır. Son bir yılda 

Zonguldak, (TAN) - Tacirlerimiz yeniden 100 ev ve 50 dükknn yapıl
den Mehmet Çeliğin, lise ittihazı şar mıştır. 

halledilmemiş bulunuyor. 
Bunlardan biri su meselesidir. Bu- TAVSANCILDA: 

lstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ll&nları 

tiyle ve 60 bin lira sarfiyle inşasını Fakat Nazillide bir hükumet ko -
taahhüt ettiği binanın temel atma nağı yoktur. Hükumet daireleri bi
merasiml yapılmıştır. Evvela Vali ribirlerinden uzak ve dağınık bir hal 
Halit Aksoy bir nutuk irat etmiş, dedir. 
Kültür Bakanlığının emri ve viliıyet Yakmda bir hükumet konağı in-
umumi meclisinin kararıyle Mehmet şası bekleniyor. 
Çeliği takdir ve kendisine teşekkür Nazillide kültür vaziyeti de ilerle
ettiğini söylemiştir. Bundan sonra mektedir. İlle tahsil çağındaki çocuk
kültür direktörü" Irkılıtta söz almış, !arın yüzde ellisinden .fazlası mektep . " ortaokul ve halk namına da nutuklar bulmakfadır. Merkezae mcvcuı. u1r na 

söylenmiştir. mektebe ilaveten aşağı Nazillide yeni 
Mehmet Çelik bunlara cevap ve- bir mektep yapılmıya başlanılmıştır. 

~erek, hakkında gösterilen iltüat ve İhtiyaca yetmiyen ortaokul binası 
haricinde de bu yıl yeni şubeler açıl

teveccühlere teşekkür etmiş, bugün 
dı. Yeni bir ortaokul binası inşası için 

hayatının en mesut anlarını geçirdiği halk kendi arasında bir komite kur-
ni söylemiştir. muştur. 

Bu temel atma münasebetiyle ge- Halkevinde bu yıl sosyal yardım ve 
celiyin ortaokul salonunda Halkevi köycülük şubeleri de faaliyete geçe
namma bir müsamere verilmiş, bu cektir. Diğer taraftan, köylerde kal
esnada Kültür direktörü, lisenin te- kınma için köy katipleri kadrosu ge 
mel atma merasiminin ikinci İnönü nişletilmiş, muhtarlara yeni direktif-

ler verilmiştir. 
harbinin yıldönümüne tesadüfünde- Nazillide, spor da iyi bir vaziyet _ 
ki manayı izah etmiştir. tcdir. Geçen sene üç klübün birleşme-

Lise binası Ağustos sonlarında ik- sile vücut bulan "Mendresspor,, mın
mal edilmiş olacak, yeni ders sene- taka şampiyonluğunu kazanmıştır. 
sinde içinde tedrisata başlanılacak- Yeni bir spor sahası yapılmak üzere 
tır. faaliyete geçilmiştir. 

gün su ihtiyacı motörle kuyudan 
çıkarılarak ve arık suları depoda 
biriktirilerek filitreden geçirildikten 
sonra şehre dağıtılmaktadır. Beledi
ye, yakın su membalarında tetki
kat yaptırtmış, bunlann 2,5 mikyası 
ma derecesinde oldukları anlaşıl

mıştır. Bu suların şehre getirilmesi 
için bir proje hazırlanmıştır. 

Nazillinin elektrik tesisatı da kiı
ıı uegııau. ı cm uırı>roJe yapıınuş 

tır. Ve buna göre cereyan, basma fab 
rikasından alınacak, çok ucuz ola -
caktır. 

Her iki proje belediyeler bankasın 
dan borç alınarak tatbik olunacak
tır. 

Nazilli ovası, bugün iki kanalla 
sulanmaktadır. Birisi devlet elile 
açılan Horsunlu kanalıdır ki, Nazil 
liye kadar uzatılmıştır. İkincisi de 
tarlası olan köylülerin kooperatü 
kurarak açtıkları kanaldır ki, bu da 
gittikçe ilerlemekte ve sulama saha
sı genişlemektedir. 

Bugünlerde, köylünün bir derdi 
de halledilmiş bulunuyör. Kredi ko
operatüleri ortaklarına kredi tes -
pit ederken tapu kayıtlarına göre 
miktar tayin etmektedirler. Tapusu 

Mahsul Bu Yll 
iyi Olacak 

Tavşancıl, (TAN) - Umulmadık 
bir zamanda hafif kar yağması ve 
soğukların şiddetlenmesi, bağlarla 

meyva ağaçlarını dondurmak tehli
kesini doğurmuşsa da havalar ısın
mış ve bu ihtimal zararsızca atlatıl

mıştır. 
~ ... ı 1'1 .. --..n .. -- 1.n- n .. :'--

yarım milyon lcilodan fazla kiraz ve 
vişne ihraç eden Tavşancıllılar vazi
yete bakarak bu sene bir misli faz~ 
mahsul alncaklannı tahmin etmekte, 
bundan dolayı sevinmektedirler. 

olmıyan ortaklar ise mahdut bir is
tifade temin eyliyebilmektedirler. 
Diğer taraftan, bütün kayıtların yan
dığı Nazilli mıntakasında tarla sahip 
lerinin yüzde doksanında tapu ve 
bunların kaydi yoktur. Bunun için 
kooperatifler belediye ve muhtarla
rın tasdikile ortaklarına kredi ve -
rirkcn bu usulü bırakmışlar, köylü 
de müşkül vaziyete düşmüştü. Baş

vekalete ve iktısat Vekaletine ya
pılan müracaat üzerine, tekrar bu 
usulün kabulü alakadarları sevin -
dirmiştir. 

1. - 399451 lira 38 kuruş keşifli İstanbulda Cerrahpaşa hastanesi1' 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşası vahidi fiyat üzerinden kapalı ısı 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi, 
B. - Mukavele projesi, 
C. - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D. - Özel şartname, 
.,. .. , ı• ~ •• . .. ..... •• • ... . •• 
F. - Proje, 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi yıl 

betinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bürosundan ,) 
bilirler. 

3. - Eksiltme 21-4-1938 Perşembe günü saat 16 da Üniversite ııeı 
törlüğünde yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19750 lira muvakkat teı' 
nat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan getirmesi lazımdır. 

1. - 1937 senesine ait 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından B 

mış inşaat müteahhit vesikası ve talibin kendisi bizzat Mühendis '> 

Mimar değilse inşaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dl 
bir mühendis veya mimarın noterden tasdikli senedini veyahut ta bir 
hendis veya mimarla müştereken taahhüde girdiğine dnir noter seti 
vermesi. 

5. - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat e~ 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile İ 
derilecek mektuplann en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gcll 
olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olmnsı şnri' 

· Postada gecikmeler kabul edilmez. (1838} 

GA BU ---AZA 
1936 mayısında bir sabah, Fasta ecnebi Lejyonun

da çalışan bir İspanyol zabiti beni görmiye geldi. Bu 
zabit, siyasi faaliyetlere karışmak töhmetile kuman
danlıktan azledilmişti. 35 yaşında olmasına rağmen 
senelerce Afrika kamplarında çalışmıştı. Gayet canlı 
konuşuyor, başıbozuk bir lisan kullanıyordu. 1923-25 
senelerinde Fas kamplarında çalışan bizim gibiler 
için bu lisanı anlamak kolaydı. Zabit Liberal teşki
lata mensuptu. Temmuz ihtilalini hazırlıyan "İspan
yol askeri birliğinin,, büyümekte olan nüfuzuna karşı 
tesis edilen Anti-Faşist askeri birliğin de iızasın
dandı. Askeri teşkilatlar tesisi kanunen memnu oldu
ğu için iki birlik te gizli çalışıyorlardı. 

iSPANYA, ~ARBiNiN.. 6KiKi ~
aı-u•.ı .. ant·'iW*4"4k•t-t ı KAV=F s ı 

gelen ben. Valle lnclan'ın neslini bilmiyorduJJ)o 
Korkularının realiteden uzak olduğunu sandım. F,. 
kat sözleri ne peygamberane imiş! Geleceği keşüteıd 
dehasını yalnız bu meselede değil, Franco'nun AiınalJ 
ve İtalyan faşizmi ile münasebetini, bize yakın ol~ 
harbin diğer teferrüatını dahi keşifte ayni deha)" 
göstermişti. Gözleri bu peygamberane görüşle neJJ>" 
lendi ve ilave etti: 

- Ne yazık! ... 

İdealizm içinde rüya görmiyenler için İspanyada 
realite, resmi realiteden çok farklı idi. Bu sebeple za
bitin karışık sözlerinin ehemmiyetli olduğunu gör
düm. Bununla beraber bu sözleri bir tehlike işareti 
olmaktan ziyade muhakkak gelecek bir fırtınanın 

keşfi gibi bir şeydi. Zabitin beni ziyareti ilk değildi. 
Bundan evvel beni görmiye geldiği bir gün kendisine 
demiştim: 

- Sana ehemmiyet vermiyorlar. 
Milli Müdafaa Nazırının kendisini tekrar vazife

sine almasını istiyordu. Fakat hükumet Mellillndaki 
mümessiline bir emir verirse, muhakkak siyasi f aa
liyetlere karışanların azli emrini verirdi. İspanyol 
demokratları lüzumundan fazla bir doğruluk göste
riyorlardı. Müşterek cephenin zaferinden sonra bi
zim demokratlar her zamandan daha doğru bir ha
reket takip ediyorlardı. Bu hareket tarzı hem kendi
lerine hem herkese manevi bir zevk veriyor, bizim 
tabit gibi basit adamları bekleme odalarına kabulden 
bile menediyordu. Fakat bu doğruluğun yalnız müs
teşarlara münhasır olduğunu görmek te acı bir şey
dır. Dostumu Harbiye dairesinde bir sübay, ve harbi
ye meclisi riyasetinin başmüsteşarile bilvasıta tanış
tırdım. Bunların ikisi de benim mesul olmıyan adam
larla temasta olduğum zehabına düştüler. Bu sebeple 
doğrudan doğruya görüşmiye mecbur oldum. Gerek 
nazır, gerek müsteşar, ikisi de dostumu son derece 
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soğuk karşıladılar, ve onu üçüncü derecede müşa -
virlere devrettiler. Bu onu cehenneme göndermekle 
müsaviydi. Müsteşarlar nazik cümlelerle onu başla
rından savdılar. Madride vardıktan sonra tam bir ay 
elindeki bu çok mühim malumatı verecek bir makam 
bulamadı. Zabitin rnütaleasına göre Afrikaya veri
lecek beş on askeri emir, Afrika isyanını durdurmıya 
kafiydi. Fakat kullandığı "isyan,, kelimesini yerinde 
bulmadılar, her nezarete müracaatında her biri saa
tine bakarak, nazik bir can sıkıntısı alameti göster
diler. Dostum mütemadiyen tekralıyordu: 

- Eğer beni kumandanlığıma iade ederlerse, or
dunun sadakatini temin edebilirim. 

Nezaretten verdikleri cevap ta şu idi: 
- Bayrağa karşı sadakatten ancak Fas kumandanı 

mesuldür. 
- Fakat isyan edecek olan o kumandandır. 
- Eğer o isyan ederse, onu tedip eder, kumandan-

lığı ~!inden alırız. 

Zavallı zabit, İspanyol Cümhuriyetçi diplomatla
rının şairane bir rüya içinde yüzdükleri bir devirde 
bu l>özlerin yeri olmadığının farkında değildi. Hula
sa, onu deli, beni de bu adamı kendilerine tanıttığım 
için saygısız bir muzip telakki ettiler. 

