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lngiliz Kabinesinde lhtilif ı Ikt ıs at Vekili I zmirde 
Ege Pamukları İçin 

Almanya 
Ne Tarafa 
Gidecek? 

-<>-
J:\hmet Emin YALMAN 

B ütün dünyanın gözleri Al. 
manyaya dikilmittir. Zi

hinleri mefgul eden sual tudur: 
"Son askeri değitikliklerin deli.
Jet ettiği vaziyet nasd inkita.f 
edecek? Almanyayı itidal yolu
na mı, aevkedecek? Yoksa daha 
fazla ifrata mı aüriikliyecek? .. 

Almanyanın dahili·. işlerine bu ka
dar umumi bir alaka gösterilmesine 
sebep, dünyada barış veya harp hü
küm sürmesinin, insanlığın saadet ve 
ya felakete doğru gitmesinin, Alman 

iç siyasetine sıkı bir surette bağlı 
olmasından ibarettir. 

Cihan harbinden sonra dünya işle
rine dar görüşlü, berbat istikametler 
verilmiştir. Bu yüzden bugün bir tek 
adam, insanlığın muakdderatı hakkın 
da kararlar verebilecek bir mevkie 
gelmiştir .. Bugün Hitler isterse insan 

lığı karanlık maceralara sürükliyebi
lir. isterse Almanlan mahrumiyet 
dolu bir hayattan, insanlığa küskün 
bir vaziyetten kurtarır ve dünya yü
zünde istikrar, barış ve emniyet ku
rulmasına engel olmaktan vazgeçer. 

B öyle bir vaziyet karşısında 
• her insanın: "Acaba Bitler 

ne istiyor?" sualini tekrar etmesin
den tabü birşey olamaz. 

Hıtlerin dimagıhl!r~k~ imk~ı 
yok. Bir barometreye bakarak öiren
mek te mümkün değil ... Bu halde hl
cliselerin se:Yrinden manalar çıkar
mak zarureti karşısındayız demektir. 

Beş, on gün evvel Almanyada baş 
gösteren hadiselerde şöyle bir mana 
göze çarpıyordu: İfrat ve maceralara 
doğru Cievaın eden şahsi ve keyfi si
yasete karşı Almanyada hoşnutsuz
luk var. Bu hoşnutsuzluk iki mühim 
kök tutmuştur. Bunlardan biri ordu
dadır. Ordu, harice karşı bir milletin 
varlığını ve beka azmini temsil eden 
kuvvettir. Hitlerin tuttuğu ifratlı gi
diş, ordu tarafından bu gayeye ay
kırı diye karşılanmıştır. 

Diğer mühim kök te bir harp za
manına mahsus suni şartlar içinde İ§ 
görmek mecburiyetinde bırakılan sa
rıayi alemindedir. 

Hitlerin, Almanyada başgöste-
ren bu istidatlara karşı aldığı 

tedbirler şunlar olmuştur: Kuvveti 
daha sıkı bir surette kendi elinde top 
lamak, bizza~ ordunun başına geç
Jnek ... 

Şimdi hadiselerden cevabı bekle
nen sual, bir tek elde daha sıkı bir 
Burette toplanan kuvvetin hayır için 
mi, şer için mi kullanılacağı yolun
dadır. 

Dk bakışta bütün insanlık fena ne
ticeler beklemiştir: Hitler halkı ve 
orduyu harici dertlerle meşgul bulun 
durmak ve birliği suni surette kuv
\retlendirmek için A vusturyaya, Çek 
oslovakyaya nerede ise el uzatacak, 
:ariçt~. macera arayacak, çoktanberi 
b ~r~u ~le beklenen kıyamet. nihayet 

utun ınsanlık için birdenbire kopa
cak ... 

Bir an için muhakkak diye bekle
rv•n baskın olmayınca ortalığa daha 
Bakin bir gözle bakmak imkanı elde 

UE'di~di. Bu yolda bir bakışla bircok 
rnıt v · · 

1
_ erıcı emareler keşfetmek müın 

l\Undür. 

B.· EDEN iSTiFA MI EDiYOR? 3 Milyon Lira Sermayeli 
Bir Şirket Kurulacak Buna İtalya İle Yapılan 

Görüşmeler Sebep Olmuş B. Kesebir, İhracat Tacirlerinin 
Dilekleri Üzerinde Meşgul Oldu 

Bir. İngiliz Gazetesi, İta~yan Manevralarına Kapıldığını 
Öne Sürerek B. Edene Hücum Ediyor, Nazırlar 

Arasındaki Fikir Ayrılığı Hat Bir Safhadaymış? 
Londra, 14 (Hususi) - Geçen haf-

' /" 
ralan bir cümle ile akim bırakacak 
vaziyette olduğunu anlatıyor. Bu ga
zeteye göre, bu manevraların hedefi 
Faşizm namına daha elverişli netice
ler elde etmek ve ispanyada yaban
cı gönüllüleri mümkün mertebe daha 
fazla alıkoymaktır. Mesele üzerinde 
en meraklı haberleri veren Daily Ma
il ise Mister Edenin yak.ında kabine
den çekileceğini bildirdikten sonra 
şu tafsilatı vermektedir: 

Izmir, 14 (Tan Muhabirinden) -
Bayram tatilinden istifade ederek bir 
tetkik seyahatine çıkan lktısat Veki. 
1i B. Şakir Kesebir, Pazar gününden. 
beri şehrimizde bulunuyor. Ziraat 
Ban.kası umum müdüril B. Kemal Za 
im ve Izmir Mebusu Rahmi Apak 
vekile refakat ediyorlar. Vekilin bu 
seyahati, muhtelif iktısadi ve zirai 
meseleleri tetkik fırsatını vermiş, 
müstahsille ve ihracat tacirleri ile 
mühim mevzular üzerinde görüşUl

müş, köyliinün ihtiyaçları ve dilek
leri tespit edilmiştir~ 

B. Kesebir, bu sabah kısa bir gezin 
tiden sonra yanında vali ve belediye 
reisi bulunduğu halde Burnovaya gi. 
derek Ziraat Mektebini ziyaret et
miştir. 

Vekil, mektebi gezmiş, müdürün 
izahatını dinlemiş, civardan gelen 
çiftçilerle görüşerek, ihtiyaçlarını 

sormuş, kendi1erinden izahat almış. 

tır. B. Vekil, bilhassa bağ ve tütün 
mahsulleri, tütün ekimi, ne kadar 

[Devamı 8 incide] 
lktuat Vekilimiz, lıtanbuldaki 

.on tetkikleri &ırasında 

ta başlıyan ve Ingiltere ile Italya a
rasındaki gerginlikleri ortadan kal
dırması umulan konuşmalar, bütün 
Londra gazeteleri tarafından bahis 
mevzuu teşkil etmektedir. Gazeteler, 
Italya ile anlaşmak meselesi yüzün
den Başvekil Chamberlain ile Hari
ciye Nazırı Mister Eden arasında ih
tilaf çıktığına dair yayılan şayiaları 
tetkik ederken biribirine çok aykın 
düşen düşünceler ileri sürmektedir. 
Sağa da, sola da mensup gazeteler, 
şayiaların aslı olmadığını anlatıyor

larsa da Daily Mail gibi müfrit mu
hafazakar gazeteler şayiaların doğru 
olduğunu ısrar ile söylemektedirler. 
ihtilaf şayialarını tekzip eden Daily 
Telegraph, Başvekil ile Hariciye Na
zırının sıkı ve itimatlı iş birliği 

içinde çalıştıklarını anlatıyor. Daily 
Herald gazetesi, meseleyi başka bir 
noktai nazardan tetkik ediyor ve Mis 
ter Edene Italyan manevralarına ka- -
n1lro~k vüzünden hücum ederek Mis
ıer .. ,_;-n"tlmot!rJ i:fln m uutun ou mttnev- H. Eı.ra, ı· ve reıtRWit 

''Kabinede yapılacak değişmenin 

ne tarzda vukua geleceğine dair bu· 
gün tafsilat verebilecek vaziyetteyiz. 
Sivil tayyarecilik üz~rinde tetkikat 
icra eden komisyon, bugünlerde, ra
porunu neşreyliyecektir. Bu raporda, 
t'zcümle, sivil tayyareciliğin hava ne
zaretinden ayrılarak ayrı bir nezaret 
halinde idare olunmas1 tavsiye edil
mekteriir. Kabinede Nazırlar araııın
da değişiklikler, bunun üzerine yapı
lacaktır. Bu arada. halen hava nazırı 
olan Swinson'un Bahriye nezaretine. 
Harbiye na7.ırı P TT--- ~clisha Ha-

(Det•amı 8 incıı1e / 

]aponganın Cevabından Sonra Buzkıran 
Büyük Zırhlı inşaatı Bir Gemisi Güç 

lngiltere ile Münasebetlerimiz 

1.nnclracla VeniBirTiirk 
lngilizŞi~keti kuruluyor 

Emrivaki Sayılıyor İlerliyor 

Uç büyük milli bankamızın direk
törlerinden ikisi son hedefleri Londra 
olmak üzere seyahate çıkmışlardır. 

Merkez Cümhuriyet Bankası Genel 
Direktörü Salahattin Çam da kendi
lerine iltihak edecek, hep beraber ya 
kında Londraya gideceklerdir. 

Evvelce bildirildiği gibi bu ziyaret 
ten maksat, lngiliz iktisadi ve ma. 
li hayatının mümessilleri tarafından 
memleketimize yapılan ziyaretl~ri 

iade etmek ve dostane temaslarda 
bulunmaktır. 

Bununla beraber Daily Telegraph 
gazetesinde gördüğümüz bir haber, 
Türk - lngiliz iktısadi münasebetle
rinin lri'k:işafı için Londrada Ingiliz 
teşebbüsiyle şimdiden bazı hareket
ler hazırlandığı kanaatini veriyor. 
1937 senesindenberi Ingiliz muhafa
zakar fırkasının fahri veznedan 
bulunan, eski lrlanda Nazırı VL 
kont Greenwood fırkadaki vazifesin
den istifası hakkında Başvekil B. 
Cham.berlaine, bir mektup yazmışbr. 

Londra, 14 (TAN) - Japonya hü
kumeti, Ingiltere, Fransa ve Ameri
ka hükümeti tarafından J aponyanın 
deniz inşaatı programını anlamak i
çin verilen notayı red ile karşılamış. 
tır. Japon cevabı her yerde alaka u
yandırmış bulunuyor. Ingiltere kabi
nesi bu cevabı çarşamba günü tet
kik edecektir. Yorkshire Post gazete
sine göre, Londra deniz mahafili ge-

lecek yaz başlarında bir deniz kon
feransının toplanması lehindedir. An
laşılan devletler 1939 Nisanına ka
dar deniz programlarını değiştirm.i
yecek ve soqra Japonyayı da konfe
ransa iştirake davet edeceklerdir. 
Bu hattı hareketin sebebi, alaka
dar milletlerden hiç birinin 42 bin 
tonluk zırhlı inşasına başlıyacak va-

[Devamı 8 incide} 

Romen Kabinesinin 
istif ası Tekzip Edildi 

Bu Habere Göre, Kabineyi T eşkile 
B. T atarescu Memur Edilmiş! 

[Devamı 8 incide} 

B. Hit~er - B. Şuşnig Mülakatı 

Avusturyanın İstiklali 
Bir Kere Daha Tanındı 
Şuşnig, Alman Naziliğinin Taar

T emiıiat Almış 
Kurtarma ameliyesi için yola 
~ıkan heyetin rei•i Spirin 

[Y azıiı 8 inci sayfada] 

ruzlarına Karşı 
Londra, 14 (Hususi) - Almanya 

devlet ve hükümet şefi Her Hitler i
le Avusturya başvekili doktor Şuşni
ğin mülakatı, bütün Avrupa matbu-

Ölmeden Mezara atı tarafından türlü türlü şekillerde 
tefsir edildiği halde Almanya ve A-

Konulan Kadın vusıurya matbuatı, mülakatın hususi 
ve mahrem mahiyeti dolayısile hiçbir 

Adana, 14 (Tan Muhabirinden) - fikir ve mütaleada bulunmaınakta
Memleket hastanesinde yatan orta dır. 
yaşlı bir kadın, evvelki gece ölmüş, Dün Berlinde. şu yan resmi mahi-
cenuesi hazırlanarak aile ve akra. yetteki tebliğ neşrolunmuştur. 
basının göz yaşlan arasında mezara B. Bitler ile B. Şuşnigin mülakatı 
gö~ilrülmüştür. Fakat, tabut toprağa hakkında bugiin yabancı matbuatta 
bırakılacağı sırada, mezardan doğ- mevzuuhahsedilen birçok tahmin ve 
ru,sesler gelmiye başlamıştır. Orada faraziyeler bura siyasi mahfillerinde 
kiler, evvela büyük bir korkuya dUş.. az çok bir alaka ile göriilmektedir. 
mUşler, fakat biraz sonra, tabut'Un Mülakatın mevzuu hakkında ne Al
kapaklan oynamıya ba~daymca, ka. manya, ne de Avusturya tarafından 
dınm dirildiği anlaşılmışbr. Bunun • h" .. resmı ıçbir rnahinıat verilmemiş ol-
~~rine, tahta kapak kaldırılmış ve duğundan. gazete tefsiratının haya
ıçınde ya.tan kadmm henüz yaşadığı le müstenit olduğu tabii görülmekte
görülmtiştür. Kadın, ailesi tarafından dir. Bunun için de bu haberler Al
a'ınarak tedavi için tekrar hastane-.T man gazetelerinde yer bulmamakta-

Ba,vekili Patrik Miron, Kral CaroPla beraber dy~ g
0
o ürülmUştür. Sıhht vaziyeti iyi- dır. 

ır. lmeden defnine ruhsat verenler 
f Yazısı 8 inci sayfadadır. 1 hakkında tahkikata ba.şla.n.nu.ştır. Buna rağmen, Röyterin Berlin mu 

.... ~------~------------------------~----------------~------------------------~---------'D_e_v_a_m_ı~8~i~ncide==~1----~----~B=·~ŞUf11İg 



2 

Yazan: 

:Ali Haydar Mithat 
[Tercilme ve iktibu 

hakla mahfuzdur ,J 

Ayrı Bir Sulh için 
Piyerlotinin Tavassut 

Faaliyeti 
No. 73 

C ihan Harbi zamanında bi
zimle itilaf devletleri ara

sında ayn bir sulh için temaslar 
olduğu, vakit vakit duyulmuştu. 
Puankare; hatım.larırun altıncı ciL 
dinin 227 inci sayfasından başlı
yarak bunlar hakkında maltlmat 
veriyor. Bundan anlaşıldığına göre 
arada baş rolü oyniyan adam, Pi
yerlotidir. 

Sözü Puankareye bırakıy.'.>rum: 
'Piyetrloti harbe rağmen Türk

leri sevmekten ve onlan duşünmek 
ten vazgeçemiyor. Bir gUn beni .zi
yarete geldi. Dedi ki: 

- Enver Paşaya rakip olan Türk 
devlet adamları, sulh için Fransa 
ile temasa geçmiye hazır bulunu
yorlar. 

Bu sözler söylendiği sırada Viv
yani de hazır bulunuyordu. Şu ce
vabı verdim: 

- Kendilerine bildiriniz: Mütte 
tiklerimiz arkasından boyle bir te
masa girişemeyiz. Hatta resmt ol
mıynn bir teması bile caiz göremeyiz. 

Piyerloti bu cevabım üzerine ay
nldı. Bir müddet sonra kendisin
den şu mektubu aldım: 

"Türkler, müzakerelerde İngi -
liz ve Rus delegeleri de bulunma -
sını kabul ediyorlar. Demek ki, o 
cihetten bir engel kalmamıştır. Fa 
kat Türkiye zaten İtalya ile harp 
halinde olmadığı için Türkler, İtal
yan delegelerile karşılaşmak iste
miyorlar. İş aceledir. İtalyan dele
geleriiıin huzurundan vazgeçilme
si doğru olur. 

Teklifleri şunlardır: İsviçrede 
itilaf devletlerinin seçecekleri bir 
şehre ya Talat, ya Cavit gelecek
tir. Konuşmalar orada başlıyacak, 
bu temastan evvel taraflardan hiç
biri, ortaya iptidai bir şart koymı
ya kalkışmıyacaktır. 

Temasa gelmenin şartı diye ip
üdadan bir şart ileri sürülmesi te
§Cbbüse engel olabilir. Bunun için 
bu düşünce doğrudur. 

Cavit büsbütün başka bir işin 

müzakeresi için Berlinde bulunu
yor. Talattnn evvel müüıkat yeri
ne gelebilir. Fakat Talat daha çok 
itimada layıktır. 
Eğer esas kabul edilirse saat do 

kuz trenile bir adam gönderip Ta
Uıt ve Cavide kapalı kelimelerle işi 
haber verdireceğim. 

Gizli mükalemeler devam ettiği 
müddetçe hiçbir cephede muhare
be dumuyacaktır. Türkiyenin ida
resi Talat ile Cavidin elindedir. 
Enver Paşa sükut etmiş sayılır. 

Muhterem Cümhurreisi, şu nok
taya emin olabilirsiniz ki, verece
ğiniz cevap diğer tarafa yazı ile 
değil, şahitsiz bir vasıta ile bildi
rilecektir." 

M esele hakkında derhal Vlv
yani ve Delkasa ile görliştüm 

ve Piyerlotiye şu cevabı gönder -
diın: 

"Talat isterse Fransaya gelme
ırine müsaade olunacaktır. Londra 
ve Petrograda mesele . hakkında 
malumat verdim.,, 

27 Mayıs 1915 tarihinde Loitten 
fU mektubu aldım: 

"Vasıtayı dün Cenevreye gön
derdim. Bugün varmıştır. Mesele 
gizli kalmak şartile Tal.Atın tekli
finizi kabul edeceğine eminim. Hu
dutta kendisine her kolaylık gös
terilmeli ve ismi pasaportta tasrih 
edllmemelidir. Cereyan edecek mu 
amelelerde TaUttan Pol ve Cavit
ten Jan diye bahsolunacaktır. Mü
liıkattan Alınanların katiyen ha
ber alamam81l lAzımdır. Müza
kerenin Paristen balka bir yert!e, 
mesela Dijon veya Llyonda yapıl
masına müsaade edilecek midir? 
Bunu kabul ederseniz memnun o
lurum. 

saya girmesine izin verilecek mi
dir? Öyle zannederim ki, karşı ta
raf bu nokta üzerinde kati bir şart 
diye, ısrar etmiyecektir. 

Müspet bir cevap vermiye mec
burum. Münasip gördüğüniız . da
kikada Eliza sarayına koşarak e
mirlerinizi alacağım.,, 

Vivyani ve Delkase ile müzake
reden sonra şu cevabı verdim: 

"Pol, Janı beraber getirebilir. 
Parlse kadar gelmelerine lüzum 
yoktur. Yalnız İsviçrcye geldik
lerinden haber almaliyız ki, hüku
meti hareket ettirerek icap eden 
tedbirleri almak mümkün olsun.,, 

H atıralannın altıncı cildinin 
241 inci sayfasında Puanka 

re bu ayn sulh bahsine devam ede
rek Loitten yef\1 bir mektup aldığı 
nı ve mektupta şu haberler bulun 
duğunu anlatıyor: 

"Cenevreye gönderdiğim vasıta 
şu haberleri getirdi: "Talatta ha
yatına kastedileceği endişesi var
dır. Fazla olarak ta bu müşkül za
manda memleketin merkezinden 
ayrılamıyor. Fransa hükumeti Ca 
:vidi kabul ederse o, hemen yola çı 
kacaktır. Frnnsa ile müzakerey~ 
girişmek için Cavide tam salA.hi
yet verilmiştir. Bunu Talat temin 
ediyor. Cavit, Fransanın tayin ede
ceği yere gelm!ye ve müzakerele
re başlamıya hazırdır. Cenevreye 
hareketini bana bildirecektir. Ce -
vabınızı bekliyorum.,, 

Biz cevap vermeden Loitten ikin 
ci bir mektup geldL Bu mektupta 
uı-,uıu'-- 'l. .. .a. 

"Talatın cevabının bizi aldat
mak mnksadile verildiğini zannet
miyorum. İşleri Cavitle taksim et
mişlerdir. Dahili vaziyete Talat, ha 
rici münasebetlere Cavit bakıyor. 
Talatın dahilde bulunması lüzumu 
bu yüzdendir. 

İstanbuldan kalkıp bu sırada 
Fransaya gitmek güç ve uzun bir 
seyahattir. Cavit Berlinde bulunu
yor. Müzakereye tam salahiyeti 
vardır. Hareket etmek için bizden 
gelecek cevabı bekliyor. 

Enver gibi Talatın da hayatı 

tehdit altındadır. Burada size bir 
sır bildireceğim: Fransanın Atina 
sefiri, Sa~haddinle birleşerek Ta
lata karşı bir suikast hazırlamıştır. 
Daha doğrusu Talat böyle bir sui
kast hazırlandığını zannediyor.,, 

1 Nakliyeücretlerindeki 

Tenzilôt Başlıyor 
Denizyollan idaresi, bugünden iti

baren kasaplık hayvan nakliyatında 
tenzilatlı tarife tatbikine başlıyacak
tır. Yapılan tenzilat yüzde 50 - 60 
nisbetindedir. Yeni tarifeye göre da
na 've buzağı birinci mıntakada 100, 
diğer mıntakalarda 150, inek manda 
ve öküz bütün mmtakalarda 250, ko
yun ve keçi 25, 35 ve 40, kuzu 15, 20, 
25, malaklar da 100 ve 150 kuruşa 
taşınacaktır. 

HADiSELERiN RESiMLERi: 

TAN 

. 

BELEDIYEDE : 

Ekmeklik .Unun 
Vasıfları Yeniden 

Sinopta Karaya Oturan 
"Aks.o,, Vapurunun 

~~;~;:~~~~i~~=I X::~~~=~k~~:!~!~~1k~~~·-
yenı bcledıye zabıta. tal.ımatnamesine ya oturan Aksu vapuru, henüz kur- si de en az on gün silrecektir. 
bir fasıl halinde katmıştır. Bu hu!Us- tarılamamıştır. Geminin kurtarılma. 
taki hükümlere göre, değirmenciler sı işi ile gemi kurtarma şirketinin Ho 
ve kırmacılar fırıncılann ekmek ve ra vapuru uğraşmaktadır. 
francala yapmak üzere satın aldıkla- Aksu, Inceburunla Slnop arasında. 
n unların nev'ini cinsini, miktarını, fi ki Aklimanın ağzında is tiridye kabuk 
yatlarını, ithalat ve- ihracatını göste- tarı ile çakıl üzerine oturmuş, ve yan 
ren cetveli her hafta belediyeye gön- yatnııştn-. Bir numaralı ambarın dip 
dermiye mecbur olacaklardır. Çeşni kısmı, deniz seviyesine kadar su için 
hnliteslyle yapılacak ekmek, francala de bulunmaktadır. Gemi çok su aldığı 
ve bunlara benzer şeylerde kullanıla. lçin Hora tahlisiye gemisinin tulum. 
cak unlann hikemi ve kimyevi vasıf. baları ile mütemadiyen çalL'.lıldığı hal 
lan ancak memleketin umumt rekol- de heııilz su tamamen boşalbıama
te vaziyetine göre lüzum hasu olduk- mıştrr. Çünkü gemi bir taraft~ da 
ça belediye tarafından değiştlriıebi.. ıu almakta devam ediyor. Bu yüz,. 

lecektir. den boşaltma ameliyesinde çok güç_ 
Çeşni, trancnln imaline malım.ıs ekstra lUk çekilmektedir. 

clcstra buğday unu, tktnct nevi buğday u- Geminin baş tarafında bUyük bir 
nu, birinci nevi ekmeklik herman unu. i- yara vardır. Hora gemisi, Aksuyu 
kinci nevi yumuşak buğday unu, bfrlnd 
nevi sert buğday unu, pide ve simitlerde yüzdürmek için, kanal açmıya çalış. 
kullnnılacak ekstra buğday unu ve Oeünct:ı maktooır. Kumlukta muvaffakıyetle 
nevi un olmak Ozere yedi türlüdür. tatbik edilen bu usul, geminin istirid. 

Değirmenlerle kırma~ılar ve uncu. ye ve çakıl U?.erine oturması dolavı
lar, un çuvalları üzerine nevilerine gö siyle imk!nsız bir hale gelmiştir. Bu
re birer etiket yapıştn-mıya mecbur nun için bUtUn uğraşmalara rağmen 
tutulmuS}ardır. Etiketsiz un çuvalı kanal açılamamıştır. 
bulundurmak veya nev'fne uymıyan Gemideki 200 tonluk eşya, dün, ka-

za mahalline giden Tan vapuruna 
etiket yapıştırmak yasaktn-. Bundan nakledilmiştir. Dün öğleden evvel, 
başka etiketlerin altında değirmenci Hora ve Tan gemiyi yüzdürmek için 
veya kırmacının adlan, ticari adres. beraberce çekml§ler, fakat kurtara... 
lcri de bulunacaktır. Ancak hayvan- mamışlardır. Bu çalışma dört saat 
far tarafından yenilebil~ceği anlaşı- sUnnUştür. Horanın tulumbalariyle 
tan. unlan boyamadan satılığa çıkar. gemiden saatte 1200 ton su bllSıl-

maktadır. 
mak yasıık edilmiştir. Gemi kurtarıldıktan sonra Hora-

Fırıncılar ticaret ve zahire borsası nın yedeğinde olarak Sinoba gôtürU
haricinde un satın alamıy.acaklardır. lecek ve orada yaralan kapatıldıktan 
Fınncılar müesseselerinde bulunan sonra Istanbula getirilecektir. Yapı. 
unların beyannameler:tJ belediye me lan tahmnilere göre, gemide 50 bin 

murlarma göstermiye mecbur kılın. 

mışlardır. Yalnız değirmenleri olan 
f'ı!1l}l'tlıı,. 1- ... -···- 1-'- 1.,, lrı>vclı:ı. 
bagu tutulmıyncaklardır. 