Bizi her adımda, - sokakta, klüplerde, sendikalar
da, kendi evimizde - tehdit eden tehlikeyi görmek
ten kolay bir şey yoktu. Benim oturduğum apartıma 
nın üst katında Alman Nazileri otururdu. Bunlar 
nçık açık siyasi içtimalar yaparlardı. Bunları sustur-

. . 
mak gürültülerine mani olmak için kendilerine bele-
diye nizamlarını hatırlatmıya mecbur olurduk. Kom
şular onları susturmak için radyoda sol cenahın si
yasi nutuklarını söyliyen, yüksek sesle konuşan ha
tipleri dinletmek suretile sustururlardı. Bazan bu ha
diseler kanlı vakalara müncer olurdu. O vakit Cüm
huriyctçiler bu vaknları adil mahkemelere havale 
eder, daha kuvvetli tedbirler alınması teklif edildiği 
zaman mesela; en uzak köylerde bile müessir olacak 
yüksek salahiyetli siyasi zabıta teşkili gibi - Ümitsiz 
likle ellerini uğuşturdular. Herkesin hürriyet hak
kından ve hakiki demokrasiden süslü kelimelerle 
bahsederlerdi. Gil Robles'e rey verenlerin de İspan
yol vatandaşı olduğunu söylerlerdi. 

Harbin patlamasından az evvel ölen bi.iyiik edip 
Valle - İnelan, bir gün bir kahvenin taraçasında otu
rurken, halka büyük bir hüzünle baktı ve dedi ki: 

- Son otuz senede İspanyanın hayatı çok değişti. 
Şunlara bakınız. Benim çocukluğumdan şimdiye ka
dar kadınlar da, erkekler de nekadar güzelleştiler. 
Fizik güzellik İspanyada, dünyanın her yerinden daha 
ilerdedir. Sıhhat, neşe, hayat, zeka, kaybolan taassu
bun yerini aldı. Biz şimdi Avrupanın en kültürlü, en 
güzel, en sıhhatli milletiyiz. Fakat önümüzdeki bir
kaç ay içinde bütün bunları kaybedeceğimizi bilmek 
ne hazindir. Ne yazık .. Ne yazık ... 

Valle - İneclan dahili harbin dökülmesine sebep o
lacağı kanı, açlığı, dehşeti tasvir etti. Biz mübalaga 
ediyor sandık. Hele ben, bu asırda, banyo yapmak, ki
tap almak gibi fırsatlara sahip bir devirde dünyaya 

Şimdi biz, İspanyamızı önümüzde yaralı , perişsıı 
haliyle müzayedeye çıkmış görerek bu sözlere ah edi
yoruz. Fakat itiraf ederim ki, bazı zamanlar bu btr 
yük edibin peygamberliğini kabul eder gibi olur, b!J 
sözlerde bir hakikat sezerdim. İspanyanın gayri içti 
mai kuvvetlerinin hareketini gördüğümüz zaman ' 
birçoklarımız, bunların ezilmiye mahkılm olduğun' 
inanırdık. Niçin? Çünkü, gerek Primo de River' 
nın diktatörlüğü, gerek Cümhuriyet devri içindtı 
köylü ve esnaf teşkilatlannın sükun içinde, seri "" 
kati tekamülünü görüyor, bir taraftan da nmelerni' 
zin Avrupa devletleri içinde en kabiliyetli ve en if 
teşkilatlandırılmış olduğunu biliyorduk. Canlı, içil' 
mai bir kütle tekamül ediyordu. Bunun içerisinde 1<1' 
nşık cereyanların doğması tabii idi. Fakat bunlar•11 

hiçbirisi demokrat devleti sarsacak mahiyette değıl 
lerdi. Bunların yanında buna mümasil birçok cc-re' 
yanlar görünüyor, bunlar da küçük sanayii, ve Iıt>t' 
ralleri temsil ediyordu. Bütün bu teşkilatlar ve ce' 

reyanlar medeniyetin, ve içtimai inkişafın ilerleJ11C' 
sini istihdaf ediyorlardı. Şunu da unutmamalı ki. f9' 
panya öyle bir memlekettir ki, bütün bu telakkiJer111 

hala bir değeri vardır. Bütün bunlar. ne pahası 11

1 olursa olsun, siyasi hürriyeti, kilise hakimiyetinin 1 

gası, medeni hakların ve münakaşa hürriyetınin J1lıf' 
hafazası, matbuat hürriyeti, kendilerini hükürnct 
dışında ve üstünde sayan derebeylerin yıkılması n°" 
tasında birleşiyorlar, Cürnhuriyetin ilanından sonı"I 
bu hakların kendilerine verilmesini istiyorlardı. 

(Devamı va1" 
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GÜNLÜK . Göl Balıkçılığı • • 

ar Hökômeti de Ihtiy atla 

Bir Yıl içinde 
11,5 Milyon 
Şişe Yapıldı ~ 

1 • 

PIY ASA için Yeni Tedbir· 
~ ler Alınacak 
• 

Urfa mmt.JrMIJlm eert ~
laruıdan 70z bin ldlohlk bir PU'tl 
kilomu 5,10 kunqtan ~ 

Tflrkiye life ve cam fabrlkalan a- satılnuftır. Tath au balıkçılılmm inldpfı için 
nonim firketl hluedarlar umumi he. * hüktimetçe bazı tedbir alınacaktır. 

·Hareket Ediyordu eti •'-1--1 aU yıh to lantısını Göllerimizde y•myan ve kıymetli bir y J.AllA;& m p ya~ Antalya mıntııkaanm an rm. .,... 
mıfbr. İdare heyetinin çahpna rapo- 111rlarmdan çuvallı olarak 70z bln ihraç maddesi olabilecek yılan balık 
nma göre, bu milll müeaeıenln iş kiloluk bir parti iskele teslimi ....- , lannın artınlması ve diğer t.tlı m 
hacmi gittikçe geniflemektedir. 1936 : tb'le kilosu bfJI kuruttan. Adapuar ,• bahldannın çoğaltılması gayesine da-

Harp, 0smanıı hük!imetinin 
aleyhine netice verdi. Bu da, 

Kafkasyanın mukadderatını tekrar 
deiiftirdi. 

ıasÇarlık, artık <Kafkasyanm isti
k ı Projesi) ni, (kati olarak) tatbl-

e karar Verdi Ve hatta fillen de 
teşebbüse geçU. , 

k _Vaziyet, buna çok müsaitti. Çün 
.u. Çar hük11metinin ı.-..ihdam et-

tiği •• YI> 

BUrü •ürü Ermeni casuslar; 
~bantlık, seyyar demircilik, çer
çilik ve saire gibi aanatler bahane 
ederek köy köy dolapnakta ve mü 
fahedelerint derhal Çar hÜtame
tlne haber vennekteıerdl. 
Şeyh Mansur zamanında ve (Top 

tatar) harbi neticesinde biribirleri
ne darılan 
ribir kabileler, daha hi1l bl 

lerine barıpnamı§lardı. Şeyh 
~ bayralı altında, (kafirler 

cihat) a azmeden mücahitler, 
artık dalılnu,ıantı. Kafkas milslü 
;:anları arasında, (İttihat) nAmma 

Çbir fey kahnam1fb. 
Bu hali gören Ermeni casuslar 

<Kazak ·hattı) na kadar kOfUyorlar: 
~Ne duruyorsunuz?. Yürüyün. 
ırı- lbe karp parhyacak bir tek 

Uslüman kıhçı k•lmadı. 
Diye Çar kumandan ve zabitle

ıiııl tetvlk ediyorludı. 
Lakin Çmr hükt\meti, ihtiyatlı ha =et ediyordu. Birdenbire hare -

edip te Çeçen ve '-ib köyleri-
ne tauTuza bqlara; derhal Müa
Iümanlann da birleferek yeni bir 
cephe almalumdan korkuyordu. 

Eamsen imparator Pavlo da ödek 
bir siyaset takip ediyor; generalle • 
- "ır';I- -.ı --····.1 --

Nlba,et hGkamet pltmm cleflt
tinni)-e mecbur blmıpı. Şöyle bir 
pJaıı Y.PIDlfb: y eal Otrcı.tan kralı olan (11 

ele Çu-JıklDcl Corct), müfrit derece
lerinüı taraftan kil. Gürcü prens 
snımeı:tu da •1Dl w.ıtarhlı 
lllecburiy~ Bu da onlar için bir 
biraderi Çilnkij Kral Corc'un 
rar ~ Alelrı•ndr, frana fi· 
henı de onu ı.ı~ biraderine, ve 
ırıetine -uaye eden Çar hilktl 
termekte brp flddetle husumet p 
nı.diyen ·G~ ~ da müte • 
Vilı: eyleıne::iatanın jsttlAIUUl tef 

Gürcistan idi. 
ID tebdicti ai Adeta İran orduJan • 
de batta bal tına linn)ftL Onun için 
G~ Corct oldutu halde 
dDetne ..... ~ bir lmmı, ken
lmı olan .__._ ve ırbn daha ya
telnayüI ;;--ra kup tlddetU bir 

dl l'abata ~· 
Artık bu~ 

mifti ki; TiflJete b.:.~ aeı 
lllitsiz bir halde öliina " ve ü
Yatan Kral Corct, 'bn dötejinde 
Prensleriııl J'&tıliubıı t6!l Gürcü 
lamı,: etrafına top 

- Ben ölüyorum. l'.ırat 
benden dahm kuVfttll bir 8lzl, 
linı edeceilm- ele .... 

Demltti. Ve 10D1'a, ~ 
Ç(lnfl seçerek Petenburp ~ 6-
llUf: Çar (Pavlo) ya; • 

- Ben öldüiüm dakikan bclar 
kral blacıjım Fakat, fll daldQ_ 
dan itibaren Gürcistan tmhtuu al
ze terkediyorum. BenJm ölilmGnıa 
ifittltlniz andm GürcJstan krabıtı
nı, lmpmratorluğwıuza ilhak edebi
liraintz. 

Diye hmber gönderdi. 
Bu heyet daha yolda iken, Kral 

Corct vefat etti Fakat onun vefab, 

~~etin Petenburga muvaaalatinın 
UÇWJcü günü haber alınabildi o 
~ Çar Pavlo, müteveffa icra -

Vuiyetlni yerine getirdi Bir 
beyann•me n9fl'ederek; Rusya tm
ı>aratorlannın, GürcJstan kralh • 
~ dm haiz olduğwıu her tarafa 
ildirdt. 