• Şehir Meclisi bugün saat 14,30 
da toplanacak, yeni belediye zabıtası 
talimatnamesini müzakereye devam 
edecektir. 

~~~~ """".....,"'t 
t Çıkmadığımız Günlerde · · ~ 
~, .... ~,,...._"",..... ...... ,~~ * Kahraman Maraıım kurtuluşunun 20 

inci yıldöntimü bayramın ikinci günü öile 
den sonra 1-~minönil Halkevinde kutlanmış
tır. Bu mUnnsebctle Marasın mQcndele yıl
larına alt hntırnlar nnlatılmıs, heyecanlı 
hitabeler 116ylcnml1Ur. 

* Bayram günlerinde bq altı nncm 
baılangıcı olmuı. ateıln büyümesine mey 
dan verilmeden ~öndilrülmüıUir I 
* Cumartesi gilnü, Suadiyede Muıtafanm 

kullandığı motosiklet devrilml9Ur.tlzerlnde 
bulunan Haydarpap lisesi talebesinden 
Muzaffer o4lu GWtekin düımliı ve yaralan 
mııtır . * K1%ıltoprakta oturan bakkal Tevfik, 
ehliyetli.% ve plikaaız idare ettiti bir araba 
ile dokuz yasında Yuıufa çarpmıı, yaralan 
maııma sebebiyet vermiıtir 

* Erıincanın kurtuluıunun 20 inci )'tldö 
nUmU pazar eünU ıehrlmlzde tahıilde bulu 
nan Erzincanlılar tarafından kutlanm11tır 

* Mnllye Vcklletini iğfal sureUle 
Yanyalı bir mlibadılin hlikilmetten ikinci 
defa almıt oldutu 40 bin liralık mübadil 
bonoıu Izmirde tutulmuıtur 

* Yenicaml kemerinin vaziyetini tetkik 
etmek üzere Maarif Vekaleti tarafından mi 
mar ve mütehassıslardao mürekkep bir ko 
misyon kurulmustur. Komisyon, bugünden 
itibaren kemerde tetkiklere baılıyacak:tır 

liralık bir tamire ihtiyaç varcJır. Bu 

MÜTEFERRİK : 
Okspor Ki .. ü 

Bir Salon Açıyor 
Altı ay evvel şehrimizde kurulan 

Okspar kurumu, önümüzdeki cumar
tesi günü Beyoğlu Parti merkezinde 
bir salon açacaktır. Bu iş için icap e
den hazırlıklar tamamlanmıştır. Şim 
diki halde klübOn 38 yayı, 500 oku 
ve yirmi siperi vardır. Bu vasıtaların 
artırılması için ç~lışılmaktadır. 

Diğer taraftan Anadolunun muh
telif vilayetlerinden klübe müraca
atler yapılmakta ve şube açılması i
çin vasıta istenmektedi:· Şehrimizde 
de klübe yazılanların sayısı gün geç
tikçe artmaktadır. 

Bir Hatay Mümessili 

Şehrimizde 

Hatay Türklerinin dini siyasi mü
messili D. Abdülhamit Hayyad, ya
nında oğlu ve damadı olduğu halde 
dün şehrimize gelmiştir. B. Hayyad 
yarın akşam Ankaraya gidecek ve o
rada birkaç gün kaldıktan sonra Ha-
taya dönecektir. • 

Staja Gönderilecek Gençler 

Meteoroloji umum müdürlüğü, staj 
görmek ve tahsillerini ikmal etmek 
üzere teşkiliıtın genç elemanlanndan 
altısını Almanyaya göndremlye ka
rar vermiştir. Bugünlerde hareket e
decek olan gençler arasında Yeşilköy 

Aldığımız malumata göre, kaza 
çok şiddetli olmuştur. Karadeniz va. 
puru ile gelen yolcular, kazayı şöyle 
anlatıyorlar: 

- Geçen Perşembe günü akşamı, 
Sinoba yaklaştığımız sırada fırtına 

ve kar tipisi şiddetini arttrrmıya baş
lamıştı. Sinoba yaklnştığrmız için 
korkumuz nisbeten azdı. Karanlık ve 
tipi bir kanş ilerisini görmiye mani 
olacak kadar kuvvetlendi. Hepimiz 
korku içinde beklerken birden baş ta.
raftan şiddetli bir gürliltü duyuldu 
ve bütUn yolcular biribirimizin üstü. 
ne yıloldık. Vapur evvela ileriye son. 
ra da silratle geriye doğru harekete 
başladı. Oğrendik ki, lnceburun ka... 
ynlıklan Uzerine bütün şiddetimizle 

çarpmışız ve gemi , müsademenin şid· 
detinden bir geri etme kuvvetiyle kur 
tulmuştur. 

Buradan tekrar yolumuza devam 
ettik fakat bir müddet sonra gemi~ 

nin müvazenesinin b:"lZulduğu anla. 
§l!dı ve sağ tarafa doğru yatmıya 

başladık. Nihayet Akliman ağzında 
tekrar karaya oturduk ve gemi bils.. 
bütün sağa yattı. 

lyi bir tesadüfle ora.dan geçen Ka. 
radeniz vaounına karanlık ve tipi 
içerisinde filikalarla nakledlidik ve 
kurtulduk. 

Evvelki glin başlıyan şiddetli lodos 
fırtınası, diln öğleye kadar devam et
miştir. Bu defaki fırtınaya ait bir ka 
za haberi gelmemiştir. Dün, lodosun 
şiddetinden köprü açılamamış, Top
hane nhtımına da gemiler yanaşama 
mI§lardır. 

POLİSTE: 
yvans ray a 1 

.. u • 
kan ve 1 Ev Yandı 
Dün sabah, Ayvansarayda Atik 

Mustafapaşa, Hamam sokağında süt
çü Sotirinin dilkkii.nmdan yangın çık-
mış, dükkan ve yanındaki iki katlı 
ev tamamen yandıktan sonra söndü
rülmüştür. Evin dört bin liraya si
gortalı olduğu anlaşılmış, tahkikata 
başlanmıştır. Yanan ev de Sotiriye 
aittir. 

Tevkifhaneden Kaçan Me kuf 
Bundan bir buçuk ay evvel Uskü

darda Yenimahallede İhsan isminde 
biri, Onnik adında bir ihtiyarı evin
de öldürmüştü. İhsan, yakalanarak 
Usküdar tevkifhanesine konulmuş-

tu. İhsan, bundan 12 gün evvel hapi

sanedcn kaçmıştır. 

Bu hadisede ihmalleri görUlen gar
diyan Mehmet ve Musa cürmü meş
hut mahkemesince üçer ay hapse 
mahkum. edilmiştir. Zabıta İhsanı a
ramaktadır. * Kadıköyde şoför Bakini~ idare
sindeki 2339 numaralı otomobil Sa.. 
mak isminde birine çarparak yarala
mıştır. Samak, tedavi altına alınmış, 
Baki yakalanarnk tahkikata başlan
mıştır. 

hava rasat istasyonu müdürü B. Ali 
de vardır. 

Benim Cavide itimadım yoktur. 
J'akat ikinci murahhas olarak Ta
latın yanında gelirle onun da Fran 

Kurban bayramı, neŞeli geçti. Havalar müsait gittiği için bayram yer
lerinde hay°li kalabalık göze ~arpıyordu. Bu resimde, keyifli bir. çocuk 
&"J"UPUDU görüyonaı. 

Hatayın dini ve siyasi mümessili B. Abdülhamit Hayyad, şehrimize 

geldi. Yarın Ankaraya ıidecektir. Yukarda, mümessili, oğlu ve damadı ile 
bir arada görüyoruz. 
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Gayri mübadil 
işleri için 

Kanun Proiesi 
Ankara, 14 (Tan muhabirinden) 

Gayrlmübadil işleri için hazırlana -
cak olan kanun projesi, hazirana ka
dar Kamutaya verilecek ve müzake
resi süratle yapılacaktır. Bu ka.nwıla 
yeniden tevziat yapılacak, uzun yıl
lar sürüncemede kalan gayrimüba -
dillerin bu vaziyete bir nihayet veri
lecektir. 

Bu tevziattan başka, bonoların kıy · 
metlenmesi de temin edilecektir, Pi
yasada mevcut bonolar da tamamen 
itfa edilecektir. 

Ba!vekilimizin Ziyaretleri 
Anka.ı·a, 14 (Tan Muhabirinden)-

Başvekil Bay CelD.l Bayar bugün öğ
leden sonra şehirde bir gezinti yap. 
mıştır. Bu arada Anadolu klübüne 
gelmiş ve burada bir müddet tstır. 
hatten so~a Ulus gazetesini 7.iyaret 
etmiştir. 

Telefon Ücretlerinde 
Ucuzluk 

Ankara, 14 (TAN) - Şehriler aram 
tclefon mükaleme ücretlerinin ucuz. 
latıiması için posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü bazı tetkikler yap 
maktadır. Hazırlnnacak yeni tarife 
haziran birden itibaren tatbike bqla.. 
nacaktır. * Anka:ra, 14 (TAN) - Veteriner 
fakültesi son sınıf talebesinden mü -
rekkep bir heyet bir tetkik seyahati 
yapmak üzere bu akşam İstanbula ha 
reket etmiştir. Talebeler İstanbulda 
bir hafta kalacaktır. 

MEMLEKETTE: 

ihtiyar Bir Odunc:a 

Donarak Öf dü 
lzmtr, 14 (TAN) - Aslen Kanre 

burunlu olan 65 yaşlarında Halil fa.. 
mindc bir ihtiyar, odun kesmek üze. 
re dağa gitmiştir. Fakat, birkaç gün 
geçtiği halde gen dönmemiş, HaHI la. 
mail köprUsU civarında cesedi buhm
muştur. Zavallının soğuktan dog~ 

~ıtllhcm:ı .. v. . \nıiYlğJC1 !\fı~ 

tır. 

Bursa Elektrik Şirkeff 
Tesisatına 1,5 Milyon 

Lira istiyor 
Bursa, 14 CTAN) - Bursa eJek-. 

trik Ş!rketinin hükumetçe satın alın
ması için Ankarada açılan tnilzake.. 
reler muvakkaten sona ermiştfr. M
sanın ilk haftasında tekrar toplam. 
lacaktır. ~ 

Oğrendiğime göre, şirket btttthı te 
sisatını devretmek için bir buçuk mil 
yon lira istemiştir. Fakat, mtltehu
sıslann tetkikleri, istenilen paranm 
bugUnkU kıymetten birkaç misli fu.. 
la olduğunu göstermiı:ıtir. 

I· BiRKAÇ SATIRLA 1 
İki ay evvel Amerikaya gı.tmiı olaa 

profesör Nissen dün aabablı:i eb 
presle şehrimize dönmü~tür ,,.. 

Kurban bayramı mUnasebetne ~ 
günden beri kapalı olan remd ela 

ire ve müe1seselerle bütün mektepı.r M& • 
bah tekrar açılacaklardır 

* Tedavi için bir müddettenberi Aft'IQI& 
da bulunan cslct Sıhhiye VeklU B 

Refik Saydam. dün sabah eehrimiae d&a 
milıtür 

~ 
Gümrük ve inhisarlar Vckateti KQM 

ride büyük bir rakı fabribu aca 
caktrr 

1 TAKViM ve HAVAi 
15 Şubat 1938 

S A L 1 
2 inci ay 
Arabi: ı356 

Zilhicce: 15 

Giin: 28 

Gün~: 6,58 - Oile: 
Ikindi: 15.21 - Akşam: 
Yatsı: 1S1,ı2 - lmıak: 

Kasım: 100 
Rumi: 1SS4 

Subat 2 
12,21 
17.St 

5.17 

YURTIA HAVA VAZiYETi 
Yurdun Doğu Anadolu. Trakya Kocaeli. 

Ege ve Karadenız kıyıları kapalı 11~ '/tir 
yer yag~lı . diler mmtakalaı bulutlu ıecmit 
tir Rüzııir umumıyetle cenubı !istikamet 
ten Trakya, Kocaeli, Ege ve Karaderus ki 
yılan kuvvetlice, diğer yerler de orta lc1l'l' 
vettc esmiştir Istanbulda kısmen a~ık •e kıl 
men kapalı geçmiş, rüzdr Cenubu ıarbl 
den saniyede 4 ili 5 metre hızla esmitdr 
Saat ~4 de barometre 755 milimetre idi 
Hararet •-.çok 13,8 ve en az 6,9 UDd 
ırat olarü: kaydedilmiştir 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0--
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
feyde temiz. dUrUlt, umlml olmak, 
karlln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

--0-

A BONE BEDELt 
Türkiye 

1400 Kr. 1 Sene 
Ecnebi 

2800 Kr. 

'150 a 6 Ay 1500 • 
400 • 3 • 800 • 
150 • ı • 300 • 

T A ft 5 
B&ŞMilA')."t.l'.DEN MABil 

Almanya 
Ne Tarafa 
Gidecek? 

(B"f' 1 mcide) 

muı ve ifrata fren vuruim.uı bekle
nir. 
Almaııyanm içindeki birlik ve A

henk, maceraya cesaret vereo. .. k şe

kilde olmadığı gibl, maceranın hesap 
Mflletlerarası posta fttfhadma dahil oı
nuyan memleketler iÇln 30, 18, 9, 3,5 li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
liitirmek 25 kuruştur. Cevap için mek
tuplara 10 kuruşluk pul ilAvesl thundır. 

Hükiimetçilerin hir leıxuun lıola, luırlar altuula T .....Uen cepltqe tlofnı 7ol olqor tarafı da çok kar8nlıktır. Küsküıılük 

T ıh b. d c·· h · ı==--~:; 1 GONON MESELELERi 

l~timai Sigorta 

ı erue ar ın · e unı . urıye §='~SE 
[Yaan: M. Zekeriya] 

Bizde "ötedenberi gençliğin en :d
pcle ntbet ettiği meslek memuri-
7ettir. Bul'flntbı ıençleri için artık 
memuriyet bir ideal olmak.tan çık
llllftlr. Fakat son zamana kadar her 
hl çoeulmıa en parlak meslek ola
nk memuriyeti gösterirdi. 

Banan muhtelif Hbepleri anınn
da memuriyetin istikbali sicorta et
nıesl de mühini bir mevki tutar. Me
mm 21 - 30 sene hizmet ettikten 
llOnra tekailde sevkedileeejinl ve ih
tiyarhlmı nhat . ve kaygusus ~ire
ceiinf bilir. Tekafldiye, az da olsa, lh
tlyarhla karşı bir nevi içtimai sigor
tadır. Mütekait az veya çok eline ıe
~en bu para ile kendine basit ve mü
tevad blr hayat temin eder. Sefalete 
Ye mahramlyt:te dflpnez. 

Bugfln Ttlrkiyede 75,884 mtltekait 
ftl'dır. Banlann aldıldan maaş 

7ek6na bir buçuk milyona ya
Jwım. Banlar memleketin ucuz mın
tablanna dafılmıılardır. Orada ten 
dilerlne rahat bir hayat temin eder
ler. Dnlet, memuriyet için kabul etti 
il içtimai sigortayı I§ hayatına da teş 
mll etmeyi dUştbımftş, ve iş kanunu
na ba gayeyi temin edecek maddeler 
koymaftur. 

İçtimai sigorta bfttfln meclenl menı 
leketl.ın. Jıer tllrltl it abalarında 
bhl •ttill, faydasmı gördiltfi bir 
.,...tptir. Çalışan herkes hastalan-

sıı- --
pcejı Hialeü düşiliiiii. Çahpmadığı 
:samanlar da yaşamak onan hakkıdır. 
Ona bu hakkım temin eden biricik 
Yuıta içtimai sigortadır. Tasarruf e
dilerek bankaya konulan birka~ pa
h ba va:dfeyi sirmfye ki.fi değildil'. 

Onan l~ln her miieueH, her q, ça
lıftırchlı kimselerin hastalık, ihtiyar 
hk ve öltlm karşısında istikbalini te
ndn etmekle mükellef olmalı ve iç
timai sfaorta her sahaya teşmil edil
melidir. 

* Otoriter 
Memleketlerde 
Çatlaklar Baıladı 

B ir kaç gündür, Ispanyanın 
harp sahasından gelen tel

graflar, yine Teruel dolaylarmda 
çetin kavgalar olduğunu bildiri
yor: Asi kuvvetler, Teruel'in §imal 
ve batısı yaldnindeki hAldm tepe
lerde bulunan Cümhuriyet kıtala
rının mürafaa meVzilerine yeni-· 
den taarruz ediyorlar. 

Teruel'in bir ay kadar evvel, 
Cümhuriyet ordusunun iyi tertip 
edilmia büyük bir taarruaı netL 
cesinde zaptedildiği ve burasının 
birkaç ay evvel Cümhuriyetçflere 
merkezlik eden Valansiyaya yat
nız 150 kilometrelik bir yol mesa." 
fesinde bulunclulu düşünülüne, 
Franco'nun bu tehre vermekte ol
duğu ehemmiyetin sebepleri anla-

fllır. 
Ispanyada, harp cephesi hattı-

nın, Teruel'de Akdenize doğru bfr 
kama gibi uzanUllf sivri vaziyeti, 
insana, buradan yapılacak bir ta
arruzla, Cümhuriyetçilerin elinde 
kalıml olan memleket kısmım ve 
dolayısile Cümhuriyetin askeri 
kuvvetlerini, kolaylıkla, ikiye böl
mek ve sonra., her parçayı ayn 
ayn tepeliyerek harbi neticelen -
dirmek mümkün olduğu ffkr1ni ve-
rir. 

Teruel sivrisi, Büy{ik Harbin Al
man cephesinin Maas veya Meuse 
fehrini apn St. Mikiel çıkıntısına 
benzer. Geçen sene, Madrit hare
katı, Universite mahallesinin Ge-
.... ~ ... '-'--

zaptediliniş olmasına rağmen, dar 
gunhığa ulradıktan sonra Fransa 
hududundan Teruel'e, şimalden 
cenuba doğru gelen cephe hattı 
buradan şimali garbiye ve Madri
tin §imaline doğru uzanmakla Te
ruel çıkıntısı husul bulmuştu. 

Tenıel, barış zamanında taK-
riben 14,000 nüfuslu bir vi

lAyet merkezi idi. Burası General 
Franco'nun eline bir harple geç
miş değildir. Bu kasabanın bed
baht ahallsi, lhtflllfn bidayetinden 
beri nasyonalist idiler ve öyle kal 
dılar. Cümhurlyetçiler, buramn 
ele geçirmek için, Valansiya bol
şevik kadın taburunun yaptığı mu 
vaffakıyetsiz ilk hücumundan ltl

Diktatörlükle idare emıen otoriter baren Tenıel'e on üç defa taarruz 
4h•letlerin dq cephesi pJet mahte- etmişler, asiler de, bu çıkmtmm 
lem ve kuvvetll görtlırilr. Kuvvet on- kendileri için tehlfkeli olmasına 