1 
Bu vaziyet, Çar hük!imetinin lf

ertne IOft derecede uygun gel
nıittl. ~ GOrcistana aerbest
çe «ireeek olan Car ordulan. Gür-

yılında fite kınnıncla 8 milyon • san mwrlanndan 45 bln kiloluk yanan tasavvurlar üzerinde tetklkle-

1

884.175 adet fite imal olunmu§ken, • : =:.:~olarak 4'
26 

kunll- • re başlanmıştır. İktısat Vekiletl. bu 
yeni mUineler kurulduktan aonra.. * mesele hakkında ticaret odam1zın da 
bu miktar 1937 senesinde 11.704.643 meşgul olmasını bildirmiştir. ı.t.n-
adedine ... ır-• ..+ıı ... Züccaciye kıBIJllD- , Plyuamıza setirllmlt muhtelit bul mıntakaaında mevcut göllerde 

~.-&&&&y-. Anadolu mmtakalarımn av derfle-
dm ise bnallt 794.545 kilodan 1 mil- ; . rinden Atılnul olan birkaç parti : hangi cini bahklann yqadılı ve tat. 
yon 291.155 kiloya yükselmiftlr. 1937 • malın lçlnde sanaar derilerinin çlf- . lı sulanmızın hangi cinllerin ~ 

• ti ve tenzUAtlı olarak 2080 - 2800 • mesine elverifll bulundutu arqbn-
yıh içinde memleketimizin fite ve • kuruftan. vasaklann çifti 1145, lacaktır. Birbç aenedenberi piyasa. 
zücaciye ihtiyacını nhemen kaffesini : kunduzların çitti l!MIO, tilkilerin mızdan yılan halılı iatiyen ecnebi 

çitti 21M> - 516, ponuk1ann 150 -
raf ve aımma paylannı ve geçense- 380 ve tavtanlann adedi ıa,20 _ • memleketler vardır. Bu taleplere ce-
nf ve 8f1DD\8 yaplannı ve geçen se- ı 7,20 k\lr\lltan ihracat için alın- vap verilememektedir albukl Çelnne. 
nelere ait zararlan kapadıktan ma- mıftu'. ce ve Terkos göllerinde müblıdele-

. · den evvel Rum balıkçılar ... 1 ... J:Nl,. 
adm ufak bir kir dm temin ederek ka- - 3~ 

hiı yetiştirerek geçinirlerdi. Yılan 
pamıştır. BilAnçoda 1127625,44 lira~ İHRACAT: bahlına Yunaniltan. AlmanJa, Çe. 
lan sabit kıymetlerin 508757 ,84 lira- t koslovakyada bazı firnWar a11C'cl~ 

sını fabrika ve arazi idare binalan, E l ke H ft ) lar. 
818867,80 llrasını da fınnlar, maki - vveı 1 a a ara Az lallk Çıkıyor 
neler, a11t ve edevat, demirbaş ve - Naz aran Bavaı.nn intlzamm• geçmesi Jtı-
salr tesisat tefkil etmektedir. zünden İtalyan ve Yunan balıkçı ... 

340665,15 liraya baliğ olan ayna he- Azalma Var mi1erine bahk verllemiyecek b4ar 
sabının 123418,95 lirasını mamul em- az tutulmaktadır. IJmammuata on• 
tia, 22558,42 lirasını kalıplar, Son hafta içinde İstanbuldan ya- mi beklemektedir. Dün yabm 7--8 
84740,80 lirasını iptidai madde, pılan ihracat kıymet ve miktar iti- bin palamut tutulabllmif, " çifti 
13196,88 lirasını podima kum barile evvelld haftalara ııazann nok 6-8 ku.ruf mraaında sablmıfbr. Ka
amban 78425,37 yedek parça- sandır. İhracat mevsimlnln ıa .. ıma- radeniz Boğazı civmnnda bir miktar 
1ar teşkil etmektedir. Aktif - sı, taleplerin aıalmaaı ve düny• piya- Kalkan ve blru kılıç yak•1•nngp. 

salannda umumi bir du" ..r.1.1üAıı~ .. ..n Kalkanın kilolU 50-55, la1ıcm kiJo. te görünen 281713,03 lira - Y~ a~ ır 

"Kal,,_ tlaflannın lrralı,, tliye anılan 

lık matliıbatm hepsi kabili tahsildir rülmesi bunun başlıca sebepleri sa- su 30 kuruia verilm.iftlr. Mevsim tıi
Pasifte görünen bir milyon liralık ser yılıyor. Bilhassa av derilerinin alıcı- barile uskumru kalmamıı biraz çl
mayenin tamamı ödenmiştir. Amor - sı azalmıştır. Yiyecek maddelerin dı rozluk tutulmuştur. Kefaller ve diler 
tisamlar W5945,55 liraya baliğ ol - şında kalan ve lüks eşyann iptidai piyasa balıklanmn yumurtlama a
makta ve bu rakamın 6290,92 lirasını maddeleri ôlan malların talipleri de mam olduğundan yağsız ve lezı.etsiz-

aarp lıayalıklaTtlan bir rörüniif 1935, 96945,42 lirasını 1936 senesı gündengüne azalmaktadır. kalmıtlardır. 
clstan ordusile de birleşerek artık 
Dağistan ve Çeçenistanı istediği gi
bi tedip edecek .. Nihayet, (Kafkas 
istilası projesi) de .sühuletle tatbik 

Fakat, Çarlık, mühim bir mAnia 
karpamda kaldı. Olen kralın 
ııevcesi (kraliçe) Marl ile taç ve tah 
tın haklld varisi olan çıocuklan, hü
kamet h•kJnnın Çarlara mttkaline 
katiyen rıza göstermlyorlardı. 

Mesele, birdenbire ehemmiyet 
kesbetmlşti... Çar Pavlo, bu milf
kül vaziyeti iyi blr fekle ifrağ et
mek için, Çar ordusunda ve aaray
lannda yetişmiş olan Prens (gene
ral Teslt Siyanof) u (Kafkas ordu
lan boşkumandanlılı) na tayin et • 
ti; ve süratle Tlflile gönderdi. 

Bu general, Gürcü prenslerin • 
den, ve ölen Kralın ailesindendi. 
Ancak, kendlsl Çar uraylannda 
yetiftiil için, vatan ve aile hisleri
ni katiyen benlmsememif.. Bütün 
sadakat ve merbutiyeti, yalnız çar 
hğa ve çmrhk liyasetlne inhisar et
mi§ti. 

Son derecede cesur, cevval ve bil 
)'ilk enerji sahibi idi., Zaten Çar 
Pavlo dm, kendisini bunun için se
çip Kafkaayaya göndermişti. 

Y eni bafkumandan Tiflile ge 
lirgelmez, gerek Kraliçe 

Mariye ve gerek çocuklanna sureti 
mahsusadm bir mektup göndererek 
Çarlığın verdiği emre itaat etmek 
1bungeldljini blldlrd1. 

Kraliçe Mari ise, GQrclstanm, 
bir mazi ve bir tarihe mmlik oldu -
jundan bmhsederek; (Böyle bir 
kralhk; öltim halinde bulunan ve 
birtakım Çarlık entrikacılarile tef 
vtk olunan hezeyan halinde bira
damın bir tek sözü ile ba§kaları • 
na devredilemez.) 

Diye cevap verdi. 
Yeni baflmm•ndan, maırur Kra 

ilçenin kolayca teslimiyet göster • 
~ evvelce tahmin etmif, 
ona s6re tedbirler ittihaz eylemlf' 
ti ... Btr taraftan, Çarlık taraftan 
olan GClrcl.tan asilzadelerinl toph
Yarak, onların Çarlık m•kamına 
karşı itaatlerini temin ve teyide 
devam ederken; diler ı.raftan da, 
kraliçe Marintn aarayını, kendisi
ne en llldık zabit ve ukerlerle lha· 
ta ett1rmifti. 

General Tesit Slyanofun maksa
dı; bir gece saraya e11zın bir ba
kın yaparak, Kraliçe ile çocukla -
nnı ve bütün taraft.rlanm topa
layıp Türkistandül kalelerden bi
rine Jröndermett:L 

Kraliçe, bapna gelecek ikibeti amortismanlan teşkil etmektedir. Ge Mevsim itibarile ithalit artmaya 
hissederek General Siyanofa birkaç çen seneki biufmçoda amortisman o- başlamıftır. Son günlerde bt1ha11a 
kere adamlar yollamış .. Kendisini larak 97370,42 lira görünmektedir kadın kumıfl•n ve )'Ünlüler fazla 
ve evliıtlannı sarayında rahat bı - Bu seneki bilançoda amortisman ola- miktarda getiriliyor . Bu sene Avru _ 

----o----
BORSALARDA : 

Zallh Scifltlan 
• • Jı ı • T:.'l 'l _ .. , ,,.._..,,. O,Q-YO,J..Q ı:....- ~'"..:-:..:.---h.\.~\l.11. ~ 

Çarhfa kaqa körükiriine itaat be9- Mile bil8ııçoda kayıtlı 936 aenesi a- pada yeni desenlerle yapılmıf kumaf 
üyen bqkmnandan, ba i8tttbamlar mortiamam arasındaki 425 lira fark 1ann modam geniflediii için getiri - kam 
karfwnda en küçük blr merhamet firkete ait otomobilin aahlmasınd•n len kumatlmr da bu cinalerdendlr. ~ 
'98 zaaf eMri ~ BDA- dolayıdır. &ınbl•r heahmcllı -u 

Jda:: 752282,74 liraya balil olan borç tir- tfl•rlie YHI car --
- Eter kraliçe, hem kendi ve ketin 1937 seneelnde yapbiı yeni te- MINCG•tler dal't 

hem de evlltlannm rahatmı isti- mat. ve if1erin büyümesi dolayıde GOmrOk mu•melelertnde ftbaJat ta ne 
yorsa, derhal Gürciatanı terketme- bankalardan istikraz suretile tedarik aliyeti utımfbr. Tlcaret anJıpn•Jan =· 
lidir. İatedlli yerde, tatedili f8ldl- olunmuftur. Pasifte tahakkuk eden mızı.. kendilerine en ziyade m11mn m 
de, kendisine müreffeh bir hayat 8880,87 lira uf! kArdır. Yalnız bu pa müsaade devlet muamelesi yapbjı _ Uymç 
temin edilecektir. ra, temettil tevzii için az oldujundan. mız memle.ketı.rden ithal ed11ec:ek pt 

DiYe haber gönd~ f#l'r) == seneye devri muvafık e,yuwı ithal mflddeU nisanın on be-

YEŞI L SEBZELER 
•• eoferkl yaınek ballel•de Y9llf ...._ 

•ferin Otl'MI tem da mevelmlnde ... dl. 
Tuo onglnerla tan bakla ıııctı, lt6kl· 
ler do norode)'M ııkaeakl••-

Z•ten bizim memlekette en tok yadl· 
llrnla •bnlorle onları plflr111ek lflll k•I• 
landılımız yal olduOunda11 yail• ..... 
bizde her mevalmln y ... all 89)'ılır. Çok• 
ta ot yiyen memleketlerde ~lkı eti•• 
rln tokelnlerl11deıt bira lalrtlırmak a..
re •it• yamlye '91Vlk ed.,..... ve bH• 
ehin dela~ ......,""" fayda..,..111 ....._ 
rlrter, bla aten Mbnyl bol bol yedlll· 
mis itin burada buna da ıoaum yok· 
tar. Yalnıa "-larını glatONOOllın,, 

Klmy... terklplerl ltakımından Mb· 
nlerln baı h ...... gok aulu olmelctır. 

YUzcla au nlapetl y ... I ...._lol'llo dokA• 
ı nın ya bira •1&lı11nda, ya blru ~ka

rıaında olur. 
Geriye kala11 ylade on kadarın azot. 

tu maddolorl dalma yllade altıdan ...... 
dır. Yalnız baolyoyle tan oolan ve ta• 
• •rmıuı111 yDade altıy• kadar tıkar, 
ltekllerdo yOado blrore kader l11er. 

Yal nlapetl llomen hlftlr. in yallı o
lanlannde Yal yUzclo nlllayet yarım olar. 

tolcar nlepetlne .... ...., ..,,.nıa •r• 
mıuk bir do ltealye tatı.a ec1111,.., ya
tll Mbnlordo .. kor nlap9tl yllade dlr .. 
dUa bira ,akarıoında, pllllt ....... ._ • 
dadır. inanmakta bolkl ılfllk f&kanl• 
•la ama, eft tok .. korll ...,.lor oola11• 
fa •rm .. ıctrr. •-iyede yllde on lkt· 
ya tıkar. teker faltrllcalann111 iptidai 
madd-' olan panoan da tabii lettona ot. 
mollcllr. Onda .. kor yUzclo on olur. 

•lyle ya.do va.ti doba111 811 olan ya 
111 Mbnlort11 pek te lcaforl VoreMlyaaelr 
lerlnl tahmin etmek kala,.dır: I• lnlv· 
Votllal, tue .... .,..... yh INllH 111; 
......... 1e. ... Mlcla IQ, Ntl- .... 

paNk il, tue ...... 41, b....,. to: ma• 
1'111 11; hıyar 11 lca .. rl verlf'I•· 

au kadar kalerllerl• )'9111 ...._lerln 
yal,... ba ..... u IManı beellyemlyeo.11 
tCJph..ıadlr. 011dall dolayı tok Mbze yl0 

yd mernlelcetlerde ...._yl ltol yalla pi. 
,ı...,.k onlen11 vermedikleri kafiri he· 
•bını yalla temem ederler. 

v .. 11 Mbaelerln bir lylllll onlarcllı MI• 
iDi• ••dd-'nlıt gok olm•dır. •• •ad 
t1e haalledlle•a ve IMana ııda oıa .... 
• da tok yar tutar, IM&ll& tabuk ,oy. 
muı hl.ını verir. Ondan eonra da pek· 
ille k•"fı ıeıır. hbaeler tok auıu olduk• 
larından yalnız yenlrlerM IMana u MI 

l9lrlrler, fekat tok Y•llı plflrlllrıoe eu 111 
tlyaoı •rtar. Onun 19111 yallı Mb• yl· 
y .. ıer tabuk t1••11 elurlar. 

hbulerln en d .. ertl h ... lan bin 
IOzumlu ole11 medenlerl vermelerldlr. 
Taze Mbaelerln tOrlO maden nlepetlerl 
yUzde birle iki aruı11dadır. ı.,.nakla 

marulda yOzde on altı, °" Mklae kadar 
ııker. 

Vltallllnlerln de mDlllm bir kl9fltını 

•baelerde buldulumuau blllrel11tz. Vlta· 
ml11ler aıoeıa cleyanemular diye unıl· 
dı0111da11 •bz,lerln hepefnl 911 yemek 
deha iyi oı ... ıını iddia edenler da var· 
dır. .. ... ket venin ki, vltamlnlerln bir 
tolu eıoaıa dayanırler da bizi •bzelerln 
11.,.ını PltMeden yaınekten kurtlınrlar. 

Y ... I •bzelarln renkler! blle iyi "r il-dır. Y ... I renk klorofil madde· 
el11den ı•Hr. •u da Mb•lorl lvo11lwln 
kavllnoo oanlı ıon .. demektir. 

Y ... I ........., vloudDmOadokl lfraza· 
tın •kflllllnl ualtarak onlal'I alka• 
lea yaparlar. •u11da11 dolayı y ... I •b• 
yam•k blraır da afkala maden Mlyu it· 
mele tlbldlr. •unun da, yerlH gire, fay• 
d• vardır. 

şinde bitecektir. İtballt tacirleri bu lı .. 
vazt,..ı karpamda gGmrQkteld malla
nnı, m6ddetln bitmelbıden ""91 çı- linden 
kartmak için çahpnaktadırlar. t.hvlll 

,. 

BORSA ,_, __ 
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Plırla 21.91 
New - 70rk o. 78121 
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ZİRAAT: 

Tütün Eldntlnlll 
Tahclcl isteniyor 

V..ntu, (TAN) _ Tlcan& odMI, 

Anbra ziraat koDp'eSine aönderil -
inek ilııere 60 sahifelik bir rapor ... 
arlamıftır. Bunda bilh••ı tiWm .. 
riyatının t.hdldl için mOhlm mfltaJe 
aiar Jiiriitühnekte, pmnulrçulullia 
lnldpfı mü-dile sürru ucus ,,. 1ı'
zun vade mukabilinde fenni aW .., 
mini lltenllmekte, üzüm1erbı ,.. 
larak ve prap halinde fazla ~ 
da lstilıWd çareleri de göeterlJmete. 
tecllr. 

Ticaret oduı, yeni bir bina ,. 
tırtmak için tefebbilslere llrifmllllr· 

KA 
caret m 
cQman1ıuı 

ca 
320 

l 
0-ndaft: 

AluaUnU flrkett lflls iM .... 
muru istifa etm1t ve muayı alllkadm 
eden Dd dava mevcut bulunmaı 
duJunda diler bir masa .... ..._ 
tayin etmek bere •l11e1ıkhlarm 8f. 
938 cuma IGnfl aaat 14 de 
toDl•nmaJan ilan olunur. (8805) 



10 TAN 5 - 4 - 938 

(Hikayeden Mabaat) 

BiR HIRSIZ 
(B A Ş M A K A L E D E N M A B AT) 

Türkiyede 
Kanun 
Hakimiyeti 

(Ba§ı 1 incide) 

Macar 
Nazileri 
Ayaklandılar 

1 Anarşistler Barselonu Tahrip Ettile 
(Ba§ı 1 incide) 

Londra, 4 (Hususi) - Ispanyadan 
gelen en son haberlere göre, tahmin 
edildiği üzere, Leridanın asiler ta
rafından işgali, Frankist ileri hare
ketini hızlandırmıştır. 

ispanya harbinin en şiddetlisi oııı' 
tur. 

(Ba§ı 6 ıncıda) 
cemiyet içinde yaşıyoruz ve buna 
mecburuz, cemiyetin sükünunu ve 
hayatı müşterekesini efali gayri 
meşrualarile ihlal edenlere olcemi
yetin bünyesine vermiş olduklan 
zarar ve ziyan nispet ve derecesine 
muadil ve müsavi olmak üzere ce
za verilmelidir. (Maznuna bakarak 

na "hapis,, ve "mahpus,, sözleri i
lişti. Ve gözlerinde hükumet mey 
danının arkasındaki büyük, san ba 
danalı hapisanenin hayali caİılandı. 
O bazı yaz akşamları tarlalardan, 
omuzundaki tırpanı ve elindeki kı 
rık. saplı.su testisi ile dönerken bu-
radan geçerdi. Ve akşamın indiği 
bu saatlerde, demir parmaklıklı 

(Başı l ncide) 

sif edilmektedir. Çünkü bu eleman
ların ekserisi, hakiki ekalliyctleri 
temsil eden kimseler değildir. Kar
gaşalık yalnız ekalliyetler arasında 

temizlik ve emniyet hüküm sürme- kalmamakta partiler de dehşetli bir 
sini her şeyden üstün tutan ileri ruh- .. · de'b 1 aktadır 

Asiler, üç koldan Barselonaya doğ 
ru ilerlemektedirler. Akdenizden 15 
mil mesafedeki Murel zaptedilmış ve 
birinci Frankist kolu, bu cephe üze
rinden denize inmek için taarruzla
rını şiddetlendirmiştir. 

Her iki taraf da, dört gün bu 
rin etrafında adım adrm çarpı~ 
lardır. Asi kuvvetleri, sol cenİI 
bulunan Cilmhuriyet kuvvctlerı 
rine mi.ıtemadi obüs, misket yağ 
mış ve çok küçük fasılalarla ha 
dan bombardımanda bulunmuşta1' 
Buna mukabil Cümhuriyet kuvve 
ri, gece gündüz üç kilometre de 
liğinde bir sahayı fasılasız bir a 
altına almışlardır. 

.. . . . . ~ u anarşı ıçm u urun . 
lu, yuksek reJıml~rden hırı oldug - Geçenlerde Heinlein'in partisile 

ve onu göstererek) işte ancak bu 
sayededir ki, bu ve bunun gibi -
redaati ahlakiye sahibi olanlar ıs
lahıhal edecekler ve cemiyet haya
tında edep ve namusile yaşıyanla
ra da bir teminat verilmiş olacak
tır ... 

pencere içlerine oturmuş, beyaz 
benizli siyah sakallı mahpusların 
şarkı söylediklerini, saz çaldıkla
rını duyardı . Neden onu da oraya 
kapatacaklardı? İşte bunu bir türlü 
anlıyamamıştı. Kimsenin malına 
göz dikmemiş, kimsenin canına 

nu bir defa daha ortaya koymuştur. birleşmek istediğini ilan eden Alman 
Kemalist rejimin, üzerine aldığı demokrat liberal partisi de bir beyan 

yüksek tarih! ~esuliyetler bak~mın- name neşrederek müstakil kalmaya 
dan başka turlu hareket etmesı ha- k d· ~ · . n· t . t• 

Lerida harbinde Frankistlere re
fakat eden Havas ajansı muhabiri, 
Lerida önlerinde yapılan muharebe
lerin çok şiddetli olduğunu, ve şeh
rin çok çetin taarruz bahasına elde 
edilebildiğini bildirmektedir. Franko 
kıtaları, ilk olarak ancak dün saat 
13 de şehre girebilmişlerdir. 

Bilhassa dün saat l8 de Cümhııf 
yet kuvvetleri görülmemiş bir 
detle mukabil bir taarruzda bul 
muşlardır. Bu taarruza 10 bin Kıff 
yakın bir kuvvetle yirmi tank işti 
etmiştir. Göğüs göğüse, süngiı s 
güye, korkunç bir çarpışmadan ~ 
ra Cümhuriyetçiler, geri çekilrııf 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

. . arar ver ıgmı an e mış ır. 
tıra bıle gelemezdı. Polonya sosyalist partisi Polonya 

Hiddetlenip mükalemeyi bir nu 
tuk şekline sokan müstantik bey 
kalın bıyıklarını burarken: 

kıymamıştı. Aklına bir türü pazar 
içinde satılığa çıkardığı kaz palazla 
rile bir babahindi gelmiyordu. Çün 
kil o bunlan Osman ağadan; tarla
sındaki iki aylık çalışın• ücreti o
lan dört buçuk kağıtlık alacağına 
mahsuben almamış mıydı? O hal
de bunlan satmak suç olamazdı. Pe 
ki suçu ne idi? Bir aralık bunu an
lamak ve sormak istedi. Fakat bu 
sefer de reis beyi kızdırabileceği
ni düşündü. Zaten bunu sormıya 
da ne lüzum vardı. Onlar elbet ne 
yaparlarsa herşeyin iyisini ve ha
yırlısını yaparlardı?! 

Türk rejiminin iki türlü vazüesi blokuna iltihak etmek istememiş ve 
varoır: Birincisi eski idarelerin ih- muhtariyet istiyenlerin taleplerine i
mallerini az zamanda tamir ederek tiraz etmeye karar vermiştir. 
Türk milletini, her bakımdan layık s··J ti l ·· k -' Saat 17 de Büyük Kilisenin kule

sine Frankist bayrağı çekilmiştir. Le
ridanın top ve mitralyöz ateşinden 

çok müteessir olduğu görülüyor. Sol 
sahildeki Yenişehire bağlıyan büyük 
demir köprüyü berhava etmişlerdir. 
Leridanın zaptından evvel, Cümhu
riyetçiler tarafından en son teknik 
esaslara göre, vücude getirilmiş alt
mış kilometre uzunluğunda çüt hat 
ile dört tayyare meydanını ihtiva e
den müthiş bir müdafaa sistemi ele 
geçirilmiştir. Bu müdafaa hattının 

da harp tekniğinin en son icaplarına 
uygun olduğu kabul edilmektedir. 

. u e ere muza ereıer ol~uğu mevkıe çıkarmaktır. 
- Bana bak bana... Ben ister -

sem sana bu mali mesruku nere -
den? ... Ve nasıl? .. Aldığını ... Birer 
birer ve tıpkı bir bülbül gibi söyle
teyim. Laf değil bu. Ben tam otuz 
üç senelik müstantiğim .. Otuz üç ... 
Şimdi anladın mı sen? 