lardaur, euerJi onlardadır, teşebbüs rağmen, bu taarruzların hepsini 
ealardHır, muvaffakı1et onlardadır. redde muvaffak olmuşlardı. 
•• dlairi cephedir, ve propaganda ı. Ihtilllcller, gerçi, Tenıel'dekl 
le lıerbai bana inandınm)'a Jasmen tehlikeli vazfyetlerinf 1937 senesi 
llıavaffak olm~du. yazı iptidalarında, tehrfn garbin• 

l'akat hayat v~ laidUeler imanlar- deki Mantell VniVer5al'de cenuba 
._ .lmvvetlidir. Çürü bir temele dofru, biraz yer kuamnak ve Te
....... muhtefem JU bbwu.a ni· ruel'den Olbarracin'e giden eadde
t:.-:.~ir lrilD sikme.ı mukaddenlir. yl tamamile ele geçirmek ıruretfle, 

clıı sörüniite bakarak bir dilzeltmiflerdi, yani cephe eenu
::::- için aldanabilirler. Fakat Jaa. ba dolru genlf}etnmi§tt; fakat d~ 

t ergeç kendiaini tamtmakta Jm. iU Cihetinde Cümhurlyetçilerin 
aar etmez. cephesi fehrin orta yerinden an-
~aya hükmeder pw föriinen cak 6 kilometre kadar bir mesafe. 

.,_._ devletlerin bir de iç yüzleri- den geçiyordu. Bu cephe, bu surM1e 

.. 'büuuz. Almanyada ikilik batla- Teruel kalabuumı doğusu yaki
~· Balk milthiş bir sıkıntı için- Dinden ~ IOnra, batıya krv 
-..u. Nan Partisi dahill mtifldllleri nlıyor ve Sarago1se'ye giden cad
~~Y• çalışmakla meşguldür. deyi keserek buradan, tepeler hat-
~Yada maU buhraa artık taham- tı boyunca, lfmale o nretle ilerll

-.aw edllnıet: bir hal almıştır. Bükd- yordu ki, Teruel'den Calatayud ü;t, ltUa bulmak için düşman addet- zerinden Burgos'a giden demfryoa 
Iİb lllilletlerin kapılarında bekliyor. lu ile bunun yanındaki cadde Cüm
... ..1!9ryalist siyasetin İtalyayı götür- huriyetçilerin •tefi, kısmen de gö
;.~ 11Çmıun artık görümniye bBfla· zetleme yerlerinin nemretl, altm
-_1tır. da fdi. Bu sebeple, Teruel Cüm-

-~8Pon:va Çinde faınara saplanıp huriyetçiler için tehlikeli de~. 
._ bir vaziyettedir. Bu çabam· Çünkü, asilerin Valamiya üzeriM 

n çıkınak için didinmekle metpl· yürümek için. bunda l>üyük kuv:Ot llarp .Japonyayı öyle mali bir vetler biriktirmelerine m.Uait 
~ sötürmektedir ki, hük6me- !!!B!l!!!ll!-!!!!!9m!ll!!-!!Bll!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!I 

...: buhrana ne dereceye kadar ta· ise saptaflam darayor, ıttadea ıtlae 
n.-~ edeceği şüphelidir. kanetlenfyorlar. 
- .... ter devletlerin artık tefessllh Şimdilik imtlluuı demokrasinin Je. 
~ sa)'lflactıı-, tereddiye bq- hine netice Yeftlllttlr. Zafer onlara 

..... ettikleri demobasller ıtıeeektlr. 

O d 
. 1 lmı1mdlm, bezı kGçOk müfraeler yapbrılmı§tır. Fiilen harbe girilecek 

pbri kwtaımalll kofmUflar, fa - oluna fedakirlık ve feragatte daha 

r Usu nası kat, ~ faik kuv- fazla yükselit için meydan yoktur. 
vetleriDe ve mutebpfe ~- Alman milletinin, 1914 ile 1916 ara
ne çarpDlflmdL COmhuriyetçiler, suu!a insanlık kudretinin fevkinde 

muvaffak oldu ~4§§ :E,g~ 
ni kuvvtler getirdiler. Asiler, ta- birtakım maceralara girilecek olursa, 

Yazan: 
arruzu, demiryolunun takrib~B ayni netice belirecek, maceranın ilk 
2 ldlometre c:fdğlıamda, miişkij. hızı geçtikten sonra derhal sukut baş
l&tla durdurabildiler. Fak.at bu de- byacaktır. Hergünkü gıdayı temin et
miryolundan ve yaımıdald cadde- ~ ve bugünkü harplerin icap et
den istifade, general Franco lata- Urıdiği ham madde israfiannı uzunca 
ab için, bundan 1onra ~ pek bir .müddet karşılamak için .Alman
mahdut bir ftkilde mevzuu beh- ya, bıı:riçte kaynak bulamıyacaktır. 
ROlabilirdi. Bilh~"l harp zamanlannda; bam 

General Hüsnü Emir 
cephe hat~ 
.....,,., Uı ,..._ 

c unthurlyet<ill 
•İn rHt"N&a: 

--u~ ., ' nf tCI ~ .. " 
9clklbil 1·~ .... , .. 

~~<4.~C.C.C.C.~ . . ' • 5 ..... 

B u haretdt ta göstereli ki, Te
ruel'e kafi derecede kuv

vetli kıtalarm gerilerden. sevki. 
mühim bir zamana ballı oldulu 
gibi büyük kuvvetlerin orada top
lanması, arazi w yol vaziyetleri 
bakımından da, çok güçtür. Ate! 
altında bulunan demiryoJa De ya
nmdald yoldan sarfınazar, Albar
racin'den Teruel'e yalnız bir tek 

• eadde ıeHYor w o ela yük otomo
billerlııin gidip gehneslnf son de
rece gtiç-leştlren, üzerlerinde kar 
yığıli, yfibek dalfardan geçiyor -
du. Bu eebepler!e, af kurtarma 
ltıtalarmm tık tımnıan ancak 'rT 
bhindkAmmda, Teıııel'm garbin
deki, Ciimhuriyetçilerin mukabele 
mevztlert ll~ Lem~ başla~ ve 
asıl büyük kuvvetler 29 da, yani 
Teruel taarruzunun başlamasın -
dan Od hafta sonra, wnbilmifti. 

Asilerin mukabil taarruzu iki 
grup hallnde olm.U§tur: General 
Aranda pmewen, ~ bo
yunca, General Varela batıdan, Al
barracin clheünden. Hikim tepe-

T eruelde harp oaziyetini g&terİT kroki 

lerden tqmıza başlamak üstünlü
lüne malik olan General Varela 
grupu. ilk önee lleriledi ve tayya
re bomba taarruzlanmn kuvvetli 
Jlll'dımlarile, hükfunetçllmin ilk 
mukabele mevzilerine girdi ve 31 
birincikAnuna kadar tehrin batısı 
yakinindelrl (1082) rakımlı Teru
e1 tepesini (Muela) yı eline geçir

di. General Aranda fae, Sierra Pa-

blr genlflik olmadıktan başka ge- miş ve bu, muvaffakıyette bafbca 
rlye doğru emniyetli ve kili bir imil olmU§tur. 
muvasala şebekesi de yoktu. Bu se 
beplerle, burası, Cümhuriyetçiler
den ziyade uiler için tehlikeli bir 
çıkıntı te~l ediyordu. 

Teruel etrafındaki cephe batla
nnda tesis edilmiş olan istinat nok
talan az olduğundan aralMında 
bO~k mesafeler vardı ve 1937 bi
rinclkAnun bldayetlerlnde, çıkıntı 
mildafilerinin bir kısmı, yeni bil. 
yük blr tetebbüs için, cephenin 
bafka tarafına rıaltledilmiflerdi. 
Bu suretle Teruel çıkıntısında ka
tan Franco'cu kuvvetler 10,000 ki
şiye indikten boşka 70 kilometre 
tutan ÇftJ'lıBi, pek u miktarda a
tef ıdWılan ile örtQlmil§tü. 

Teruel çıkmtımım bu vaziye
tinden, Cümhurlyet ordusu kuman 
danlılJ, ı.tlfade etmek fnatmı ka 
çırnWı. r.Jd Madrlt mildafil, ,. 
neral Mlaja'mn Kurmaybafkan
hlmda (BrkbJbarbl19 relalllinde) 
kadhıf .... ft IODftdan Cöm 
hurtyet ordusumm bapna geçlrl
len Gentiral ı.toJa. laınnaybqkam 
albay Saralü'nm kıymetli yardı
mı ile, Tenıel çıkmtmna iki .,..... 
dan taarruz llU'etile fehrl dolayJa.; 
rile birlikte Al'8e8k bftyQk bJr te
tebbill tertip etti. '\Te bunun tçtn, 
eepheden epey geride ilç Kor (ko
lordu) topladı: XXU. K. Teırael'hl 
takriben 30 Km. flrnalfnde Teruel 
- &ara.,.. cadesl flurlnde, 
xvm. K. tehrln cenubu 'Prbbı
de ve XIX. K. fehrln eenubunda. 

hpanya dahlU harbinin bfdaye
tlndenbert, hasmane tedbirler ek
seriya saJdanarnazken bu tahficfat 
llDll umana kadar gfzli tutalabll-

1 4 birincikanun akşamı. so
luk ve karlı bir havada, 

başlıyan bir gece yürüyüşile, xxn. 
ve XVIlI. Korlar, asi kuvvtlerin 
müdafaa hatlan yakınlarına ka
dar, habersiz, solfuıdular ve 15 
sabahı Teruel'ln şlmalfnden ıoe 
cenubu garbisinden, ayni zarnanda 
taarnıza başladılar. XIX. Kor bi-

dayette yerinde kaldı ve taarruz 
eden gruplann dahili cenah kepf 
kollarmuı, Teruel - Calatayud 
demiryohı üzerinde, biribirlerile 
temas hbrı etmeleri yani Terue1in 
artık limal .,. garpla ID1IVU8la. 
sının kedlJDeSl Ozerine, 15 blrlnd
kAnun akpmı, harekete geçerek 
fehiıe cenuptan bOeum etti. . 

A4i cephenin, tlD18l ft ~ 
delinen yerlerinde bazı istinat nok 
talan, 2 gün yerlerfnde mabmr 
kaldılar. 17 b1rinclkAnun akpmı 
Teruel etrafuida, artık uOer1n Ml 
tOıı ~ kın1mıt ve f8hb' 
tamamen ~ Bundan mn-
ra, xxıı. .. xvm. Korlar, ..o.. 
rhı bek1enen kurtarma ~ 
Jerlae ~ mubbele ve mlda. 
faa me\'llieri ta etmiye b.,a. 
dılar • 

Ts:ae1, aJba;r R.,- d'B&ncomt 
tardnkhia. mtJclataa edillyoır ft 
xıx KGao .-ı upt için, heına 
her .. etnfmda lamlı lllllbarebeler,..... .. ..-bur o1uycıntu. 
BatGD ba mabarebeJer, ......... 
detU br tırtmaıarı yapan &ııda
nıcu bir havada oluyordu. 

Bu zaman 2l8l'fmda. ya1mz n-

lamera cihetinden, yani doğu ya
nJQdan, dalma tehdide maruz bu -

• landulu için. taarruzunu, demir

yolu boyunca an'cak batt IUl'ette 

ve nihayet Teruel'in 10 Km. şimal 
batısındaki Caude köyüne kadar 

ilerletebfidt. 

Yeni senenin ilk günlerinde ba
zı siyahi kita1arr fe]ırin bir kımm.. 

- bOe lirmelW muvaffak olduk
larmdan pnsal Fnnco'mm oİ'du 
raponı, Terael'de IDllhsar kalan a
si kuvvetlerin yakında kurtanJa -
cakları ümidini göstermi§ti. Asile
rin kurtarma hamlesi, nihaf"et. hü
kUmetleçilerin daima ve kolay 7e
ti§tirebiJdiklert taze kuvvetler ö
~ünde, sona erdi; ve hatta, bun • 
lar, Teruel daiJnm blr kısnnnı bi
le terke mecbur oldular 

Her iki tanfm muharebe 
mevzileri febrin iç ve dlflll

da insieamsız bir hal almıttı; fa
kat fehirde, asilerin istinat nokta
lan, biri dijerinin ardından ~ 
meğe b8fladı. N1ha7et 3 ikinclkl
nunda hük(jmet binası ve llODl'a da 
mektep teslim olunca albay Bey 
d'Hancoun'un elinde yahµz Santa 
Klara manastırı kalımftı. Buruı
m, elinde kalan •ilam ve yarah 
askerler ve açlıkla dondan IOll de
rece muztartp ahali ile müd•t.• e
di7ordu. Bir arabk uker o1mi.yan 

(l>nama 7 lldcfcJ 

madcleleı.in bedelini ödemiye iktısadl 
bnJrAnlar tsmiıı edilemez. 

Hariçteki vaziyet te cesaret ve-
reeelr blr mahiyette değildir. 

Almanyadaki tsbeddüller başgösterir 
göstermez Lonc.(ı:a ile Roma arasın
da anlapna rivayıetleıi ortalığı tut
muştur. Çekoalovak)·a ve Avusturya. 
ya karşı yapılabilecek bir baskınm 
Italya tarafından iyi kaı:Jllanmıyaca
ğı bu suretle ifade edilm\~. 

Romanyada bir ifrat hükıılmetinin 
işbaşına gelmesi, Almanyaya cesaret 
verecek bir hldise idi. Bu neticeyi 
elde etmek için ne fedakarlıklar ya
pıhrıanuştırf Fakat beylik çok b-ıa 
sürmüştiir. Bugiln Romanyada, millt 
siyaseti Ye Romen milletinin devam
lı menfaatlerini temsil eden bir hü
kilmet işbaşına geçmiş bulunuyor. 

ltalya De kponyamn maceralar 
uğmımdan ödedikleri bedel de Al
maııyaya cesaret ftl'eCek bir netice 
ıtayılamu. 

Diler taraftan Almanya, kati ka
rarlar Ye! meyi icap ettiren bir vazi· 
yettedir. Dahili ve harici işleri bakı
mından bu karan geciktiremez. Bit
ler biribirine aykırı iki yoldan biri
ni seçmiye mecburdur. 

• Hitlerin Avusturya Başvekili ile ~ 
lan mülAkatı, itidal yolunun seçüdi
ifne ilk emaredir. llk dakikalardaki 
bedbfnliğhı hilAfma olarak, bu ema
reden şu mAna seziliyor ki Hitler, 
itidal yoluna girmek ve hariçteki en
dişeleri bastırmak meylindedir. 
Eğer hariçte Alınan milletinin ı. 

zeti nefsini koruyacak bir zemin ha
zırlanırsa ve barış yoluna dömne.t 
lçin Almanlann bekledikleri ve Garp 
demokrasflerinhı ödemiye hazır ol
duklan bedelde uyuşulursa yakın bir 
istikbalde dünya yüzünde ümitli ce
reyanlar doğabilir. 

Allmet Emin YALMAN 

MAARİFTE: 

Yeni Ders Yıh için 
Mühim Hcmrhklar 

Maarif V ekAleti, 938 - 939 ders YI' 
h için yeni hazırhklar görmektedir 
VekAlet, mekteplerde bugünkü usul. 
lert tamaınile değiştirmiye ve orta
larla liselerin her türlü ihtiyacı ön
liyecek şekilde ıslah edilmesine ka· 
rar vermiştir. Bu maksatla iki komu 
yon kurulnıuştur. Komisyonlardan 
birisi mekteplerin ihtiyacına ait it
lerle, dijerf muallim ve talebe kad
rolan ve tedris vaziyetile meşgul ola-
caktır. • 

Bir Mu•llim lçin lhtifa.1 
36 yıldaııberi muhtelli mekteple~ 

de yüzlerce talebe yetiştiren ve ge
çen gün vefat eden muallim Cafer O.. 
zalp için, dün, Çapada Kız Muallim 
mektebinde bir ihtilal yapılmıştır. 

İhtifale saat 14,30 da başlanınıf 
ve merhumun bütün talebeleri hazır 
bulunmuf]ardır. Bu toplantıda bu 
kültür emektarının meziyetleri, ya.. 
faY1flt meaJeie olan balJıhla hakkın 
da muhtelif khmeler tanfındaıı söz 
6Jennal.1 
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muhacim/eti G~lu.tasaray kalı;si önüttde 

TAN 
........................ _ .............. -..... . 

OKUYUCU 

·Mektupları 

····-····- ---... ... 
Köpekler 

Bir Çocuğu 
Öldürmüşler 

İskfilp Arlfbcy mnhollesind(?Jl Şemset
tin Öçlü yazıyor: 
"Kasabamızda baııboı , köpekler aU· 

rU halinde dolafıyor. Herkese saldırı· 
yorlar. Bugün burada bir facia oldu. Ka
sabanın kcnnrmda oynıyan çocuklardan 8 
yaşlarındaki Mcllmede köpekler hücum e
dere);: zavallı yııvnıyu boğarak öldürdüler. 
Bütun hnlk heyecan icinded.ir. Avcılıır, 
köpekleri g{lç}Uklc kovabildıler. Aliıkadar 
!arın nazarı dikkatine koyanın ... 

• 
Bando istiyorlar 

Bebekte 99 numaralı yalıda oturan o
kuyucularımızdan Rnsiın Akdeniz yazı
yor: 

"İstıınbul rııdyosı.ından bir ricam vnr. 
Büton dığcr memleketlerde olduğu gibi, 
haftada bır akşam da blzim radyomuz, iyi 
blr oskcrl bando dinletemez mi? Askeri 
bando mllll hislerimizi takviye eder. Her 
halde çok lt'ızımdır. 

Milli Küme Maçları 

Güneş F. Bahçeyi 5- 2, 
Beşiktaş ta G. sarayı 

2 - 1 Mağliip Etti 

çılanıyıızın da radyo ile kıymeW konfe
~U~ffe-"..,.,,,,h'h'/.-?."~?'//"'""Wh~, Bundan baoka. iyi konuşan konferana· 
~ .. .t• I" K .. ~ ranslar verm<"lerıni ısUyorum .. , 
~ mc ı ume ~ • 
~ ~ Radyo idaresine 
~ Puvan Cetve~i ~ Bir okuyucumuz yazıyor: 
~ ~ "Pazar günü radyo ile maçı dinlerken 
~ 

0 0 ~ birden neşriyat durdu. Anladık ki, maçın 
~ t a. g, aı c., ~ radyo ile llfını menedilmiş. Radyo, Nafıa 
ı: ] 0 c. -:; : ~ '° ~ Vck61etine bağlıdın. Yani resmi bir teşek-
~ ~ ~ :,; ~ r. :;: 1: ~ ~ kOldür. Radyo nclj'.'"iyatına şu veya bu se-
~ cı 111 ::ı:: < > z hepten dolayı nasıl müdahale edilebilir? 
~ Güneş 1 l 5 2 3 ~ Bu hareket bütün Galatnsarayı sevenleri 
~ Bt'Şiktaş 1 1 2 ı 3 ~ müteessir etmiştir. Radyo idaresinin nazarı 
~ Üçok ı ı 1 - 3 ~ dikkatini celbctmenizi dileriz.,, 

1 
~ Muhafız l ·- 1 2 2 2 ~ • 
~ Harbiye 1 1 2 2 2 ~ Mnhk(ımun yol parası 
~ Galatasarny 1 1 1 2 1 ~ Alanya cezaevinde Şevket oğlu Kerim 