Maznun hayretle başını yeroen 
kaldırıp: 

- Elbette Efendi Hazretleri ... 
Elbette. Dedi. Yalan söyliyecek 
değilsiniz ya ... Müslümanlığın bi -
rinci şartı doğru söylemek, ikincisi 
de inanmak imiş. Ben size inanıyo
rum. Otuz üç değil belki kırk se
nedir bu masa başında böylece o
turur durursunuz?! Hem benim 
dediğim değil elbette sizin dediği
niz olur. Onun için nasıl isterseniz 
öyle yapınız! 

- Sus ... Sus. Kfıfi ... Yeter artık.! 
Müstantik sonra kapıda bekliyen 

iki jandarmaya dönüp: 
- Götürünüz! Diye bağırdı. 
Sıska, omuzlan çökmüş, orta boy 

lu bir adam iki iri süngülünün orta 
smda dışarıya çıktı. 

K arar günü kasabanın ufak 
mahkeme salonu mamu • 

nun arkadaşlan ve tanıyanları ta
rafından doldurulmuştu. 

Ona kasabada; "kaygusuz oğlan,, 
derlerdi. Senenin altı ayını şunun 
bunun tarlasında çalışmakla müte
bakisini de kahvelerde, pazaryerln 
deki berber dükkanlarında delldo
lu konuşmak>Ve akşamlan "havuz 
lu bahçede,, masa kurmuş akşam
cıların sofrasından birkaç kadeh iç 
me~le geçirirdi. 

Hayatta ne yemeği, ne gezmeyi 
ve ne de giyinmeyi düşünmiyen 
bu delikanlı, bu işi neden yapmış-
tı? Şimdi hükumet kapısından ya
kasım kurtarabilecek miydi? .. 

Şimdi gene gözlerinde hapisa
ne ve kulaklarında mahpusların 

şarkılan ve sazları vardı. Ve her 
nedense gözleri karanyor ve hafü 
ten başı dönüyordu. İşte o bunları 
düşünürken sert ve kalın bir ses 
kulaklarını gıcık1adı: 

- Ben bir türlü bu adamın na
sıl bir adam olduğunu anlıyama -
dım. Deli midir .. Divane midir?. 
Herkes onun çok içtiğini söylüyor .. 
Şuna bak nasıl sallanıyor ... Gene 
akşamdan içip te kaldığı nasıl belli. 

Samün sıralarının önündeki tah 
ta parmaklıklara dayanmış kısa 

boylu, gri pardesülü müstantiğin 
bu sözleri üzerine etrafını saran ha 
yallerden ve seslerden silkinerek 
sıynldı. 

Ve iki süngülü kendisini kapıya 
doğru sürüklerken henüz terlemiş 
san bıyıklannı çekerek; yavaşça: 

- Hah şimdi anladım. Dedi. Töv 
~ .. ı..nau"""" ~ C!.--ı.. .... 1,._ 
ğun sonu işte budur, insanı böyle 
mahpusaneye tikarlar ... 

KAYIP - Beyazıt nüfus daire
sinden aldığım nüfus kağıdımı ve 
kendime ait bazı evrakımı kaybet
tim. Nüfusumu ve evrakımı bulup 
getiren memnun edilecektir. Aksi 
takdirde yenilerini alacağımdan hü
kümleri yoktur. 

Mahmutpaşada Çakmaçılar yoku
şunda Sünbüllü hanı odabaşısı 

330 doğumlu Nusrettin. Atadan 

İkincisi de demokrasi sahasında 
yepyeni bir tecrübe başarmak ve 
dünyaya örnek olmaktır. Bu tecrübe 
de; sınıf ve zümre menfaati tanımı
yan bir millet içinde umumi menfa
ati, kanuni, tesirli bir mürakabeyi 
hakim kılmak ve milli birliğe daya
nan planlı ve devamlı bir milli si
yaset tatbik etmektir. Yani demok
rasileri zafa dü~ilren amillere karşı 
Türkiye bir tedavi ve şifa yolu bul
muş ve bu yolda ilerlemiştir. Şiddet 
üzerine değil, kanaat ve sevgi üze
rine birlik aramıştır. Vatandaşlara 

müsavi hak ve fırsat temin etmek, 
hususi menfaate karşı hassas setler 
kurmak, müspet manada müna
kaşa serbestisi üzerinde titremek, 
mürakabeye kıymet vermek sureti
le insanlık için güzel bir tarihi çığır 
açmıştır. 

Türkiyenin tuttuğu bu yol; 
kuvvet israflarının önüne ge

çen, birlik ve ahenk uyandıran, ttr 
mizlik ve berraklık temin eden ya
ratıcı bir yoldur. 

Bu güzel çerçeve içinde; umuma 
ait hak, menfaat ve fırsatları istisnai 
şekilde kendilerine ayırmaya çalı-

şanlar, Kemalist Türkiyede kanun

lan ve umumi menfaatleri bozmanın 
cezası çok ağır oldğunu, muvakkat 

hususi ve şahsi menfaatler mukabi
ımae ÇOK a5u. Ul.."UCHCr O<tenaıgtnı 

mutlaka keşfederler. 
Türk milletinin karşılaştığı yük-

sek tarihi fırsatlan kendi şahsi men

faatleri namına körletecek, ahenk ve 

itimadı sarsacak yolda hareketlere 

cüret edenler Türkiyede hiçbir mü

samaha bekliyemezler. Kendilerine 

acınmaz. Çünkü onlardan çok evvel, 

bu kadar ıstıraplar çeken millete a

cımak lazundır. 

Türk vatandaşlan için devamlı su-

Mahkeme birkaç şahit daha din
lendikten sonra kararını verdi. Ve 
başkatip ayağa kalkıp tam üç ese
ricedit süren ve otuz beş dakika 
devam eden; anlaşılması güç uzun 
ve terkipli birtakım cümlelerden 
mürekkep olan bu kararı okumıya 
başladı. Bu sırada maznun bermu
tat caketinin düğmelerile, şalvarı-
nın uçkurile oynuyor ve inadına 
gelip yüzüne gözüne konan iri bir 
at sineğini kovmakla meşgul bulu

nuyordu. Yalnız bir aralık kulağı-

ZA YI _ Istanbul Defterdarlığı- rette kiır ve istifade temin eden ye
na teminat akçesi olarak yatırdığım gane yol; zekalarını, istidatlarını, te

kırk liralık tahvilata ait 24/4/936 şebbüs kudretlerini müsavi hak ve 
tarih ve 3/99 No. lı makbuzumu za- fırsat çerçevesinin haricine çıkarma
yi ettim. Bedelini tahsil edeceğim- ya uğraşmamak, kendi menfaatlerini 
den zayi olan makbuzun hükmü yok- umumi menfaatle bir hizada giden 
tur. t 

Galata Makaracılar caddesi 20/24 yollaroa aramak ır. 
Ragıp Kutman '.Ahmet Emin YALMAN 

Onunla aramıza giren renk renk, şekil şekil, boy 
boy mahlüklan unutsam bile, bütün kfilnatı bir ta

rafa bırakarak yalnız, kendi varlığının kudretile 
kalbimi kapıyan o büyük insandan, Fahir ağabey

den sonra artık ben Hasan için de, herkes için de 
kaybolmuş bir insandım ..• 

Ara sıra Istanbula dönmek sözü olunca Hasan 

bempeyaz kesiliyordu. Zavallıya nekadar acıyor

dum; belki de Kolejli kuzinden uzaklaşmak için bir 

Diğer taraftan hükumet te Südet 
lere karşı gittikçe daha mülayim dav 
ranmakta devam ediyor. Bu arada 
Südetlerin taleplerile bir Çekoslovak 
hükumetinin verebileceği azami im
tiyazlan telü etmek üzere Heinlein'in 
partisi ile istişarelerine faaliyetle de
vam etmektedir. 

Öğrenildiğine göre Südetler henüz 
muayyen bir plan tevdi etmiş değil
dirler. Görünüşe göre Almanyanın bu 
husustaki mütaleasını beklemektedir 
ler. 

İyi haber alan mahfiller, Berlin ta
rafından Heinlein'e verilen talimatın 
bilmukayese daha makul olduğunu 
beyan etmektedirler. 

Adım, aJım ~arpıfma 

Bir kelime ile Lerida muharebe
si, iki seneye yakın bir zamandanbe
ri korkunç bir şiddetle devam eden 

lngiliz Parlamentosunda Gürültü 
(Başı l incide) 1 tuk karşısında hükumetin hattı ha -

nan siyasetin bütün memleket ta~a- reketi ne olacağını sormuşlardır. 
fından tasvip edildikten başka, bel- B. Straus, bu nutka rağmen B. 
ki de Sovyet Birliğinin istisnasile bü Chamberlain'in İtalyan hükumetile 
tün dünyaca tasvip olunduğunu söy- müzakereye devam edip etmiyeceğini 
!emiştir B. Chamberlain daha sonra, de sormuştur. 
"Altı hafta içinde dördüncü defadır Hariciye Bakanlığının parliimento 
ki harici siyaseti münakaşa ediyoruz. müsteşarı B. Buticr verdiği cevapta, 
Harici siyaset üzerinde yapılan bu İspanyada muharip olan her iki tara
tenkitlerin umumi seçimi hazırlama- fın da dışarıdan gerek insanca ve ge
sına imgan yoktur. Muhalefet yalnız rek malzeme itibarile yardım gördü 
tenkit ediyor, fakat başka bir siya- ğünün herkesin malümu bulunduğu 
set tavsiye edemiyor. Memleketin nu söylemekle iktifa etmiştir. 
silahlanma programını tatbik ettiği ıstrnus, B. Mussolininin itirafının 
... _.____._ -ı ı...•- _ _...._ - ---- ., -- ... -
imkansızdır." demiştir. ğunda ısrar ve hükumetten ne yapa-

Chamberlain, siyasetini müdafaa cağını bildirmesini rica ettiği için, B. 
ederken B . Hodza'nın, geçenlerde l3utler, İngiliz hükümetinin ademi 
söylediği nutkunu huls davasına hiz- müdahale poltikasına sadık kaldığı 

met etmiş saydığını anlatan sözleri cevabını vermiştir. 

tekra retmiş ve Milletler Cemiyeti - B. Straus'un diğer sualine B. Cham 
nin halen hakiki kollcktif emniyet berlain cevap vererek, İngiliz hüku
sisteminin esaslarını verebilecek va- metinin İtalya ile müzakerelere de
ziyette olmadığını teslim etmekle be vam kararında sebat ettiğini bildir
raber, bu müesseseden azami istifa- miştir. 

de niyetinde olduğunu, İngiliz hük(ı- Bir tokatlama hadiaai 
metinin İspanyada ademi müdahale 
politikasından asla vazgeçmek tasav
vurunda bulunmarığını ilave etmiş-
tir. 

Munolini'nin nutku karıı•ında 
İşçi mebuslardan Arthur Hender -

son, Noel Baker, Bayan Ratbon ve 
Corç Straus, hUkumetin dikkatini B . 
Mussolininin 30 martta söylediği nu
tuk üzerine çekmişler ve İspanyada 
müdahaleyi alenen itiraf eden bu nu-

Londra, 4 (A.A.) - Bazı işçiler 

hükumeti vaitlerini tutmamakla it
ham etmeleri üzerine celse çok gü
rültülü bir şekil almış ve bu sırada 
muhafazakar Bover, işçi mebus Şin
vele "Niçin Lehistana dönmüyorsu
nuz?,, diye bağırmıştır. 

Bu söz üzerine Sinvel, Boverin 
üzerine atılmış, tokatlamıştır. Süku
net hasıl olunca Bovcr ve Şinvel bi
ribirine tarziye vermişlerdir. 

Bilbaodan Frankist kaynakljl1f 
verdiği bir habere göre, Franko k 
vetleri ileri yürüyüşlerine bugün 
devam etmişler, ve Esera nehri U'J 
rlndeki elektrik fabrikalarını işgı} 
muvaffak olmuşlardır. Bu fabt'i)t 
lar, Katalonyanın en büyük sanlll 
merkezlerine elektrik temin etnıl 
te idiler. 