Futbol federasyorm tarafından ter-ı madı. Ve 17 dnkika içinde Güneşli- ~ Fener ı ı 2 5 ı ~ yazıyor: 
tip edılen milli k<rme maçlnrına bay- ler Melih ve Murat vasşıtasile üç gol ~ Alsancak 1 - - 1 - 1 1 ~ "Bir katil hAdlseslnden dolayı 15 sene-
ramın iıçuncu rıazar gunü Ankara. Iz daha yaparak devreyi 4 _ 1 galip bi· ~~~~..V~&».7.-W:~ ye mahkum oldwn. Dokuz senedir yabyo-

. I b 1 • rum. GQya bana yol parası tahakkuk et-nur ve stnn ul~a başlandı. Bu kar- tırdiler. !kinci devre başlangıcında M f k tt . tinnişlcr, biriken para için de öıa baba-
şılaşmalan sırasıle yazıyoruz: Niynzinin vole şutuyle beşinci sayı- em e e e • mın arazisi müzayedeye konarak satılı-
Ankara. : lnrını yapan Guneşliler, işi gevşetti- yormuş. Bu nnsıl i§tfr? MahkQm adamın 

ler .. Fırsattan istifade eden Fenerli- T 11 G ı· yol parası olur mu? Olursa bile babasının 
Ankara, (TAN muhabirinden) - GŞOVa 1 ar Q .p arazisi satılır mı? Bu hususta alakadarların 

ler oyun üzcdnde hakim bir vaziyete nazarı dikkatini cclbetmenlzi rica ede-Milli kumc maçlarına şehir stadında kt "k d·ı v b d 
g~me e gocı me ı er. e u evre- Erbaa, 14 (Tan muhabirinden) rim ... buyük bir kalabalık önunde başlandı. d b. ıt k ı -

e ır pena 1 açırma arına ragmen Tokat idmanyurdu ile Erbaa Taşova Maç Ankara şampiyonu Harbiye ile N. · · k f ·ı t ~ b. 11 
ıyazının n a ı e yap ıgı ır go e sporcuları arasında ve üç bin seyirci Havale hastalığı Ankara ikjncisi Muhafızgücü arasın- 1 ik. ·bı· ğ ttil Nl"d 

sayı arını ıye ı a e er ve maç önünde yapılan maçı ikiye karşı dört ı> e orta okulu türkçe öğretmeni Bay 
da idi. bu şekil değismC'den 5 - 2 İstanbul ' · 1 Rasim Kocabaş yazıyor: 

Birlncl devre-de Harbiyeliler iki golle Taşovalılar kazanmıştır. Taşo- "Bize bir memur mektebi IAzım .• serlev-samoivonuru•n u,a)p~iJA ...... ti°"l~n ,._.,..._ "~-- .._._ .______ • ~·, • • - -- -

gol yaparak devreyı 2 - O galip bitir- di. oynnrnışlardşr. Geçenlerde bir daireye işim dilşmfiştü. 20 
diler Muhafızgucü v~yetin tehlike- liralık bir scrıct yazılması mevzuubahis i-
ye gırdiğini. hissederek ikinci devre- rasında yapıldL !kinci kümenin en di. Üç dc!ı:ı yazdım. Ancak muamele gör-yc buyuk bir azimle başladL Ve biri Klüplerde : dü. Her s('Jerindc bir kusuru bulundu. Blr 

kuvvetli klübü olarak tanılan Ana- sürü de kJ.rtasl muamele ve ha\·ale .. 5ay-
penaltıdnn olmak üzere üst üste 2 gol doluhisarlıların bu maçı kazanacak- gılar.,. 
yaparak maçı 2 - 2 beraberlikle bi- ları tahmin edilirken Davutpaşalıla-

Bir ananın dileği tirmiye muvaffak oldu. Spor Kurumunun rın enerjik oyunu karşısında bu tah-

lzmir: min tahakkuk etmedi. Ve maç 1 - 1 

• 

Izmir, (TAN muhabirinden) - Si
cim gibi yağan yağmurun altında 

nıilli kurnc maçları için Uçok ile Al
sancak karşılaştılar. Ilk devre, her j
ki takımın çansiperane çalışmasına 

rağmen O - O berabere bitti. 
lkinci devrenin 20 inci dakikasında 

Uçoktan Hnmdinin ortalardan kapa
rnk knleye kadnr gotüriıp ortaladığı 
topu çevirmek istiycn müdafi Ali, 
yanl~ bir vuruş yaptığından topu 
kendi kalesine soktu. Ve Uçok bu su
retle mnçı 1 - O galip bitirdi. 

lstanbul: 

Milli kumc maçları şehrimizin 

dört kuvvetli klubunü karşılaştırdığı 
için stadyom yerli maçlarda şimdi
ye kadar gorülmiyen bir kalabalık 
toplamıştı. Bu maçlarda 5000 lira ha 
sılat yapılmış ve müsnbakaları 10,000 
kişi heyecanla seyretmiştir. 

Ilk karşılaşma hakem Nuri Bosu
tun idnresinde Galatasaray ile Beşik 
taş arasında yapılmıştır. Her iki dev
rede zaman zaman hakim olarak oy
nıyan san kırmızılılar muhacimleri

nin kale önünde biribirlerile yarış e
dercesine bozuk oynamaları yiızün
dcn maçı 2 _ 1 mağlCıbiyeUe bitir
mişlerdir. Beşiktaşlılar ellerine ge
çen fırsatlardnn istifade etmesini bi
lerek maçın son dakikalarında galibi 
~,.et gollerini yapmışlardır. 

G üne~ - F enerbahçe : 

Gunun ikıncı maçı lstanbul şampi
yonu Guneş ile Ltanbul ikincisı Fe
ncrbahce arasında hakem Adnan A
kının ıdaresınde yapıldı. Her iki ta
k:m kaptanı bıribırlerine klüplerinin 
rcnklerıni ta ıyan ve üzerinde (1938 
milli kumcde muvaffakıyetlerl cüm
ler Mcrh ve Murat vasıta.sile Uç gol 
başladılar. ilk dakikalarda Salahatti
nin nefis bir volesi ile birinci golü ya 
pan Giıneşliler, oyun üzerinde haki
miyeti tesıse muvaffak oldular. Fe
ııerlilerin Naci vasıtasile yapbğı be
raberliğ<' rağmen bu üstünlük bozul-

Yeni Bir Kararı berabere nihayetıendi .• 
lnhlaarlar ldareal barut ıubeal memur· 

!arından l\Tlhrlban Davran yazıyor: 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden) - Dünkü maç'ar: 
"Ben, on senedir çı:ılışarak, ölen babala

rının yokluğunu bclll etmemek için iki 
yavrusuna çırpınarak bakan bir anayım. 
Geçenlerde hastalığım dolayısile evimi Bo
ğaziçine naklettim ve çocuklarımın mek
tebinden nakil ilmUhaberi istedim, mekte
bin başöğretmeni bunu posta ile göndere
ceğini söyledi, çok şOkilr ki, on gün sonra 
posta ile gelebildi. Bu defo, beni sarsan 
Boğazdan tekrar lstanbula gelmek mecbu
riyeti hlısıl oldu. Tekrar mektepten bir i
kinci ilmühaber almak lüzumu hfısıl oldu. 
Eski acıyı unutmıyan ben, bir ikinci nakil 
ilmühaberini elden istedim. Bu da kabil ol 
ınadı. İşte ayın ikisindenberi yine çocukla
nm evde oturuyorlar. Zeki ve okumıya 
hevcskfır olan bu vatan e\•ldtlanna yazık 
dcğll mi? Bir ilmühnbcr için 20 - 25 gün 
nıektepslz kalsınlar. Ötedenberi gazeteniz
de ve gı.ızetclerdc beş çocuklu annelere 
yardım edile<·cğini, okumadan geçmiyor
dum. İşte beş çocuklu bir genç annenin 
feryadını okuyunuz da yardımdan vazge
çerek nakil ilmühaberi istediğin! JCıtfen 

gazetenizle sayın ba5öğretmenlere arzedl
nlz. Bu da bir yardım demektir.,, 

Bazı klüplerin muhtelif mıntakalar
dan oyuncu alarak kendi takımların

da oynatt'lklan ve ayrıca bu sene An
kara lig maçlarına iştirak eden bazı 
oyuncuların İstanbul ve İzmir klüp
lerine giderek milli küme maçlarına 
iştirakleri spor kurumu umumi mer

kezi tarafından muvafık görülmemiş 
ve bu gibi oyuncular hakkında riya
set divanı tarafından bir karar itti
haz edilerek, bu gibi hareketlerin ö
nüne geçilmesi esas fübarile kararlaş 
tınlmıştır. 

Bayram Maçları 

Yugoılavya - Şişli : 

Perayı 3 - 1 mağlup eden, Galata
saray ile O - O berabere kalan Yugos 
lavya takımı üçüncü ve son maçını 
bayramın ilk günü Şişli ile yaptL 

Zaman zaman her iki tarafın haki
miyeti altında geçen maçta bir fırsat
tan istifade eden Yugoslav merkez 

muhaciminin ilk devrede yaptığı gol
le Şişli sahadan 1 - O mağlup olarak 
çıktı. 

Ikinci ktime maçlan: Bayram mü- ı 

nasebetile Cumartesi ve Pazar gUnle
rj Şeref ve Fenerbahçe stadlarında 

ikinci küme klüpleri arasındaki lik 
maçlarına devam edildi. 

Beylerbeyi - Karagiimrü.k: Cumar
tesi günü Şerei stadında günün ilk 
maçı Beylerbeyi ile Karagümrük a
rasında yapılncaktı. Fakat Karagüm
rük sahaya gelmediğinden Beylerbe
yi hükmen galip gelidi. 

Galata Gençler - Ortaköy: ikinci 
maç Galata Gençler ile Ortaköy ara
sında yapıldı. Hakim bir oyundan 
sonra Galata Gençler Birliği maçı 

2 - 1 kazandL 
Anadoluhisar - Davutpa§a: Uçüncü 

maç Anadoluhisar ile Davutpaşa a-

Dün Şeref stadında yine ikinci kü
me lik maçlarına d~vam edilmiştir. 

Kasımpaşn ile Anadoluhisar karşı· 
lnşmış ve her iki takım O - O berabere 
kalmıştır. Galata Gençler ile Davut
p&şa maçını Galata Gençler 2 - 1 ka-
zanmıştır. 

* Barutgücü ile Kızıltoprak halk
evi A ve B takımları dün Fener sta
dında karşılaşmışlar, B takımları 4-4 
ve A takımlan da O - O berabere knJ-
mışlardır. 

*Dün sabah Ortaköy ile Feneryıl
maz tnkımlan karşılaşmış ve 4-1 Fe
neryılmazın galibiyeti ile neticelen
miştir. Beylerbeyi - Doğanspor kar
şılaşması da 11 - 1 Bcylebeyinin za
feri ile bitmiştir. 

Deynelmilel Kızak Yarı§ında: 
! 

~ " • lıı 

Ga.=mişte son gtinıerde yapılan beynelmilel dört kişilik kızak yan
şında muayyen mesafeyi S dakika 41 saniyede katederek birinci gelen 
İnJriliz takmu 
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H emingway eşine az rastla
nan bir güzeldi. Bazan si

nema, bazan da tiyatro dünyasın
da birdenbire parlıyan yıldızlar 

gibi günün birinde yaşadığı sosye
te içinde kuvvetli bir ışık kesildi, 
gözleri kamaştırdı. Haftalık mec
mualar onun fotoğrafını Ingiliz gü
zeline örnek diye bastılar. Hayır 

müesseselerinde verilen müsame
relerde Kleopatra, Helen gibi, er
keklerin bütün faziletlerini - ya
ni kafalarile, kuvvetlerini - uyuş
turan, tarihin en güzel kadın~arı
nı o temsil etmeye başladı. 

Londranın meşhur bir tuvalet 
fabrikası çıkardığı kremlerin 

iyiliğini ispat için reklfı.ınlarına o_ 
nun resmini koydu. 

Ne· yazık ki her alev bir gün sö
ner. Hemingway'ın da o, çok par
lak yıldızı son günlerde belli be
lirsiz kararmaya yüz tutmuştu. 

Yıldızile beraber eteğine akan al
tınların da pırıltısı eksilir gibi ol
muştu. 

Girdiği büyük kürkçü dük
kanının iç vitrinleri önün

de durdu. Gözlerile bir şeyler a
raştırdı: 

- Kürklerinizi görebilir mi
yim? 

Manto dairesinin genç satıcısı 
Fipps telaşla yerinden kalktı: 

- En güzel modellerimizi gös
tereyim Bayan Hemingway. 

Güzel kadın, Kleopatra gibi An
tuvanları dize getiren güzel gözle
rini vitrinden satıcının yüzüne çe
virdi: 

- Beni nereden tanıyor sunuz? 
Delikanlı cevap vermedi. Yal

nız şaşkınlık ve sevinçten büyüyen 
gözlerile ona "ömrümde gördü
ğüm biricik güzelsiniz. Sizi ben 
nasıl tanımam?" demek ister gibi 
baktL 

uJ'~PJl ... ~~r 1:H:E!.<!!!l§l!.Rİtit;1W!i. 
ra yazmış değildi. Fakat hakikat
ten çok hayali severdi. Güzele, gü
zelliğe çok düşkündü. Seviştiği 

genç kız bir gün onun dalgalı, si
yah saçlarına "güzel,. demişti. O 
günden sonra Fips berbere herkes
ten sık gitmiye başladı. Heming
way'ı işte bu kuvafördeki haftalık 
bir mecmuanın yapraklan arasın

da görüp tanımıştı. Onu ummadı
ğı bir saatte mağazada görüverin
ce şaşaladı, baygınlık geçirir gi
bi oldu. Vitrinden kürklerin en 
güzelini nasıl çıkardığını, nasıl 

güzel kadının omuzlarına koydu
ğunu bilemedi. Sanki her gün gibi 
satışından yüzde iki buçuk komis
yon almak ıçın bir müşteriye 
kürk beğendirmiyor, eski Mısır 
kraliçesi Kleopatrayı süslüyordu. 

- Nasıl, bu bana gidiyor mu? 

K leopatranın yakıcı gözleri 
gözlerine çevrilmişti. 

- Size her ~y. her güzel şey 
yaraşır Bayan. 

Bu cevabı. veren satıcı Fipps 
değil, şair Fipps'ti. Alacağı yüzde 
iki buçuk komisyonu da, bu ko
misyonla mesut edeceği sevgilisi
ni de unutmuştu. Zavallı sanki 
derinliği ölçülmez bir suya düş
müştü. Boğuluyordu. Fakat boğul
maktan memnundu. Keşke daha 
çok batsa, daha derinlere gömül
se .. ne olurdu! 

Genç kadın kürkü küçük elle
rile yavaşça omuzlarından itti: 

- Belli, ince bir zevkiniz var. 
Ben de beğendim. Ancak, başka 
roplarımla beraber giymeden ka
ti karar veremem. Bana bunu eve 
yollarsanız. .. 

Fipps, tutulı'lıığu tatlı sarhoşluk: 
tan zorla kurtulmaya çabalıyor, 

iş adamı gibi konuşmaya öz.enL 
yordu: 

- Baş üstüne efendim, istedi
ğiniz saati söyleyiniz. Ben getiri
rim. Prova eder. beğenip beğen
mediğinizi söylersiniz. 

- Benim provam çok uzun sü
rer. Daha iyisi kürkü bana bıra
kınız. Kararımı verir, geriye yol
larım. 

Fipps mahzun mahzun boynunu 
büktü. Şu müessese sahipleri ne 
aksi insanlardı. Evlere tecrübe için 

• 
... -... 
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eşya bırakmnyı y.ısak etmışlerdi. 

lstenilen şeyler ancak memur ya
nında prova edilip geriye veril
mek şartile eve kadar gotiırilliır· 
dü. 

- Amma garip usul... Siz be
ni tanıyorsunuz. Tanılan müşteri
lere de ayni muamele yapılmaz a .. 

F ipps önce utana utana başı
nı öne eğdi. Sonra genç ka

dının yüzüne merhamet dilenir gi
bi baktı. Yüzünde hala o boğulan, 
fakat boğulmaktan zevk duyan ga
r.ip mana vardı. Bunu genç kadın 
hemen sezdi. O, zaten önunde her 
erkeğin bu hale duşmesine alışık
tı. Zaferine kayıtsız, dönüp tek
rar delikanlının yalvaran gözleri
ne baktı. Vaktile Kleopatranın bu 
bakışına koca Antuvan dayanama
mıştı. O. hayntperest, genç Fipps 
nasıl dayansın? 

- Provanız ne kadar sürer? 
- Yalnız yarın ... Obür gün der-

hal geri yollnrım. 
Genç satıcı seve seve yenilen 

bir insan teslimiyctile: 
- Peknla, dedi, yarın öğleden 

sonra mutlaka gönderirim. 

F ipps'in hiç şansı yokmuş, 
olsa, yıllardanberi ilk yap

tığı bu usulsüzlük günügününe 
meydana çıkar mıydı hiç? Yollan
dıktan az sonra, kürkün bir müş
teriye çıkarşlması lazım geldi 
Mağaza sahibi arattırdı. iş ortaya 
çıktı. Bu kndarla kalsa yine iyil 

Manto, ertesi gün, Fipps'in de
diği yerden, dediği saatte geldi' 
Iyi bir memura haksız bir ceza 
vermemek için müessese sahipleri 
aralarında bir toplantı yaptılar. 

Uzun uzun konuştular. içlerinden 
biri kürkün ceplerine elini soktu. 
Birinden kokulu, küçük bir ka
dın mendili, öbüründen bir dudak 
l?P~e bir o..k>Jıiiş_ bileti çıig.ı. 

- Işte, dedi, nasıl aldanml§ lill
yım? 

B unun üstüne genç sabc:ı 

- pek tabii - işten çıka
rıldL Az kalsın, bu yüzden, sev· 
gilisini de elinden kaçırıyordtL 
Bereket yıllardanberi aldığı "yüz
de iki buçuk" ları biriktirmişti_ 

Bu para ile onu yine haftada bir 
kere sinemaya götürebilecek, ara
sırn da hediye alabilecekti. Mesele 
bu sayede kapandı. Şimdi zavallı 

(Fipps) e kapı kapı, müessese mü
essese dolaşıp iş aramak, her ga
zetenin ilanının gösterdiği yere 
koşmak kalıyordu. 

Bu, aylar ve aylar sürdü. En 
sonra, gazetelerden birinde oku