Son vaziyet, Ispanya cümhurif 
tinin diğer bölgelerile Katalonya 
rasındaki muvasalayı tamamile ~ 
dit eder mahiyettedir. 

Bizzat, General Miaha tarafındl 
idare edilen Cümhuriyetçilcrin Gıl 
dalhar cephesindeki taarruzları 11 
kişaf etmektedir. Cümhuriyet kıl 

vetleri, bugün de yeni muvaffa)' 
yetler elde etmişlerdir. Franko, il' 
cephedeki kuvvetlerini, yeni nskd 
v~ tayyare kuvvetlerile takviye ; 
miye mecbur kalmıştır. 

MaJrit, bombardıman edildi 
Havas ajansı muhabirinin Maİ 

ritten verdiği bir habere göre, dilf 
nkşam saat 18 den 20 ye kadar f 
hir şiddetle bombardıman edılınlt 
ilkbahar gilnlj§İnden istifade etnıeı 
için gezmiye çıkanlarla dolu ol8' 
şehrin başlıca sokaklarına birçok q 

büsler düşmüştür. Bombardıman nt 

ticesinde Kortes sarayı etrafınd~ 
birçok binalar harap olmuştur. ı;t 
ölü, birçok da yaralı vardır. 

mültecilerlnden, ancak 250 -si Frarl 
ko tarafına geçmek istemiş, ve 11\ 
panyol beynelmilel köprüsünden rfi 
çerck Frankist ispanyaya gitmişle 

dir. Diğer kısmı da yine kendi rıJli 
larile, sonuna kadar Cümhuriye 

Ispanya için dövüşmek üzere Katil 
lonyaya gönderilmişlerdir. 

HooJ z.ırhluı BaraelonaJa 
Ingilizlerin meşhur Hood zırıı!JI 

Barselonaya gitmiştir. Zırhlının ~ 
giliz tebaasının tahliyesi işile meŞ8 .. _ 
olacağı anlaşılıyor. Bu hususta Is~ 
yol hükumetile lazım gelen tem~ 
yapılmıştır. Ingiliz tebaasının Ing,,... 
ticaret gemileri ispanya hudutl~ 
da uğradıkları taarruzlardan şikar. 
etmektedirler. Ingiltere hükO.~ 
asiler nezdindeki mümessiline şi~~ 
li bir protestoda bulunması için P" 

mat vermiştir. 

ye bakmadan tabloların, heykellerin önünde dur
dum; son defa Parisi şöyle bir kuşbakışı göreyitllt 

diye (Eyfel) e çıktım. Akşam oluyor, şehir sisleııl
yor; yolculuk saati yaklaşıyordu ... 

!çimde tuhaf bir boşluk vardı; hiç ~ir şey dü~ 
müyor, hiçbir şey duymuyordum. Galıba yalnız uJ 

viyetim işliyordu; yine acıktım; yine rastgele bir 10" 
kantada yemek yedim. Hava karardı; saate baktııtıi 

tam vakit ... Tren sekizi kırkta ..• 

daha yurda dönmek istemiyordu; zavallı Hasan, za

yıf iradesinin, her şeye kapılıvermenin; paranın, 

daha iyi yapmak düşkünlüğünün cezasını nekadar 

ağır olarak çekecekti... 

-61- Küçük bavulumu gündüz alış veriş ettiğim bit 
dükkana bırakmıştım; onu aldım, bir otomobile at'" 
ladım; çek, dedim; (Gar dö Liyon) a ..• 

Hasan hasta idi; onu bir budala, cahil kadının eli

ne bırakırken çocuğunu üvey ana eline bırakmış bir 
anne gibi üzülüyordum; belki kendi önümde ebedi 

saadet yolu açılmakta olduğunu bildiğim halde .. 

Bir hafta içinde ben de hazırlandım; pasaportla

rımı yaptırdım; her şeyim tamamdı; Kolejli kuzin 

Parise çıktığı gün, ben de Istanbula giden ekspres

le dönecektim. 

Nihayet, o gün geldi; sabahleyin Hasan daha yatak
ta iken ben bir bahane ile sokağa çıktım; doğru 

(Gar dö Liyon)) a, giderek Kolejli kuzini karşıla-

dım. Beni önünde görünce şaşaladı; sarardı; ben 
ona dostça gülümsedim; bundan cesaret alarak bi-

raz kendine geldi. Iki elinde iki çirkin çocukla şaş

kın şaşkın etrafına bakmıyor, besbelli Hasanı arı

yordu .. 

=- Hasan biraz rahatsız, sizi karşılamak için be
ni gönderdi; dedim. 

Bana yine hem kin dolu, hem utanan, sıkılan, bi

raz da korkak gözlerle baktı; söylediklerime cevap 

vermedi. 

Bir otomobile bindik; otele geldik; odamıza çık
tık. Hasan hala tembel tembel karyolada yatıyor-

du; odaya önce ben girdim; onlara dönerek: 

- Buyurunuz, Hasan burada, dedim. 

Hasan sordu: 

- Kim geliyor? 

- Yabancı değil, dedim; kannla çocukların!.: 

Hasan öyle bir fırlayışla yataktan fırladı ki; bü

tün otel sarsıldı, sandım. 

Kolejli kuzin de iki çocuğuyla ürkek, şaşkın oda

ya girdi. Hasan yataktan atlıyarak haykırdı: 

- Tu! .. Allah belanı versin; beni rezil ettin. 

Yüzü mermer gibi, saman gibi, patlıcan gibi biri· 
biri ardından renk değiştiriyordu. 

Kolundan tuttum, bir koltuğa oturttum; su ver

dim. Kolejli kuzin Basandan gördüğü bu küfürlü 

karşılamadan bir şey anlıyamıyarak büsbütün ap

tallaşmış, taş kesilmişti.. lki yanında, çocuklar bu 

halden ürkerek yüzlerini annelerinin eteklerinde 
saklıyorlardı. 

Hasan, koltukta, son günahını da ele verdiği için 

bitkin, mütevekkil ve olanlara aklı ermemiş bir 

halde yüzüme bakıyor, sanki yine benden bir af ve 

kurtuluş umudu bekliyordu ...• 

Ana babayı ve çocuklan haşhaşa bıraktım; dışa

rı çıktım; evvelce hazırladığım küçük bavulumu al

dım; otelden çıktım. Rüzgara katılmış yapraklar 
gibi, Paris sokaklarında iki saat rastgele dolaştım. 

Öğle olmuştu; bir lokantada yemek yedim; biraz 
dinlendim. Bir sinemaya girdim; film başlar baş
lamaz cıktım: Louvre müzesine uğradım· hiçbir şe-

Yağmura rağmen Paris sokakları hıncahınç dO" 

luydu... Insanlar, otomobiller, tramvaylar, otobüS

ler bütün yolları kaplamıştı... Hayat için, insanlst' 
için, kendim için bir şey düşünmeden sağa, sola baıtr 
yorum. Elektrik ışıklarile şeffaflaşan kaldırımlarıJI 
pembe aynasında bir ikinci Paris dalgalanıyor ... p.
ğaç tepeleri gümüşlenmiş; şafaklara bürünmüş göle

ten bakır renkli, balesiz, aptal bir ay bakıyor .. QtO" 

mobilden indim; bir elimde küçük bavulum; öbilt 

elimdeki pasaportu memurlara göstererek muaıne"' 

lelerini yaptırdım; trene on dakika vardı; telgraf

haneye girdim; Fahir ağabeye bir telgraf çektiııı: 
Bu akşam, (Orient Express) le Paristen ayrılı)"O"' 

rum; beni karşılayınız. 

Yalnız dönüyorum .... 

Maltepe: 1930; Yıldıı 

'BITTI 
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LOKANTACILARA • Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llCinları I · 
;.•••••••••••••••••••••••d••••• lu, mendil, masa örtüleri vesaire. 

Marmara Üssü Bahri K. Satın Alma Komisyonun an: F b ik 

Kağıttan mamul sıhhi peçete, hav-

ed k ak Toptan ve perakende satış. a r a: 
1 - Komutanlık ihtiyacı için en az 35 beygir Kuvvetinde ve Y e - T 

k k ·ıt usulile satın alına- Sultanahmet Eskizaptiye No. 51 e-
samı çok olan 2 Tonluk 1 Adet Kamyon açı e sı me 
caktır. · lefon: 23969 

. .. ·· t 14 de lzınitte tersane - - ---------1-
2 - Eksiltme 18 Nisan 1938 pazartesı gunu saa Istanbul Beşlnci !cra Memur u-

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. D 1 ğundan: 
3 - Alınacak kamyonun fenni şartnamesi İstanbulda Kasımp~şa 

1
z. ake- Caferin Emineye olan borcundan. 

. umuzdan bedelsız o ar k .. t 
vazım satınalma komisyonundan ve komısyon dolayı ikinci derecede ipote gos e-
alınabilir. rilen ve tamamına ehli vukuf tara-

• . 2500 lir olup ille teminatı 187 4 - Mezkur kamyonun tahmin bedelı a fından (2733) lira kıymet takdir e-
lira 50 kuruştur ik dilmi§ olan Tophanede Karabaş Mus-

5 - Bu işle il~ili isteklilerin muayyen gün ve saatte finnal~nnınkves. a tafa ağa mahallesinin Uçüncü De-
l · t · ak tmek uzere omıs-arı ve ilk teminatlariyle birlikte eksiltmeye ışır e re sokağında eski ve yeni 6 No. lı 

Y::...o::n::.:u::m:,:u:za:..:,:m::,:u~· r~a~ca:a~t:~ıa~r~ı;_. ~(1~7~4:3)!....---------------:- gayri menkulün açık arttırma ile.sa-
- tılmasına karar verilmiş olduğundan 

T.. k. K I c ·ıye+·ı evsafı aşağıda yazılmıştır. Şöyle ki: ur ıye . iZi ay em Bodrum kat: Zemini çimento ve için
de dolap ve tulumbalı kuyuyu havi 

GENEL MERKEZiNDEN: mutfak olup mozayık tekneli ve 
• musluklu çamaşırlık vardır. Zemin 

Kızılay Gen ı M ı· · 1938 senesi Nisanının 30 ncu Cuınarteıı kat: Zemini renkli çini taşlık üzerin-
e ec ııı, , C · t' G 1 

&'Ünü sabah ... t d Ankara'da Yenişehir de emıye ın ene de iki oda ve bir hela mevcuttur. 
• • _,.a on a d .. hh la d 
ıvterkez binasında alelade içtimaını yapacağın an m~ra as - Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç o a 
rın yuka d 

1 
.. tte Kızılay Genel Merkezıne gelme- ve bir hem vardır. !kinci kat: lki 

r a yazı ı gun ve saa oda bir sofa, bir mutfak ve zemini 
leri rica olunur. renkli çini ve üzeri oluklu saçla ör-

MÜZAKERE RUZNAMESi : tülü tarasa. Umumi evsafı: Bina ka-
l R · lk' · Reislerle katiplerin seçilmesi, girdir elektrik tesisatı mevcut olup 

- eıs ve ıncı l M k arka tarafta bir mikdar aralığı mev-
2 - Genel Meclis Tetkik Komisyonu ve Gene er ez ra- cuttur. Hududu: Tapu kaydı gibidir. 

1 t tk·kı· ·ııe kabulü halinde Genel Merkez por anmn e ı Sahası: 50 metre, 44 santim murab-
zimmetinin ibruı, bamda olup bundan 41 metresi bina 

3 _ 1938 _ 1939 bütçesinin tudikı, . . . . mütebakisi aralıktır. Yukarıda evsa-
4 _ ç k k .... 