duğu büyük, modern bir otele mü
racaat etmişti. Verilen iş o kadar 
içler acısı idi ki Fipps kederinden 
ne hale girdiğini bilemedi. Döner· 
ken ayağı salonun halısına takıldL 
Az kalsın düşecekti. Kapıdan çı

karken de girenlerle çarpışacak 
gibi oldu. Kendini güç topladı. Ve 
birdenbire yüreği yerinden fırla
yacakmış gibi atmaya başladı. 
Çünkü; çarpıştığı insan Heming
way'dı. Fipps. sersem sersem u
zaklaşırken. genç kadının, yanın· 
daki erkeğe eğilip: 

- Sarhoş mu nedir, gözünün ö
nünü görmüyor budala... dediğini 
ve bir kahkaha attığını duydu. 

Sirkeci istasyonunun 

Etrafı Açıhyor 
Sirkecide Dc\'let Demiryollannm 

Avrura istasyonunda yeni tesisat ya 
pılmaktadır. Bu tesisat için istasyo

nun Sirkeci ve araba vapuru iskelesi 

tarafındaki kısımlannda bulunan bil· 

tün barakaların yıkılması hususunda 
belediye ile vekfı.let mutabık kalmış
lnrclır. Yıktınlması icap eden yerle-

rın p!nnları hazırlanmış ve yıkılma 

işine başlanmıştır. Hazirandan sonra 

da istasyonun Sirkeci tramvay cad. 

desine rastlıyan tarafındaki binalar

da istimlak olunacak, burada geniş 

bir meydan açılacaktır 
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SiLAHLANMA YARIŞI: 

Zırhlılar Tayyareye 
•• 

Rağmen Daima Onde 
V qington deniz muahe

desinde muvakkaten 
uyutulan deniz teılihatı me
aelesi birkaç zamandanberi 
tekrar günün meaeleai haline 
geldi. Devletlerin biribirile o

lan bugünkü · münasebetleri 
gözönünde tutuluna berkesin 
kendi sözünü geçirmek için 
ei'aha ıarılmuı, kuvvetini ço
ğaltmuı kadar tabii bir feY 
tasavvur edilemez. Bilhaaaa 
öyle memleketler var ki mü
nuebetleri deniz yolundan o
luyor. Müdafaa ve tecavüz 
hatları doğrudan doğruya de
nizdir. 

Bir taraftan hava vasrtalannm 
mazhar oldukları teknik terakki 
tayyarelerin haiz oldukları sUrat, 
onlara verilen uzun mesafeye ta.. 
hammül imkanı bu meseleyi büs.. 
biltün ehemmiyetleştirdi. Ve öyle 
bir vaziyet tahaddUs etti ki şimdi 
hekes acaba tayyare mi zırhlı mı 

düşmana karşı f aikiyeti temin ede. 
bilir, suali karüşısmda bulunuyor. 

Birçokları tayyareye daha fazla 
bel bağlıyor, fakat bir çoktan da 
tayyarelerin deniz yollarını kon~ 
etmek, tecavüze kalkışmak veya 
müdafaayı temin etmek gibi roller 
de ehemmiyetli bir yer tutacağına 
emniyet edemiyor. 

Büyük devletlerin öyle bir ihti
mal akıllarına yatmıyor olacak ki 
inşaat tezgahlanna hergiln bir zırh. 
lmm gövdesini koyarak deniz va.. 
artalannı çoğaltmakla me,gul olu. 
yorlar. 

Istatietiklere göre 1937 eeııesi 

ortalarında lngilterede beş, Fran
eada. 4, Almanvada 4. Amerikada. 
2, Japonyada 2, Itaıyada 2 kru
vuör inşa edilmiftl. 

Bu faaliyet bugün durmuş değil
dir. Bilakis bütUn devletler delice 
bir faaliyetle deniz sillhlarma aza 
mi kıymet veriyorlar. 

Bittabi bu bir çılgınlık, bir it1.. 
yat veya herhangi bir fantezi o.. 
larak izah edilemez. Çünkü birçok 
bahriye miltehassıslarmm derin 
tetkiklerinden sonradır ki milyon
lara mal olan bu muazzam teşeb
büsler fiiliyat sahasına konulu-
yor. 

mcuı, devletlerin, tayyare
den çolt daha fazla, deniz t 

t •ilahlarına ehemmiyet ver- t 
t diklerini ortaya koymuştur. ~ 

C
azıda bunun •ebeplerini ~ 
okuyacaluınız. -

-1'#~-

Alçak irtifadan uçan tayyarelere 
karşı bir zirhlının otomatik topları 

ateş vaziyetinde 

mileri zayıf bir mevkide degildir
ler. Bilakis tahtelbahirlenn deniz_ 
altındaki mevkii muhtelif filctlerle 
hemen hemen tam bir surette ta.. 
yin edilerek ona göre vaziyet alı. 
nıyor. Ve kruvazörler denizlerin 
hakimiyetim her an ellerinde bu
lunduruyorlar. 

1914: senesinde Akdenizde sey
reden bir Fransız Amiral gemisin
de bir r.abit seyir defterine şun.. 

lan not ediyordu: 

"A vu!itueya tay areleri üstü
milzde uçtular. Birçok bombalar 
attılar. Bunlara karşı bricik mü
dafaa sililumız tilfeklerimizdir.,, 

O zamandanberi hücum vasıta. 
lan ne kadar müthişleşti ise müda 

fa vasıtaları da okadar tekemmül et
ti. Eski bir asker eözil vardır. Hiç 
bir sillh mütekamil deği!dir. Bir 
tecavüz silahına mukabil bir müda. 
faa vasıtası bulunur.,, 

Bu eski sözün yeni bir delili ol. 
mak Uzere kruvazörlerin bugilnkU 
müdafaa imkanlan ve vasıtaları 
gösterilebilir. 

Yeni gemilerin mUdaf aa uzuv-

B fr çok deniz devletlerinin bu larmda biribirinden farklı 
hususta yaptıkları tetkikle..• iki şekil göze çarpar. Birisi vaziye-

tin teferruatı çok mahrem tutuL te göre hareket ediş imkanı biri 
makla beraber yalnız lngiltere ea- de manevra sürat ve kabiliyeti .. 
ki bir anane sadakati gösteren ve Filhakika modern kruvazörler bor· 
denlze müteallik herşeye ehemmi- dalannda birçok avcı tayyaresi ta 
yet veren memleketi halkına deniz Şiyorlar. Hava tehlikesine, tahtel. 
komisyonlannın rap:>r muhteviya- bahir hücumlarına karşı pek güzel 
tını bildiriyor. Bu rapor metotlu bir 
araştırmanın esas!arma dayandığı r: 
na göre tetkika değer bir kıymet. 
te ve gayet samimidir. 

Onu yapanların hüsnü niyetin.. 
den asla şüphe edüemiyeceğine gö_ 
re bunu herhangi bir fırsattan bi
listifade muhataplarını aldatmak 
maksadiyle yaptıklanna hükmedi
lemez. ltomisyonun müntesipleri 
raporlannı yaparken ufak bir mu. 
hakeme hatasının Impartorluğa pek 
J>ahalıya mal olacak bir darbe irı
direbileceğini düşündükleri için bu 
cihetten de raporun samimiliği söz 
götürmez mahiyettedir. 

lngiliz mütehassısları işi her 
lll')ktadan inceden inceye tetkik et
tikten sonra şu neticeye varmışlar 
dır: 

"Tayyare hattı laarp tlerrtİ· 
lerinin yerini tutamaz. Bu ha· 
kikat uzak bir i•tiltbaltle tle 
böyle devam edecektir.,, 

B fr tayyare hiicumuna karşı 
hattı harp gemisinin vaziye

tJ şu yolda tahlil ediliyor. Bugiln. 
ka tekniğe göre gemiler her tür
hi müdafaa silahlan ile mücehhez. 
dirler. Tayyarenin geminin tam 
üstüne gelerek bomba sarkıtması 
ihtimali hemen hemen yoktur. Yal 
llrz tayyareye kar§t değil tahtelba
hır hücumlarma k&.J'§ı da harp ge-

lıte •İze mevıiml~k 
zari/ bir troukar 

bir müdafaa silahı olan bu tayya.. 
reler icabında hemen kalkıveriyor
lar. 

Buna ilaveten zırhlılann kaim 
zırhlan, ve muhtelif tavyue top
lan taşımaları bu muazuua deniz 
kalelerıni hava hUcum'anna karşı 
hemen hemen mahfuz bir halde tu 
tuyor. Zırhlılar olsa olsa top ıner
miJerile su kesiminde ıtçııacak tor_ 
pil yaralarından ve cephaneliklerı. 
nin infilakından korkabilirler. 

Umumi harpte Amerika!dar ta
rafından bombardımana uğrayan 

Ostfrusland ismindeki Alınan kru
vazörü su kesiminin üstündeki 
kalın zırhların mukavemetinden do. 
layı yediği birçok bombalarla yine 
batmamıştır. Nihayet ancak su ke
simi altından aldığı bir yara neti
cesinde battı. 

Biltün bu tetkiklerden çıkan ne. 
tice, hava gemilerinin daha uzun 
müdilet deniz gemileri yerini tuta. 
mıyacağını göstermiş olduğu için 
devletler bu silaha azami ehemmi
yeti vererek İ.n§aatlarım arttır:yor 
lar. 

Yalnız Rusya ve Italya, geniş 
denizler yerine kilçük iç denizlerle 
çevrili olduklarından büyUk harp 
gemilerinden ziyade tayyarelere e
hemmivet veren devlet olarak kal
mışlardır. 

T eruel Harbinde 
Cümhuriyet 

Orsduso Nasıl 
Muvaffak Oldu? 

(Başı 5 incide) 
h:ılkn serbest bir yol temin etmek 
maksadile hükUınetçilerle muhabe 
reye girişince, askerlerinin bir kıs
mı itaati elden bıraktılar ve bu 
hal albayı teslime mecbur etti. (8 
ikincikanun). Bu esnada teslim ol
mak istemiyen 200 kadar asker, 
bir rahibin idaresi altında, Fran
co'nun kurtıp-ma kıtalarına doğru, 
kendilerine yol açabilmişlerdi. 

Bu suretle, harap olan şehir hü 
kıimetçilerin eline düşmüş ve ge
neral Franco için artık turtarıla
cak ne sadık vatandaşlar ve ne de 
asi bir şehir kalmıştı ve bu ge.. 
beple, henüz devam eden kurtar
ma savaşını artık başka bir mak
sat için başka bir tarzda sevk ve 
idare etmek lazım geliyordu. Bu, 
yalnız kolay anlaşılır bir hakikat 
değil, ayni zamanda, asiler için, 
ehemmiyetli bir zarar mahiyetini 
haizdi. 

H ükümctçiler Ten.ıe1'de mü -
him bir muvaffakıyet el

de ettiler; fakat bu muvaffakıyet 

yalnız Ten.ıel'in zabtı ve asilere 
mühim zararlar verdirilmesi bakı
mından değil, ayni zamanda ve 
her şeyden evvel Cümhuriyeiln 
yeni teşkil ve talim edilmiş fırka
larının. beklenilenden fazlasını bi
le yapabileceklerini göstermesi do 
layısile ehemmiyetlidir. 

HükUmetçiler Teruel taarruzu
nu hazırladıkları sırada. general 
Franco'nun, cephenin başka bir ye
rinde, büyük bir teşebbüse giriş
mek üzere olduğu, haberi doğru 
ise, bu maksadın da gayrimuayyen 
bir zamana talik edilerek geri 
kalması, hük(ımetçilerin hesabına 

ayrı bir kazançtır. 

Teruel çıkıntısından kurtulmak 
asi kuvvetler için bir bakıma fay

dalı olmuştur, denebilir. Çünkü, 
bu torbanın içinden kurtulınakla 

istedikleri gibi harekette serbesti 
kazanmış bulunuyorlar. 

Fakat, bugün, asilerin yine Te
ruel dolaylarında harp ettiklerini 

görüyoruz. Bu defaki muharebele
rin çıkıntıyı uzatmak için değil, 

genişletmek ve pek tehlikeli vazi
yetlerini düzeltmek maksadile ya

oıldılh meydandadır. 

'1 

HAFTANIN RESiMLERi 

B. Bitler, Alman ordusunun eski reislerini kabul ediyor. Mareşal Blom· 
berg ve General Friç, Mareşal Goering ve Amiral Reader ile beraber 

Yeni Alman Hariciye um 
Von Bibbentrop 

Pi '*'4' +'f !WP ,._. .. 

Mareyal Goering, kansile beraber İnıiltere Vatan donanması ha, Amlra li Roıoır Bathhoase, Almaa Amirali 
müstemlekeler sergisini geziyor. Fon Mareşal ile birlikte Doyçlaaıcl mrhlumcla 

Su altından fotoğraf: Tanınmış Maca r fotoğrafçılarından doktor Tibor 
Lorges Peştenin bir hamamında bu resmi çekmiye muvaffak olmuştur. 

Alınan sulh kuvvetleri kwiaı 
Wilhelm Keitel 

Alman ordusu başkumandaa 
Von BrauschlUc:b 

Gizli kabine i~sından 
Amiral Beader İspanyada ut General Franeonma kutlata ilk kabine 



JJaponganın 
Cevabından 
Sı nr 

Romen Kabin 
Tekzip 

..... H <H1191> - V'tY.111.ılI 

PETROL 

Antiviriille 
ted.vi 

NiZAM 
ICepelderl" 8llf ........... ini ...... -- .... •lıııı .. 

bir tt&çtır. 



15- 2 -1938 TAN • 

' 

Nasıl do(ldu? - Nasıl ya.adı? - Nasıl battı? 

No. 38 - iKiNCi KISIM - Yaan: zq. Şdir 

ararsızlık içinde Geçen 
Bir Geceden Sonra .. 

V lıdettin; Anadoluda umumi bir 
tiyan çıkarak, Avrupanın bul 
hi.ik6metlennde olduğu gibi, taç 
ve ıahtının bir anda alt üst olaca· 
imdan buyük bır korku ve endşie 
içinde idi. Ve bu endişede, Damat 
Ferit Pap da.müşterekti. Çünkü o 
da çok iyi biliyordu ki; bütün ha-
.)'atı, varhjı, yap.yıp; sadece köh
ne Qmıanh tahtının, artık çürü
miif ve kağşamış olan ayaklannııı 
dibinde leli. Bu saltanat tahtı, her 
banlf bir sebeple çoktüğü dakika
dan itibaren, artık bütün hayat ve 
tkballnfn uzerine, kalın ve siyah 
bir perde iniverecektL 

Bil kararsızlık, ytrml dört saat, 
b6ylece devam etınifti. Nihayet 
(13 - 9 - 335) gecesini büyük buh
ranlar içinde geçiren Damat l'erlt 
Pqa, ertesi sabah erkenden. kona
~ bulunan yaverleri, emir ça
~ uşaklarını, hatta bahçı
vanlmım bile her tarafa saldır
.... (Hürriyet ve ItiW l"ubn) 
nm uU erlWıile bu gibi lflerde 
me&ft umduğu kimseleri tonaja 
davet etmişti. 

Büa 90Dl'a; Dahiliye Nazın A
dil ~ Harbiye Nazırı Sü1eJmaD 
ŞetJt Pap, feyhülislam Mustafa 
Sabri Efendi, Vufl ve Zeynellbl
dbı boalar, Rıza Tevfik ve Ali 
KeJliıl1 Beyler, Salt Molla. ve lalre 
pbl muhim phsiyetler, ~ 
rlt .......... . ~ 
k mznıP.la kap'adıktan 
~ ı.raretli bir müzakereye 
l.iiilflııiiliiiıt.ilenU. 

ceden inceye tahlil etmeden kabu
le yanepnıyan Vahdetttnm berin
de, Damat Ferit Papnm aözlert. 
daima bir bflyO tellrl husule ge
t!rlrd1. 'Nlteldm. itte flmdi de fU 
bir bç çift eh, bu karaktersiz 
hilldhndan. Adeta bOy(lleyfvermif
u. Duaat Perlt Pqaya, oturmak 
için 1f!lr göstermlf.. korkak bir 

- Buyurunuz, pap. .. 
Demi§ti. 

ıniflerdt. Hatıl yapılan bu unmı
suz hareket, Balkan harbinin kay
bolmasına sebep olan hAdtselerden 
birini teşkil eylemlftl. 

işte pmdi de ayni oyun teker
rür eyllyecektl 

Bu 1f. bir kaç kişiye teklif edil
mlf, fakat bunlimn hiç blrl ka
bul etmemlftL Nihayet, Hürriyet 
ve Itilif l'lrkuı merkalnde atz11 
Wr içtlaw'n IODI'&, <Kim Bam
cU .,.,., 9ftJfa davet editdl. Mak
.. ı kendltlae anJatıbr aalatılma: 

-Bay,bay .. B\ılll ........ 
~ 
Oenbmı...U. 

1 EK O N o M 1 1 
DIS PiYASALAR: 

............................ 
DIŞ TiCARET: 

Yunanistanın 
Geçen Seneki 
Maden ihracatı 

BORSALAR 
AÇILIYOR 

Bayram mOnuebetlle kaparuın bG
ton ~ b\llÜD açılacaktır. Bor
.. dışında bazı alıf verifler yapılnuf
tır. Türk borcunun birinci ve IJdncl 

Yanant.tanm llJ9eD 193'1 eenesl l- tertipleri 1e liradan. Allan çtınento-
çtnde ihraç ettlll madenler U2 bin su 11,10 Ura. ve p)'ri mübadil bo-
tondan fula dmnlr cevberl.. 9125 nolarmm 7f,lzOnO 7lrm1 liradan satan 
ton kıom, 3918 ton ... '""t. '1332 ton Lonve alanlardra olm\lftUr. ..... 152.35 
manyalı, 9313 ton yanmıf manyezit. NeY)'Orlr S0.36 
21 '100 ton borulttlr. Bu madenlerin Bedia 1223 

Danimarka ya 
Şarap ve Halı 
Göndereceğiz 
Danimarkalı ihracatçılara alt olup 

Cümhurlyet Merkez Bankumda blo 
ke edUmtı bulunan panmn tuftye
sine dair haZll'lanan protokol icra 
v ekil1eri Heyetince tudik edflıgl~ 
tir. Bu protokole &öre. testlye lflne hemen hepsi Almanya tarafmdan 11 Briibel 515.22 

tm alımmfbr. Amaterclam 1698.- baıtanmak için Ttlrld,e ve l)anirnar.. 

Yanan Vapurlar be Nakli,at : !!::!: ka hükitmetıerlnce buı tıunalar ~ 
Cenevre 705 rarlqtırılmıftu'. Protokolün bmall 

Yanan vapurlanndan birçop A- Kurtu 14.15.30 tarihinden evvel TilrkiJeye ithal e-
vustraı1adan Ywwılstana buldaY Balar 42,45,52 dllmif olan Danimarka mellf8U .aaı-
taP.""'k bere anpje edUmitlerdlr. !ı~ ı!!?i:Sz larm bedelleri TUrlı: liram olarak Da-
\ vustalyRdaa buğday lthal p Giimflt 20.S/16 nimarka Mllll Bankam umma ..... 

nam.tana 80D bdta içinde 8400 ton Çinko 
14

'
4 112 kez Bankammlaki husu.at bir bm•ba 

Avustralya buldlayı ~. yatınlaaktır. Bu suretle be9•ba .,.. 

Balpriatanla yeni Anl•fD'• DEMİRYOLLARINDA: tU11acak paralar bu protokole &ıfire 
Yunan w suı,ar htildUnet1erl ara- tedlyat yapılıncaya kadar n.ntınar-

mnda yenl bir lı:1ertng ve tlcaret an- V --1 & L--- • Y k d iri ı..-a. _ ... , ı--a 1-ı..1-- bloke 
ı.pn .. tma edilmlftir suıııar ıue- • ... ~a agon J • - -™P__. -- • 

tarak kalacakbr. Bu •lacaklarm ta-
teleri bu anlı~nm imaamı; bir L ~ flfl • 
Balkan iiı:tmatbiJ:liğt için atıJm11 bJr ve o.-omo 18rı fiyesi için Danimarka Bankam ..... 
adim olarak JPIJOrlar. Devlet Demlryollan hesabına ye- kez Bankamıza falı.siz olarak w Da-
Bal-..1---.1- p trol Aramfor Diden vagon w lokomotif atın alı- nlmarb lr:ronu ile bir bNabı aut 
•--- e nacaktır. Haber aldıtunıa göre, ye- açacaktır. Bu il beeabı apiJda )'udı 

Bulpr hükdmeti. bütün Bu1garil- nideıı alınacak muhtelif lokomotif ve Türld,e mentell mallann Danllnu'
tanda petrol bul11DIDM ihtimali O- vagonlann bedeli OD b8f milyon il- aya ltballnden twıJ oJacü para 0. 
lan mmtakalUda petrol mflteh•ma- rayı bulmaktadır. Kredlte edilecektir. Danlmarkaya 
lan do~~ ve Bu vagon ve lokomotlfter 110D m.- yQz bin kronluk pnp w J'(ls bin 
llOll~ bltoml :.ı .... .,..~ tem olacaktır. Bunlardan 88 ~esi lo lı:ronlu.t balı ltbal olunaeakbr. B 
~~u u •• ~ ~- • Da-b.rtmak 1.... t brika1ar ku.. komottf. 106 sı yolcu valJC)nu. 450 sf •--.. IDeftU Türlriyede kalan 
bltom ÇI ,,..a a wpb Y'Ük vagonu. 368 m muhtelif ntmeıb ~ tMft,.n. 
ru1mur dtllllntllm~:_.~ -;:e cim yük vagonu. 12 st de muh~Iff •ıımamen tObnmedllf tüdlnte bhaa 
terldbl petrol yapdmuı --.... • tipte otoray ve bir tanesi de dinamo baldye lderinc beAbma •kJedtle. 
lacakbr. metre vagonudur. cektir. f 

Irakta Petrol lat:Juali 

Mastarcı Tesviyeci 
ALI NACAK 

Askeri Fabrlkalat um .. M~ i 
Kmkkalede Topçu mühimmat Fabrikası lçtn beş blrlncl mmf .....tma 

tesviyeciye ihtiyac, vardır. Yol masraf1an kendilerim alt obuk -. 
,..,.ı.cu tmtthlinda tQcUr 01111,.ca i8ndeWde çaı,..1' 1süal eclenlılr 
imtihan için natal' ve 9lkerlik, W.U w anat ftStkMI ve boallnll'ı 1Jle 

......... Pabdb WderlQGM aGntıcaatJan. ('la) 

insan ve Mercan 
Taldtl alalarnuB _.,., W... 

.......... 1d ............ , ........................ 
nr......,..W. .._ ıiı•• .............. , .......... .. 
Mnl.ı.: lleıaa "'71r, ı- 118-
ıtlL 

...... Mktor c.neı ........ 
kati .......,... lltlpna11f, .... 

dillM 71• ............... '* 
.. bfMar •aım-., .. ftlar ...,._ 
..... Lba ....... tabii , .... 

.. ~)'erine .... •lr,..... 

........ "1nıınmla ..... hiç 11-
• 

mlye111H llJMl:t ı•ıe.-ı, .. , 
........... rlıell,... ... 

............ Wr, ...... .... 
tatlliaJ1lQlı .... ...... ..... 

Caftelhila ...... ~ .. ,..,.., .. ....,. ........ ... 
J1111if'Dt7a .......,. ...... lcla 
... ferttea ~,.... ..... 
1plr ,... fakarU .... tuUanBl1ll .................... 

80'115«> Adet 
120840 Adet 

201 Kilo 
13'7 1tilo 
450 Kilo 
'19'1 Kilo 
191 Kilo 
850 Kanpl 
93 Metre 

9000--12000 Ktlo 
'12'0 Kilo 

KapsGI 
Sustalı kapml 
Çirlf 
9 Katlı keten lpµıt 
3. Katlı keten lplijl 
Ökçe perçin çlvisl 
Ökçe takvi,eıçlvisi 
Ataç çivisi 
Zımpara kiph 
Kösele 
Vaketa 

Tahmin bedeli tur temtnala 
Lira Ku. Lira ita. 

242 32 
193 M 
82 10 

'132 91 
2831 IO 
m1e 
UM 

442 00 
1180 

-- 00 18027 eo 

18 17 
14 IO ,. 
1487 

19'1 4t 
18 74 

'Ol 
ıa 11 

' 11 
mı 00 
1352 07 

'2MI il 3220 IO 
1 - Vekiller heyeti kerartyle pena 938 maU ......_. verilmek a.. 

re cimi miktarı. tahmiD bedeli Te ilk temmatı ,,._.... fU1b (11) blaa 
kundura malzemesi 2/ 31938 çilarpmba &ünO ... ı C15> de Oedlkpqec'•ld 
Jandarma S.tın•lm• ~kapalı zarf~- •tm aım.. 
caktır. 

2 - (11) kalem .,.ı...,..1n AJft ayn kWrlllMe lbaW call o1dalu ... 
bepeinln Y9ya btrbç blemtnm ..-~ye lbalesl de cabdlr. 

3 - Şartname her sin~ Jandu1119 ..tma1ma lromkJonm
da g&illebilir. 'Veya (211) ~ nudnıbiltnde aJdınlabWr. 

, _ İatekllJerln ebtltme pi ... , (14) ele bdm' lramm ft ~ 
göre~ teklif~ koml8Jcma wrmeı..ı llzımctir. 

('181) 

lstanbul i>enlz Ticareti Mi ...... : 
llflc:llrl1et motarJerl ~ 20 - 30 hMzln kapalı zarf qmlQe ebl1tme,. 

bmnQftUI'." 7~ -....,., muvakkat. 417 lira IO lnlrufbir. Jl!bllane 
28121138 Cumaneat .. ı 11.SO dadır. İateldllerln teminata muvHbte mü 
baı veya ~ mektubu ve teklif arflaruiı blr aat eneJ Galatada a.. 
tım caddesinde Denis Tlcuwtl MiidürlQO blWındakl komlQOD ..., .... 
ne te..u etmüm ve .-rtnameyt görmek ~ de llOdftıtıet idare 
fUIMiBlne müncaatıan llb olunur. ('194) 
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Kadıköy iskelesinde bir 
işina ile karşılaşµm 

111.2. ~ ~ar~h~~=-~ balle_ll Levazım Amirliği İl8nlaQ 1 ı 
dilmJş şekli 

- . 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları · 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KAYIP - GalatMaray Jiteaindeıi 
•ldJpm tucHknam• ile terhJa teake
reıi kaybettim. Y enUerlni çıkartaca 
tımdua hüki.imleri yoktur. - Adres: 
Calaloilu Y amklaraylar cadclelinde 

idareleri latanbul LV. Amirllgine 
bağlı mileaaesat için almacak olan 
300 ton yulafın kapalı zarfla ekailt -
meaine talip çıkmadığından 17/Şubat 
1938 peııiembe günü saat 14,30 da 
Tophanede LV .A. Satm alma Komia-
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla 
caktır. Tahmin bedeli 15750 lira ilk 
teminatı 1181 lira 25 kuru9tur. şart_ 
naıne ve numunesi Komsiyonda ~rü
lebillr. isteklilerin kanuni veaikalarile 
beraber belli saatta komisyona gel-
meleri. "419. "790,, 

••• 
Dikimevleri için 20 ton kadar sıı.rı 

sabunlu köselenin kapalı zarfla eksilt 
mecdne talip çıkmadığından 18 fUbat 

Beyoğlunda IstiklAl caddesinde Sümer Sineması karşısındaki 179 No. lu 
Kasapzade apartımaru tamamen tamir edilerek heyeti umumiy88i birden 
veya kat kat kısmen kh:aya verilecektir. 

Her suretle kullanılmağa elvertşlf bulunan katlarda müŞterilerin istiye
cekleri lüzumlu tadilit idarece yaptınlablleceğinden taliplerin 21 şubat 
938 akşamına kadar Beyoğlu Vakıflar Müdüriyetine müracaatları i1An 
olunur. (646) 

* Kiralık im iSii 
Beyoğlu Kamerbatun mahallesi Kızılcık sokak 19 No. lı apartımanın bi

rinci dairesi. 
Pangaltı Çayır aokak 93 No. 1ı ev. 
Nişantq Muradiye mahallesi Hacı Mihak sokak 28/ 40 No. lu f!'I • 

Yukarda yazılı vakıf mallar 31/ 5/939 günü sonuna kadar kiraya veril· 
mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin 22/ 2/ 938 pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu vakıflar mü
dilrliltü akarat kalemine gelmeleri. (787) 

938 çarpmba günü saat 15,30 da ·ı.. -----91!'"'-------------------
tanbulda Tophanede LV.A utmalma Damga Ye Darphane 
komeiyonunda pazarlıkla eksiltmesi Matbaası 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 41 btn Müdürlüğünden : 
lira ilk teminatı 307:5 liradır. Şartna. 
mm komaiyonda görülebilir. lltek- 1 - Sınat i§lerl için yerli malı 30.000 kilo külçe kurşun kapalı zarf usu-
lilerin kanuni veaikalartle beraber be. lile, 
Ht aaatte komilyona plmelerl. 2.- 520 kilo kalay açık ebiltme ile satın alınacaktır. 
"420" .. 791" 3 -Tahininen 4.5 - 5 ton hurda çelik ile müstamel iki tonluk bir~ 

* Ordu Butaneleri için 13700 metre 
yatak kıhfhtı bez 23 Şubat 938 çar. 
şamba gttntl aut 15 te Tophanede 
Istaıibul LV. Amirliği utm alına ko.. 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 5000 11. 
ra 50 kurugtur. Dk teminatı 375 lira 
4 lrurU§tur. Şartname ve nUmunesi 
Komisyonda görUlebillr. Isteklilerin 
kanun! vesikalarlle beraber teklif 

yon pazarlıkla satılacaktır. 
4 - KW'fUllun muhammen bedeli dokuz bin, muvakkat teminab 675 

liradır. Eksiltmesi 28 fUbat 938 pazartesi saat 14 dedir. 
5 - Kalayın muhammen bedeli 884 ve muvakkat teminatı 66 liradır. 

Eksiltmesi 1 Mart 938 aalı saat 14 dedir. 
6 - Çelik ve kamyonun pazarlıkla arttınlmasına 2 Mart 938 çargamba 

günü saat 14 de bqlanacaktır. 
7 - Kurşuna aid teklif mektuplan eksiltme saatinden bir saat evvel 

mildüriyetimb:deld komisyona verilecek ve eksiltme ve arttırmalar bu ko
misyonda yapılacaktır. 

8 - İstekliler tartnameleri almak ve satılacak eşyayı gönnek için 19 şu
bat 938 tarihinden itibaren her gün saat 14-16 da İdareye müracaat edebi· 
lirler. (809) 

mektupıannı ihale saatinden bir sa- ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 
at evvel Komisyona vermeleri. 

''411,, "74~ .. 

iLKBAHAR mevsimine 
· mahsm yeni celea malla 
nnua .,er aymnak Udl-

7aemdayu. Bunun lçia 

mevcut ıtokumUZUD bil· 
yük bir kısmını 

15 Soniaaundaa . 
J 5 f ul>afa l<adar 

her rerden i7i ve miikeuı
mel fiat ve weraitle eldea 
Çlbnyora. Çeptler ti
keuı"9a enel ihtiy• 
lanam ı.lD e6m. 

Deniı Levamm Sahnalma Komisyonu llanıan 

Marmara Uaaü Bahri K. Satmalma Komisyonundan: 

Cinsi KilOIU 
Tahmin Fiatı İlk teminatı 

Krf. Lira 
Eksiltme gOıdl 

ve saati 

Türk Hava Kurum 

BUYUK PiYANGOSU 
5. ci Keıide 11 ·Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır_ 
Bundan hafka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

· (20.000 •• 10.000) liralık iki adet milklfat vardır-

Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden 

18numaralıaputman(l)numaralı ~!!!!!!!i!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!l!!!!!!ll!!!!~m!!!!i!!!!!!!i!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!~ dainde Haydar Yüeer .. _________ .. 

Be7oiluaü 

BAKU Mağualan bu piyangoya iıtirak ediniz ... 

-------- ~~-------~~- --
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EMNİYETLİ MÜSTAHZAR 
• • • 

,.,..iDEYi BOZ/V\AZ-KALBI YOF\l'>A.AZ 

l;:NA$ Pi. KAŞELE_~-
GRIP,NEZLE .BAŞ .oıs .ROMATiZMA VE BUTUN AGRILARLA SANCILAR ICIN 

• A • • 

BiR TEK KASE ALMAK KAFiDiR 

tstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 'I lstanbul Komutanlığı ı 
Pazarhk Komisyonu ilanları llanlan ........................................................ ~------------------= 

1 - 379965 lira 88 kuruş keşifl<i 1stanbulda Cerrahpaşa hastanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Bu i§e ait ve şartnameler gunlardır: 
A - Eksiltme §nrtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnames. 
D - Özel şartname 

E - Keşif cetveli, tahlil fiyat cetveli, mesaha cetveli 
F - Proje 

1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yUz binde beşi nis
betinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bilrosundan ala.bi_ 
lirler. 

3 - Eksiltme 24. 2. 938 perşembe gllnU saat 16 da Üniversite Rektör
lüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18 bin 950 lira muvakkat 
teminat vennesı ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi ti.zıın
dır. 1937 senesine alt 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından alınmış in
,aat müteahhitlik vesikası ve talibin kendısi bizzat milhendis veya mimar 
değilse inşaat müddetince fenni mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühen_ 
d:s veya mimarın noterden tasdikli senedini veyahut ta bir mühendis ve
ya mimarla müştereken teahhilde girdiğine dair noter eenedi vermesi. 

5 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel ek
r.ilme komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların en geç 3 üncll maddede yazılı saate kadar 
gdmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. "722., 

lstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonundan: 
Cinsi Muhammen fiyatı Mikdarı Muvakkat teminatı 

Asitfinik 120 Kr. 200 Kilo 
Gılserin 130 .. 800 " 
Forınalin 100 .. 200 " 111 L. 

• 
Tıp Fakültesi Anatomi liiboratuvarma alınacak üç kalem ecza 25-2-938 

Cuma gunü Universite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere açık eksilt
meye konulmuştur. 

isteklilerin 2490 sayılı ihalit kanununda yazılı belgelerle mezkur gün 
komisyona gelmeleri. Şartname hergün Rektörlükte gorülür. (756) 

lstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonundan: 
Istanbul Universitesi Merkez binasının (719) lira keşifli çatı kurşunla

rının tamiri 17-2-938 Perşembe aünü saat 15 de lJniversite Rektör
luğünde pazarlıkla yaptırılacaktır. 

isteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer tı yaptıklarına dair Istan
bul Bayındırlık Direktörlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel 
almı§ oldukları muteahhiklik ve ticaret odası veılkasile 54 liralık mu vak 
kat teminat mektuplarını hamil olmaları lazımdır. 
Şartname her gün Rektörlükte görülür. (757) 

~ 

. inhisarlar Umu~ Müdürlüğü ilanları 

1 - Şartname ve Projesi Mucibince Cibali Tütün Bakım evinde yap
tırılan tadilat ve tamirat işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 10124 lira 64 kuruş ve muvakkat teminatı 760 lira-
dır. . 

3 - Eksiltme 25-2-938 tadhin e rasthyan Cuma günü saat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat §U besindeki Alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - Şartname ve projeler elli bir kuruş bedel mukabilinde levazım 
~ mübayaat şubesinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaiki in