1
n yerine diğer)erının ıeçılmesı, fı ve teferrüatı ve sahası gösterilen 

ı aca az .... & ·ı . nk 1 k tt S _ Tetkik Komisyonu azasının yeniden seçı meıı, gayri me u açı ar ırmaya vaze· 
dilmiştir. Arttırma peşindir, arttır-

6 - Genel Merkez teklifleri. maya iştirak edecek müşterilerin 

Belediye Sular idaresinden: 

S .N . uı:v.ııı 

-ll -
"DAlMA 

TİRYAKİ 
iÇİYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söy\üyor.Acaba neden? 

Çünki ~ 
•Tiryaki sigarası on· 
\arın uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

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

Her zaman 

... AVNi HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAK/DE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Su b ı d imasına zaruret hasıl olan bazı tamirler sebebiyle oru arın a yapı . 
Elmalı sularının 6--4-1938 Çarşamba günü saat 20 ~:n er~esı sabah 
saat 6 ya kadar kesileceği Üsküdar, Kadıköy ve havalısındekı Abonele-

rimize iltın olunur. (1848) 

kıymeti muhammenenin % de 
7,5 nisbetinde pey akçesi veya 
miill bir banaknm teminat mektubu
nu hamil olmaları icap eder. Mütera
kim vergi, tanzifiye, tenviriye ve va
kıf borçları borçluya aittir. Arttır

ma şartnamesi 4/ 4/ 938 tarihine mü
sadif pazartesi günü dairede mahal
li mahsusuna talik edilmiştir. Birin
ci arttırması 5/ 5/ 938 tarihine müsa
dü perşembe günü dairemizde saat 
14 den 16 ya kadar icra edilecek bi
rinci arttırmada bedeli, kıymeti mu
hammenenin % de 75 ini bulduğu 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdir
de son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma 15 gün daha 
temdit edilerek 20/ 5/ 938 tarihine 

25 ince sigara 

20 Kaltn sigara 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden : KUR US 
1 - Konya vilayeti Veteriner Direktörlüğü için (800) lira muhammen 

bedeli ihsa ve alat ve edevatı vesaire ile lüzumu olan edviye açık eksilt
:tne ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme müddeti 15 gün olup 15 Nisan 1938 gününde nihayet bul-
maktadır. 

3 - Eksiltme ayni günde Konya vilayeti dalıni encümeninde saat 15 
de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (60) liradır. 
5 - Almacak malzeme ve edviye ihale tarihinden itibaren aıami 15 

··6 .. - istekli.~la~ların b~na ~Uteaİıik° şartnameyi görmek üzere daimt 
encurneni ile Veteriner Dr. müracaatları. (1747) 

,;Bevlet-!b'eryıiry9lları. ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Halk Ticaret bileti yolcularının meccanen nakil hakkından isitfade e

den muayyen miktardaki Bagaj ve nümunelik eşyaları, ancak kendileri
nin de bulunduklan katarlarda meccanen nakledilir. Herhangi bir se
bep_le Yolcusunun bulunmadığı katarlarda Halk Ticaret biletlerine müs
tenı?en kayıtlı olarak nakledilen bagaj ve nümunelik eşyalar meccani 
nakıl hakk · · · · ' ·· ı· •:.b· t t 
1 tndan istifade edemiyeceklerı ıçın seyrısen ucre ıne .... ~ u u-
ur. Sayın Yolculardan bu hususu nazarda tutmaları ve seyahat esnasında 
~uvasalat istasyonunun değiştirilmesi veya başka katarla seyahate lü
zdurnu hasıl olduğu takdirde bağaj ve nümunelik eşyalarını usulen istirdat 
e erek " ·· tek k d tt' 
1 . . .Teni muvasalat istasyonuna veya katara gore rar ay e ırme 
erı rıca l 
0 

° unur. (906) (1833) , 

--- -. ........ ----- otıA. ...._ --~ '..a. '1~ı.1 J.\J 

ya kadar dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arttıra
nm üstünde bırakılacatkır. 2004 No. 
lı icra ve iflas K. 126 ncı maddesine 
tevfikan hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 

alakadaranın ve irtilak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında 

evrakı müsbitelerile birlikte daire
mize bildirmeleri lbımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba
ret olan belediye rüsumu ve vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil o
lunur. 20 senelik taviz bedeli müş
teriye aittir. Daha fazla malumat al
mak istiyenlerin 937/ 2048 No. lı dos
yada mevcut evrak ve mahallen ha
ciz ve takdiri kıymet raporunu gö~ 
rüp anlıyacakları ilan olunur. 

(6611) 
~-~~~-:---::::~---:--= 

N A S 1 R Istcınbul Asliye lkinci Ticaret mah-
kemesinden: • A- c 1 Şenker Kumpanyası tarafından 1 L Adriyatika Seyrüsefain kumpanyası-

D O K T O R J E M S 1 N nın Rodi vapurunun yirminci sefe-

AM
ERIKADA UZUN TET~ rinde 21 mayıs 937 tarihile Niko Or-

yettas ve Yani Kefalas namlarına 
KIKAT NETiCESi OLARAK tahmil kılınmı1 olan K. o Markalı 
BULDUGU BlR FORMOL- 7897/7901 No. Iı be§ sandık gayri 
DOR. KANZUK NASIR ILA- safi (300) kilo emtiai ticariyeye ait 
CI en eaki na.urları bile kö- j konişmento ziyaa uğradığından ipta-

ddi 

1 

li mezkur konişmentonun hamili ol-
künden çıkarır. Ci ve ,aya- duğunu iddia eden Yedikule Kazlı-
nı itimat bir na1ır ilacıdır. çeşme çıkmaz sokak No. 19/ 23 de 

fNGILlZ KANZUK ı Niko Oryettas ve Yani Kefalas veki-
li avukat Marko Şmil tarafından is-

ECZANES 1 'tida ile talep edilmiş olmasına bi-
BEYOGLU _ IST ANBUL naen ilan tarihinden itibaren 45 gün 

m:Iİı•••-~;;;.-;.miiilillııı••••~~~~ zarfında mahkemeye ibraz edilmedi
ği takdirde iptaline karar verileceği
ni ticaret kanununun 638 inci mad
de hükmüne tevfikan ilan olunur. 

(6094) 

1- iHTiRA ILANI -
"Demir süngerinin lup'lar ha-

line tahvili için usul., hakkında 
alınmış olan 18/ 11/1936 günlü 
ve 2198 sayılı ihtira beratı bu 
defa mevkii fille korunak üzere 
ahcre devrü ferağ veya icar e
dileceğinden talip olanların- Ga
lata'da, lktısat hanında Robert 
Ferri'ye müracaatları ilan olu
nur. 

Profesör K. Kömürcan'm 
Amell ve tatbiki kambiyo Kr. 35 
Yeni muhasebe usulü 122,50 
Ticari malılmat ve bankacılık 105 
İktısnt ilm i 87,50 
İhlı.sns muhasebeleri (şirket, sanayi, 
ziraat, banka) 175 
Ticari ve mali hesap l inci kısım 70 
Zihni hesap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 26 
Yeni hesabı ticari (mu!assal eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve sigorta he-
sapları) . 100 

Başlıca eatı:ı yeri: İkbal Kitabevi 

KEllPETEN 6iB1 
JiKElll 
ATA"-. 

~EKTA Mimar ve Mühendis ve Yapı Yapanların 
N A Z A B 1 D l K K A T t N E: 

PAT 1 

İn§a ettiğiniz binanın sağlamlığını arzu ediyorsanız her türlü yabancı 
mevaddan A.ri ve fennievsafı yüksek olan 

Sultan Çiftliği KUM ve ÇAKIL 
t ·· l "' ·ııınablar lç ve dış basur memelerinde, bas ur memelerinin her ur u ı kullanınız. Depomuzda mevcut olduğu gibi her kumcuda dahi bula-

rında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavi- bilirsiniz. Arzu edenlere inşaat mahallinde dahi kendi vesaitirnizle 

!,.,_ ___ _:s~in~d;e~d;ai~m~a~m~u~vmaİİfİlfaİlkİlıİlyİİelİtlİlemşmifİİaİilyİıilİtelimminlllled•e•r•.••••• teslime hazırız. Beşiktaş Çöp iskelesinde kumcu Osman ve Mehmet • İll•••••-ııııiıııı••• kardeşler. _________ .. 

Uyuşturucu Maddeler fnhisan bedel1erini beş sene zarfında ödemek tize. 

re aldıCrı 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü konsinye afyonların ba

kiye üç ıeneJik taksiltlerinl defaten ödcyece.ı..'tir. 

Uyuıturucu Maddeler 
İnhisarından : 

Senelik Satışlarımızın % 30 una iştirak ettirilmek suretile bedelleri 
ödenmekte olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü konsinye afyonla
rın Ud senedenberi verilen taksitlerle takriben nısıf bedelleri tediye o
lunmuştur. 

Mezkur Afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri kalan 
Uç senelik taksitin 1 Nisan 938 tarıhinden itibaren def'aten ödenmesine 
karar verilmi§tir. 

Alakadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. lanna na 
zaran aşağıda gösterilen tarihlerde Istanbulda idaremize müracaatlar 
lüzumu ilan olunur. 

Istanbul • haricinde müesses olduk lan için bizzat müracaat edemi ye 
ceklere ait olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi Banka vası-
tasiyle kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlerin müracaatları 
tediyatın sonuna bırakılacaktır. (1570) 

No. Tarihi Gün 

1000- 1015 l / Nisan/ 938 Cuma 
1016-1030 4 .. .. Pazartesi 
1031- 1045 5 ,, 

" Salı 

1046-1060 6 ,, .. Çarşamba 

1061- 1075 7 " " Perşembe 

1076- 1090 8 ,, ,, Cuma 
1091- 1105 11 

" " Pazartesi 
1106- 1120 12 

" " Salı 

1121-113!J 13 it " Çarıamba 
1136-1150 14 

" it PP.rşembe 
11 !51- 1163 15 

" .. Cuma 
1166-1180 18 u .. Pazartesi 
1181- 1195 19 ., " Salı 

1196-1210 20 ,. .. Çarşamba 
1211- 1225 21 

" .. Perşembe 
1226-1240 22 

" .. Cuma 
1241- 1255 25 

" .. Pazartesi 
1258- 1270 26 ,, 

" Salı 

1271-1285 27 
" " Çarşamba 

1286-1300 28 •• .. Perşembe 
1301-1315 29 •• •• Cuma 
501-520 2/Mayıs/938 Pazartesi 
521-540 3 ,, .. Salı 
541-560 4 ,, 

" Çarşamba 
561-580 5 

'' ., Perşembe 
581-600 6 

" " Cuma ~ 
601-620 7 " " Cumartesi 



TAN 

• Güzel kadınların 
HASAN RUJ ve 

en ınce, en güzel arzuları 

ALLIKLARI 
Kachnlanngimellğimvec• 

..._lerlnl zlyacleleıtfrlr, Parls 

ruf ve a•klan ayannda olclu
iunu bütün güzeler tasclk 
.. yor. 

M•darln.. oran~ lder mo

vaya ve ....... s•tlfferl 30, 
as 50 kuruıtur. Aldclar man

tlm in. briin, blon•net nevileri 

......... 35 ....... tur. 

HASAN DEPOSU 

13.AYANLAQ !,,,._ ___ _ 

• 

HASAN 
PUDRALARI 
Dünyanın en güzel •alan 
nefaset ve mükemme&yeffn

cle•r. Yüz defa havalandınl

mıı h~Bs pirinç özünden ve süt 
lcremln~en yap1lm11flr. Hasan 
pudralan fevkinde bir pudra 

tasavvur e•lemeL Beyaz. ra-

191. 1 • 2 penbe, 1-okr: okr ru
fe, naturel renkleri birer ıa

heser•r: Nefasetine rağmen 
çok ucuzdur. Kutusu 25, iki 

misi 40 Kr. 