hisarlar inşaat §Ubesine ibraz ederek aynca ehliyet veSikaaı almalan 14-
zımdır. 

ihale günü talib1 çıknuyan 5500 ki 
lo pıla vl!k ve 4200 kilo çorbalık pirin 
cin pazarlıkla ihalesı 21-şubat-938 
pazartesi gOnü saat 16 da yapılacak
tlr. Mubaınmen tutan 5500 kilo pi
lavlık pirincin 1210 lira 4200 kilo çor 
balık pirincin 840 liradır. ilk teminaL 
lan mecmuu 154 liradır. Şartnamesı 
her ğün öğleden evvel komisyonda gö 
rülebilir. lstcklilerın ilk teminat mak 
buz veya mektuplan ile 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. cü maddelerinde ya 
zıh vesikalarile birlikte ihale günü 
vakti muayyenuıde Fındıklıda Komu 
tanlık Satmalma Komisyonuna gel. 
meleri. "706,, 

• lstanbul Komutanlığına bağlı kı-
taat hayvanatı için 600 ton yulafın 
kapalı zarfla ihalesi 25-şubat-938 
cuma günü sat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 34500 liradır. Ilk 
teminatı 2588 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda öğleden evvel görii 
lebillr. Isteklnerin ilk teminat mak
buz veya mektupları ile 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 8. eü maddelerınde ya 
ztlı vesikalarile beraber ihale günü i. 
hale saatinden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarmı Fındıklıda 
Komutanlık Satmalma Komisyonuna 
vermeleri "705,, 

• lııtanbul Komutanlığına bağlı ln-
taat ihtiyacı için 21000 kilo sabunun 
ihalesi kapalı zarfla 28-şubat-938 
pazartesi giinU sat 16 da yapılacak_ 
tır. Muhammen kıymeti 5880 liradır. 
Dk teminatı 441 liradır. Şartnamesi 
-her gün öğ1eden evvel JromiSyonda 
görülebilir. isteklilerin ilk teminat 
makbm veya mektuplan ile 2490 sa
yılı kanunun 2. ve 3. cil maddelerin
de yazılı vesikalarile beraber ihale 
günU ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarnu 
Fındıklıda Istanbul Komutanlık Satı
na.lma Komisyonuna vermeleri. "707,. 

* Süvari Birincilik okulu için 148 ila 
152 yüksekliğinde ve göğüs çevresi 
160 dan yukan ebadda olmak ve hay 
vanlann gösterecekleri vaziyetlere 
göre vasati 170 lira il?.Crinden 27 bi. 
nek hayvanı alınacaktır. Hayvan sa
hiplerinin hayvanlarını göstermek ve 
pazarlığı yapmak üzere her gün Fm 
dıklıda Komutanlık Satmalre-ı Komıs 
y;:>nuna mUracaaUarı. "754,, 

* 3. Kor için 46 çeşit evrakı matbu-
anın açık eksiltme ile ihalesi 25 Şu
bat 938 Cuma günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 272 
liradır. llk teminatı 21 liradır. Şart
namesi her gün öğleden evvel ko -
misyonda görülebilir. isteklilerinin 
ilk teminat makbuz veya mektupla
n ile beraber ihale günü vakti mu
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık 

Satınalma komisyonuna eelmelerl 
(777) 

HAYRETTı?l 
ÇİZE!( 

• 

EMLAK ve TiCARET 

Türk Anonim Şirketinden : 

Emlfilc ve Ticaret Türk Anonim 
şirketinin hissedarlar umumi heyeti 
16 mart 1938 çarşamba günü saat 
10,30 da Mahmutpaşada, Mehmetpa.. 
şa hanında şirketin merkezinde idi 
surette toplanacağından hissedarla
rın o gUn gelmeleri rica oJrunur. 

Heyeti umumiyeye asaleten ve ve
kaleten iştirak edebilmek için hisse
darlann 18.akal 50 hisseye malik ol
malan ve hisse senetlerini nihayet 
13 mart 1938 tarihine kadar şirketin 
merkezi idaresine tevdi etmeleri icap 

• 

Arada Büyük Fark Var 
Pertev çocuk pudraST, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak

lit edilmemiştir. Bu pudranın, en btlyük meziyeti bilhassa çocuk cilt

leri için hazırlanmı§ olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şi~an vUcutın yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. VUcudUn il

tivalarında ve Jro tuk altlannrn pişiklerine karşı bundan daha müessir 
bir pudra henüz ke§fedilınemiştir. 

Onu diğer adi(TalkPudraJ lan ile kanştırmayını 

, ................. ~-----------------~ 6 - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve beşinci maddede 
)azılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parasını ihü
'\'a edecek olan kapalı zarfların eksiltme giınü en geç saat 14 de kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu ba§kanbğına makbuz mukabilinde 
Verilmiş olması lAzundır. (800) 

-------------- eder. 

· Demir Köprü lnıaatı Eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Evvelce ayak kısmının ihalesi yapılmış olan Tunceli Vilayetinde 

Elaziz - Mazgirt yolu üzerinde 70 metre açıldığındaki (Şeyhsu) köprüsünün 
bu defa demir üst yapısı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 
keşif bedeli 45,000 liradır. 

2 - Eksiltme 24/3/1938 tarihine müsadif Perşembe günü saat (16) da 
Nafıa Vekaietinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında 
Y Pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrl diğer evrak (225) kuruş mu
k lınde şose ve kopniler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (3375) liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve müteahhitlik vesikasiyle demir kopru işlerinde ihtisasla
ıı olduğunu ispat eden vesaik ibraz etmeleri lazımdır. (Türkiyede mümes
sil veya vekili bulunmıyan maruf ve müştehlt yabancı firmalardan müte
ahhiUik vesikası aranılmaz.) 

lsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat 
e\r\rcl ne kadar k?misyon reisliğine makbuz mukabllinde vermeleri muk9 

te~dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. <293l <R6!'il 

1STANBUL 

AMIRL1Cl 
LEVAZIM 

iLANLARI 

LV. Amirliğine bağlı müessesat 
için 15 ton pirinç 17 - Şubat - 938 
Perşembe günü saat 15 te Tophane
de LV. A. Satın alma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Ihale günü teslim şartile As. Evsaf
ta alınacak olan pirinç için isteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(421) (805) 

Ruznamei Müzakerat: 

l - İdare meclisi raporunun okun 
ması. 

2 - 1937 senesine ait bllinço V'e 
murakıp raporunun oklµıarak tasdi

ki ve meclisi idarenin ibrası. 

3 - 1938 senesi için iki murakıp 
tayinile ücretlerinin teebiti. 

4 - Ticaret konununun 323 üncü 
maddesi mucıbince şirketle muamele 

yapabilmeleri için idare meclisi aza
lanna salahiyet verilmesi. 

KANZUK 
ÖKSURUK ŞURUBU 

En muannit öluiirüklerle 

brontİt, astın, ve bofmaca 

ökaürüfünün kat'i ilacı~ 

dır. Göfüaleri zayıf olanla. 

ra vikaye edici teairi pya

nı dikkattir. 

Bütün eczanelerde 

buluMr. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoilu, lat•nbul 

İstanbul birinci iflas memurluğun
dan: Bir müflise ait ve İstanbul Ba

lıkpazannda 49 numaralı tekerci dille 
klnının üst katında mevcut yazıha
ne e§Yası 16. 2. 938 çarşamba günü sa 
at 10 da ikinci açık artırma ile satı-ı 
lacağından istiyenlerin gelmeleri 1-

l!n olunur. (4814). •••••••••••••••••••••••••• 
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EViNiZDE 
BiR PUDRA HCJSABAKASI 

'I' ~ r t i p E el l rı l z; 
Krema kö?üklü Tokalon pudrasından 

20 000 
kLit1-1 

Aşağıki tafsilat ~airesinde yapllacak pudra 
müsabakası için meccanen dağıtalacaktır. 

-----------
Holivud sinema yıldızlan, - yüzünüze adi bir makiyaj ,ek

ini veren • bütün pudraların bir fihristini yapmış'ardır. Kul. 
andığınız pudranın rengi ne olursa olsun, belki de size uy
!Un gelmiyor. Bazı sarı,ınlar, e&merlere mahsus bir pudra 
-:ullandıklarında kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı 
'ımerlere de, san,ınlara mahsus bir pudra kullandıklannda 
teza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu bilmenin yega
le çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer tarafm
la b8.fka renk pudra tecrübe etmek ve aradaki farkı anla
naktır. Krema köpüklü Tokalon pudrasının, her tene uygun 
lrijinal ve şayanı hayret renkleri mevcuttur. Bu pudra hava
'andırılmı,, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan müteeuir olmaz. 
lirçok Amerikalı sporcu ve yüzücü kadınlar, audan mütees· 
ir olmıyan bu pudrayı kullanarak mutat olimpik oyunla.rın
lan ve yüzme~rinden sonra bi:e tenlerinin bozulmadığını 
beyan etmiflerdir. 

Tokalon pudrası, imtiyazlı bir usul dairesinde istihzar ve 
'>u imtiyaz T okalon müessesesi tarafından mühim mali feda
·arlıklarla temin ed"lmi,tir. 

Posta, ambalaj veaair masarife karşılık olarak lıtanbul 622 
>osta kutusu adresine (T.T.3) rumuzile 12 kuru,Juk pul gön
lerdiğinizde hususi modelde bir kutu krema köpüklü Toka
, on pudrasile muhtelif renk!erde nümunelik 4 uf ak paket 
>udra adresinize irsal edilecektir. Bu suretle yalnız kendi 
la,mıza veyahut arkadatlarınızla beraber tecrübe ederek ha
dki bir pudra müsabakası yapmıt olursunuz. Ayni zamanda 
'biri gündü2 ve diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan iki 
üp T okalon kremi de göndereceğiz. Bu kremler krema kö
•üklü T okalon pudrasile beraber kullanı'acak yegane krem
lir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranın rengini 
1e bild:rmeyi unutmayınız. 

~~---.. ~--~-
Nüm u ne istiyenlerin çokluğu karıısında gön· 

derme işinin bir kaç gün geri kalmasının mazur 
görülmesini muhterem müşterilerimizden rica 

.eııderİ7.. 

BU MECCANi 
TECRÜBEYi YAPINIZ 
rOzOnQıOn taze ve 
daha gençleşmı~ 

olduOunu g O re -
c•k•inlı. 
Soı t.u•lt~tıı muf•H•I 
malOmalı okuyunuz. 

TIBBIN l.LK SON so·· zu Bütün Tıp kttaplan katranı .nüzmm ve bronşitler, ökslirUklere ve göğüs nez-
lelerine karşı en müess.r bir ilflç oL 

mak üzere tavsiye ediyor. Kinin nasıl srt.manm il-\CT ise katran da öksürüklerin ispesifik ıı~cıdır. KATRAN 
HAKKI t;KREl\lde katranın bütün şüah hassaları bulundu~ıından öksürüklere ve milzmm bronşitlere ve 
ıö'-üs nezlelenne karşı en müesınr ve en ebemmıyetli bir ilic;tır. Ba.lgamlan söker ve yeni~en olmasına mln1 

mU1'. 

MOTHIŞ 
160 
100 

BiR REKABET 
Yerine 60 . 
Yerine 40 

istihzar usulünde binat Eczacı H A S A N 'ın Londrada elde ettiği 
sır ve püf noktalarile tertip edilen 

Yalnız ~A._ş~~ yerin~!!! ~ci rekabetle ~~:a meyva ~z-
lannı tatırbnıfbr. 

Huan Meyva Özü çok saf meyvalarm uaarelerinden istihsal ve ist;hzar edilmit olup mideyi 
ve barsakla.rı ıslah eder, temizler. Ektilik, titkinJik, ağn ve inkı bazı defeder. lştihayı tezyid, 
hazmı kolaylB,ftırır. 

Her yemekten bir saat sonra yarım ili bir çorba ka,ığını yarım bardak su içine karıştırarak ve 
köpürterek içenler, mide rahalsızlıklan çekmezler. Her aabab a.ç karnına bir çorba kaşığı mü• 
leyyin ve ilrisi müshildir. ÇocUklar yarım tertip almalıdrr. 

HASAN Gazoz Özü 
Hasan Meyva Özü'nün evsafında olmakla beraber çok lezzetli fAIDpanya ve sodalı gazoz 

gibi ayni safiyet ve halisiyeti ve ayni kat'iyeti tifaiyeyİ haizdir. 
Hasan Gazoz Özü tekerli ve meyvalı olup kolaylığı ve temizliği ve ucuzluğu sebebile Avru

pa.da kazinolarda içki ve fAIDpanya ve gazoz yerine istimal edilmektedir. Büyük aileler kahve 
ve çay ve gazoz yerine misafirlerine Hasan Gazoz Özü ikram ediyorlar. 

Limon, Portakal, Mandalina, Frenk üzümü, Muz ve Çilek nevileri çıkmıfhr. Şi9eleri: 

25 • 40 • 60 Kurustur. 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

uıyarıi.ıakırda iıç hangarın gosıerüt 

cek mahalde keşif ve şartnameleri 

mucibince yapılması kapalı zarf usu 
lile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 27431 lira olup ilk teminatı 

2057 lira 33 kuruştur. !halesi 21 şu. 
bat 938 pazartesi günü saat 15 te Di 
yanbakırda Levazım amirliği satına! 

ma komisyonunda yapılacaktır. Fen 
nf şartname ve keşifleri görmek isti 
yenler bir lira 38 kuruş bedel muka
bilinde Tayyare Alay K. lnşaat Ayni 
yat Munasıpugmaen aıaomrıer. Uia-
leye gireceklerin mezkur gün ve ea. 
·ıtten bir saat evvel temlnatlarile ve 
~afıa VekfıJetinin müteahhitlik vesi. 
kalarile birlikte Diyarbakır Levazım • 
i.mirl;ği satınalma komisyonuna mu. 
racaaUeri. "718,, "569,, 

Tümen BlrJikle~ için 19500 kilo sa 1 
dcyağı kapalı zarfla 18-Şubat-938 
daat 14.30 da alınacaktır. Teklif mek 
tupları bir saat evveline kadar kabul 
olunur. Muhammen bedeli 19500 lira 
ilk teminatı 1462 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi 162 kuruş mukabilinde 
komisyondan alınabilir. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere bergiln 
ve eksiltmeye iştirak için belli gün 
ve saatte teklif mektuplan ve kanu 
ni ves'kalarile Lüleburgazda Tümen 
Satmalma Komisyonunda bulunma,.. 
lan. "719,, "570,, 

* 
Kırklareli Tümen birlik1erinin ihti-

yacı için kapalı zarfla 120,000 kilo 
sığır eti satın almacaktrr. Muhammen 
fiyatı 26 kuntş 50 santim olup tutan 
31800 liradır. Ihalesi 2&-Şubat-938 
cuma günil saat 16 dadır. Istekliler 
şartnamesini her gUn Tüm satınalma 
komisyonunda görebilirler. Taliplerin 
kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli glin ve saatten en az 
bir saat evveline kadar K.ırklarelin. 
de Tüm satmalma komisyonuna ver 
meleri. "730,, "768,, 

-
Tek Fakat Kat'i Çare 

Tecrübe edenlerden sorunur 
Bat, dit, adale ağrılarile ü'ütmekten mütevellit bütün ısbraplara 

ka.Jlı yegane müessir tedbir bir kate 

~ideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 

icabında g'üıtde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden aakınmız ve her yerde ısrarla GRIPIN isteyiniz. -
"IZMIR _ ~P.~~VCAn " 

ötedenberi sağla.mlığlle tamnmış \'e ha.lkımızm rağbetini 
kazanmış olan nınmutatmın; 

im.ERiNiN 

" " 
,, 75 " " " " 

" .. Değirmenli 90 ,, .. .. ,, 

.. ,, .. 85 ,, .. " 
,, 

.. ,, Geyikli 85 " " 
,, ,, 

" 
,, .. 75 ,, ,, .. " 

" .. Tayyareli 85 ,, ,, ,, .. 

Sahibi: Ahmet Emin YALlUAN. Umumi Neşrıyatı idare Eden: 8. SALDI 
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