Ağız bütün mikroplara 
daima .açık bir kapıdır. 

Ve Unutmay ı n ı z ki: 
Bakımsızlıktan çiirilyen diflerin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 
hattı zatürreeye yol açtıklan, lltihab 
yapan dit etlerile köklerine mide 
humması, apandisit, nevrestent. sıt

ma ve romatimıa yaptığı fennen an

lafllmıftır. Temiz alız ve sağlaun ~ 
ler umumi vücut sağlığının en birin
ci prtı olmuştur. Binaenaleyh~ 
rinizi ber gün kabil olduğu kadar faz 

la (Radyolin) diş macunu ile garanti 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suret
le mikroplan imha ederek di§lerinizi 

korumuı olursunuz. 

RADYOLIN Dl$ MACUNU 

Harici Askeri Kataat 
ll••lan 

.. --------• Biti• te•Hkelere liartı ııhhatlalzl lion1r. 

1 Levmım Amirliii binlıın ' -------- ıllliılliiiiii._ ___ iliiiiil .. ________ _. Maçkada Fen Tatbikat Okulunun 

Her bir metresine tahmin edilen ke§fi mucibince tamiri 18 Nisan 1938 
fiyatı 425 kurut olan 19000 metre Pazartesi günü saat 15 de Topanede 
haki pyak kumq kapalı zarfla mü· L. V. Amirliii Satınalma Ko. da ka 
nakasaya konulmUftur. Jbalesi palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
11 4 938 Pazartesi günü mt is Ke§lf bedeli 12065 lira 67 kuruştur. 
tedir. Dk teminatı 6058 lira 25 ku- Dk teminatı 904 lira 93 kuru§tur. 
ru§tur. Evsaf ve ~ 404 ku- Şartname ve ketfi 61 kUl'Uf muka
nıt mukabilinde M. M. Vekaleti •- bilinde lst. Komutanlıjı inflat JU· 
tınalma Koml8yonundan abmr. Ek- besinden alınır. isteklilerin prtna-
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka- mesinde istenilen vesikaJariyle be
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde is- raber teklif mektuplannı ihale saa
tenilen vesaikle temmat ve teklif tinden bir saat evvel Ko .na verme-
mektuplan ile birlikte ihale 188tln· leri (473) (1761) 

Her hafta bir yenilik 
Her hafta bir güzellik 

Merak edlyors•nn. acaba nedir 7 
Bugün çıkan 3 renkli kapakla Avrupa mecmualannın fevkin
de bir pheser. 

· Ylae Soruyorıu•uz : Bu ıalleıer nedir ? 
Fazla lizmlyellm 

Modern TÜRKiYE Mecmuasının 
I 6 ncı ıayııı J 

Methedilen ba sayıda neler var diyHek olananıs onu da biWbelim: 
den en az bir saat evvel Ankarada .\L 
M. M. VekAletl satınaJma Komla - Harp Akademisinin tamiratı 18 Kızlanmızın katilleri, 50 bin tonluk zırhlılar, avcılık, mo-
yonuna vermelerl. (764) (1544) Nisan 1938 Pazartesi günü saat 14 dem TttRK KIZI, Çoban Mehmet, Federasyon ve Fenerbah-* de Topanede L. V. Amirliği Satmal- çe, Greta Garbo evleniyor mu?, Tarihte Çanakkale, Kölen 

Her bir metresine tahmtn edilen ma Ko. da açık eksiltmesi yapılac !I'· olayım imam (manzum hikAye), Çocuk veliahtlar, İçimizde 
fiatı 400 kurut olan 5500 metre la· tır. Kefil bedeli 9000 lira ilk temina- casus var (Fransız gizli istihbarat teşkilitı). 
dvert kum8f kapalı zarfla aatm alı- tı 675 liradır. Şartname ve kefil 43 Kadınlık sahifesinde: Dudak boyalamı nasıl intihap etme-
nacaktır. ihalesi 7 4ı 938 Peqem- kurut mukabilinde Ist. Komutanlığı li ve nasıl kullanmalı? Hriaantos, en meraklı sahifesinde, po-
be 2iiııü. saat 1s ~. ~inatı 11----· __ ._ ·• -•-- -- • ·... !Lt!!ı. §t!ıg~ııi- sWımN AIJaı ~lıtDW· . jp.t.oJlaf 
1650 liracllr. Evsar ve eS1ii1 

1 
v- • ~' ue 

almak isteyenler her gün öğleden belli saatte L. v. Amirlili Satınalma • •nla rcla• lt•ıka da KUKLALAR lrave roma• 

~~~~·kna~erL c~cım> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~ 
caatlan eksiltmeye gireceklerin 2490 - ------ - --· -= 
sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele- ' 
rinde istenilen vesaikle teminat ve Jıtanb•I Ko111utaalıjı ı 
teklif mektuplariyle birlikte ihale U•alan 
saatinden en az bir saat ertel An- ._ ________ -:. 

karada M. M. Veklletl satınalma Ko Birinci muhabere alayında 800 
_.. _ ___ .,,;,,,,.. _______________ misyonuna vermeleri (765) (1545) araba kadar gübre toptan veya 50 

ROMEN 
BLUZLARI 

MUTERCIM ARANIYOR 
ŞMmtlerimizin bir Almanra mütercimine ihtiyacı vardır. 

F....ı, Hublr:I '" bduadt JUJlan Awncadan - Türkçeye ve 
Tiirlmçeden - Almancap hatuız çerirebilmeai ve liaan bilai
... çals lmnetli ..... prtbr. 

Yerlleceli •••I 250 llrad1r 
Taliplea in ..... ven naı ile ıbketlerimiz müdiri)fetine mü
nc-den. 

A•kara 11 .. trlli ve Havagaa T. A. Şlrketlerl 

• arabadan apjı olmamak üzere pera-
Her bir metresine tahmin edilen kende pazarlıkla satılacaktır. istekli 

fiyat 275 kurut olan 67000 metre boz lerin şeraitini görmek ve pazarlığını 
kı~ elbiselik kuma§ kapalı zarf u- yapmak için Pazartesi, Çarpmba. 
suliyle münakasaya konulmuştur. 1- Cuma günleri saat 14 : 17 ye kadar 
halesi 18/ 4/ 938 Pazartesi günü sa- Fmdıkhda SatınaJma Komisyonuna 
at 11 dedir. İlk temh>atı 10462 Ura gelmeleri. C1744) 
50 kuruştur. Evsaf ve fllrlnamesi 922 * 
kurut mukabilinde M. M. Veldletl thaıe gilnü talibi çıkmıyan OOmüı 

EN BUYUK 

YAZ MODASIDIR. 
Gayet zenain renkli 
ipeklerle itlenmiftir. 

Şatıı yeri: 
BEYOGLUNDA 

Satınalma Komisyonundan alınır. suyu hastanesinin 1000 tane tavuğun 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıb pazarlıkla ihalesi 15 Nisan 1938 Cu 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ma günü saat 15.30 da yapıfacaktır. 1 gösterilen veeatkle teminat ve teklif Muhammen bedeli 800 liradır. İlkte ı 
mektuplarile birlikte ihale saatinden minatı 45 liradır. Şartnamesi hergiın : 

--------------------•.... en az bir saat evvel komisyona ver- öğleden evvel komisyonda görülebi-1 
-. meleri. "774,, "1889,. Ur: tıteklilerinin ilk teminat makbıu. KARLMAN TORKIYE KIZILAY CEMiYETiNDEN: 

30,000 metre kutil 
40,000 metre pazen 

laimleri )'Ukarda ,..dı iki kalem e,ya ayn ayn veya birlikte 
atın almM:llkbr. Alibdarlann niimuneleri ıönnek ve .-aiti 
enlnm L lbere Yeni P~e Jrartumda Kızday hanında 

KIZILAY DEPOSU DIREKTÖRLOGU ne 
llllıacaatlan ve 8 Niauı 938 Cuma tünü akf"nnna kadar tek
lif IDllktuplanm m HI 6r Direlctörlüie tevdi etmeleri. 

QueteclUk ft Nflll'l.1at Tin Üm1tet Şirketi. Bam1ctığ:t yer rAN Matbaam 
S.htbl ve umumi Dep"iyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 

.Y. veya mektuplariyle 2490 sayılı ka 
Ankara garnizonu müeaeseleri nunun 2. ve 3 üncü maddelerinde 

için 50,000 kilo koyun etinin kapalı yazılı vesikalarlyle beraber ihale gG 
zarfla ebiltmest 18 Nilaıı 938 saat nü vakti muayyende Fındıklıda satın 
2s c1e Ankara Levazım Amlrllli Sa- a1ma tomisyonuna geJme1erı. (1898t. PASAJI 

Krep Romendm l 
180 kanat 
Binmn ipelinden t 
690 kmut 

t•n•lme komisyonunda yapılacaktır. .. _______________ ... ___ _ 

Mııh•mmen bedeli 22500 lira ilk te- caktır. Şartnamesi 200 kurut bedel - - ----------- ------ - ...... 
mlnatı 1687 lira 50 kuruştur. Şart- mukabilinde hergün M. M. Veklletl D··k·· 1 1 • Eks.ltmes·ı 
namesi komisyonda görülebilir. Ka- Satınalma komisyonundan ahnabtlir o um 1 erı 1 
nunl vesikalan da bulunan teklif İlk teminatı 3000 liradır. İhalesi 23 lıtaabul Telefoa Mldlrlllilndea: 
mektuplarını uat 14 de kadar An- Nian 938 Cumartesi günü saat 11 de 17--3--938 tarihinde açık eksiltme ile ihalesi yapılamayan 2190 
kara Levazım Amlrllli Satınalma yapılacaktır. Ekliltmeye gireceklerin mubamma bedelli &O adet yank boru ile 80 adet mahol kapak ve 
komisyonuna nrmeleri. 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü mad- leziji mübayaaaı lfi pazarlığa çevrilmiftir. 

"'173,, "l688.. delerinde yazılı vesikaİan ilk temi İbatesi 11 4 938 tarihine müaacllf Pazart,.ı pü saat 15 de * natlarile birlikte teklif mektuplannı dürlük Merkez blnamıda toplanacak Alım, Satım komisyonu hıuzm'IJI 
Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı ihale saatinden en az bir saat evvel da icra edilecektir. İlk teminat 162 liradır. Nüaıunelerl her gün......,,,,.-

250 kurut olan 16000 kilo yün çorap Ankarada M. M. V ekiletl Satınalma Dalıemiıde li>riJebilir. 
ipllil kapalı zarf usulile aatm alına- Komisyonuna vermeleri. (789) (1788) ı.teklllerin mezk4r gün ve saatte ilk temtnatıarile müracaatıan. (1 

SON MODA YENi VENÜS RUJLARI • 

ORANJ, MANDARiN, RUBI, KAPSIN, PURPUR ve KIRMIZI rellklenl• iter simaya yaklfan 
Venüs Rupan reklam flahna saftfa ı•anlnntflr. Çok sabit ve ca••• ve fCIYCIM tavsiye 1111 yeni Venlı rupannı 

---muhakkak fec:riibe ecllllz. Nureddin EYliya wle EczaJi ldmye+i)e, al&b tıbbiye ve ~t depoea, lataDbul 

Çok tesiri K E S K 1 ~ K A Ş E L E R 1 üsütme, grip, nezleye ve aantarİ bire' birôır . .!::;:::~. SALiH NECAT 
- -----------


