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Başvekil Belgradda 
Celil Bayar Biiyiik 
Törenle Karşılandı 

Yugoslav Matbuatının Neşriyatı 
• 

1Başvekilimiz Giderken 

HATAYDA 
--o-

Hasan 
Cebbare 
Değişecek 

Adana, 9 (Tan muhabirinden) -
Hataydan buraya gelen haberlere 
göre, Türkiye - Suriye dostluğuna ha 
lel verecek şekilde hareket eden ma
liye müdürü Cehbarenin azledilmesi 
karar1aşmıştır. Bundan başka, Antak 
ya kaymakamı ve nahiye müdürleri 
nin de değiştirilmesi verilen karar 
)ar arasındadır. Doktor Muahammet iki Zararlı 

Korku . 
~\ 

B 1 B k•ı• il d Hacı Hüseyin, doktor Soman, Cemal 

U gar aşv e 1 l e e Ali, Edip ~dınd~k~ Araplar, S~n~ak 
taki Eti Turklerınm Araplara ıltıha 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
nun bırakmayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

Elek~k Şirketi ile 
1

1 

Müzakereler ilerliyor · 

-./ 

Çok Kısa Bir Zamanda Tam Neticeye 
Varllması Kuvvetle Ümit Ediliyor. 

.Ankara, 10 (Telefonla) - • 
! İstanbul Elektrik Şirketi- · ı 

! nin fevk~lade murahhası B. 1 

Spesiyal ile olan müzakere
lere cumartesi günü saat 11 
de başlandı. 3 saat konuşul
du. Bugün öğleden evvel ve 

sonra müzakerelere devam 

edildi. Yarın da devam olu-

Bu görü~melerde İstan
bul elektrik meselesinin ta
mamile halli hedefile hare
ket edilmektedir, Müzake-
relerin cereyan tarzı iki ta
raf için de memnuniyet u
yandıracak bir farzda in
kişaf etmektedir, Çok kısa 
bir zamanda TAM NETİ
CEYE varılması kuvvetle 
ümit olunmaktadır. 

' ~hmet Emin YALMAN B• G •• •• y kını temin için, Lazkiyeden Antak- ' 

ır Oruşme aptJ yaya gitmişl~rdir •. İstanbul liseleri 
felsefe muallımlcrınden Hatayh Ah- M. CemigetilslahEdiligor 

M. Cemiyeti Konseyi 
Dün Sabah Toplandı 

K )üpte yazı yazıyordum. 

.Do.t bir memleketin .... "Atatürk, Kral Aleksandr'ın Katli Gününde, 
met Faik Türkmenin, Antakyada 
Ampir sinemasında "Türk dili,, bak 
kında vereceği konferans için, ma-IEeri atateai yanıma yakl..,tı: 

- Menu aıkmtnı çekiyona.. 
ftlZ mze verilecek iki çok mühim 

Orduyu Seferber Edebileceğini B.ld• • +• halli hükumet müsaade etmemiştir. 
ı ırmış ı ... 

ıaevzuum var. Dedi. ı 

Miihim, esrarlı haberler almak ü
ınidiyle başımı alika ile kaldırdım. 
Muhatabım sözüne devam etti: 

- Birinci mevzuum şudur: Vatan 
daşlannızı yol yürümeye, hareket 
etmeğe teşvik ediniz. İkinci mevzu
uına gelince o da şudur: Vatandaşla
rımzdan birçoğunda açık ve taze ha 
vaya karşı bir korku var. Bu yüzden 
en bozuk ve kapalı havalara taham
Jnül ediyorlar. Buna karşı gazeteniz
de devamlı bir mücadele açınız. 

Bana çok mühim ve meraklı bir 
mevzu vaadinden sonra gelen bu söz 
leri bir l!tife diye kal'§lladım. Aske 
.... -"'~ ... J """'"'""°~ u~.,. 1 dK• •m~ 

kudu. Dedi ki: 
- Söylediklerimi bir latife sandı- · 

nız. Fakat biraz düşünürseniz ileri 
aürdüğüm mevzuların derin ehem- Yııgo•lav BQfvekili Stoyadinov~'in •on Ankara 
ıniyetini kavrarsınız. Bir milletin aeyahatind e alınmıf bir rami 

kuvvetini yalnız mikdarda araya- Belgrat, 9 (Huıuai surette gi- Bafvekilin karşılafması çok sa-
~nız. En cömert zindelik kayna 
iı, en tabü faaliyet ve inkişaf amili den arkadatımızdan) - Batve- mimi oldu. 
sağlıktır. Vücut hareketi ve temiz kil Celal Bayar refakatinde Ha- Bat vekilimiz yann sabah ıa
hava propagandasına Türk milleti- riciye Vekili Tevfik Rüttü Ara.a raya gidecek ve hususi defteri 
nlıı sağlığı bakımından şiddetle ih- olduğu halde aaat 20,40 ta Bel- imza edecek, öğle yemeğini Kral 
tiyaç vardır. Bu sayede milletin va- N 'b' ·ı b be · kt' Ak d ... 1 ld 1 tas d y aı ı ı e era r yıyece ır. -
3ati ömrü yükselir. Yetişmiş bir va- gra a vaıı o u.. s yon. a .u- tam Yugoslav Batvekili tarafın-
taııdap vaktinden evvel kaybetmek, goslav Batvekih Stoyadınovıç, d b·· .. k b' · f t .

1 
ek 

bir millet için yeri dolmaz bir ziyan- an uyu ır zıya e ven ec -
dır. Hayatın kırk yaşında başladığı Nazırlar, hükUnıet erkanı, Bal- tir. Burada çıkan bütün gazete-

hakkındaki yeni iddialan yabana kan Antantı devletleri elçileri ve ler fevkalade dostane yazılarla 
atnıaymız. Bir adam, tahsilini ve daha birçok zevat kartılayıcılar doludur. Şehir b&flanbaJa dona-
tecriibesini ancak kırk yaşında ta- ara.amda idi. iki dost ve müttefik blmıftır. (Devamı 10 uncuda) 

!ııaıniar. Asıl verimini ondan sonra ============================ 
\Penneye başlar. Sıhhatli bir hayat 
leçiren, sermayesini vakitsiz bir su 
?ette yemiyen bir adamdan 70, 75 
Y•ŞUıa kadar cemiyet mükemmel su 
:rette istifade eder. 

Halbuki Türldyede vaktinden 
f evvel ölümlere haddinden 
•ıla tesadüf ediliyor. Bir misal gös 

tel'eyiın: Yetip.iş ve olgun zümreyi 
!e~sil eden meb~slanruz arasındaki 
olum nisbeti tabii sayılamaz. Hayat 
ta~ınızdaki sıhhate aykırı şartlan 
lrlıIU b" .. ır tehlike diye karşılamak ve 
lrlucadele etmek lazımdır. 
be Siı, haaytın içinde olduğunuz için 
ta~i ~.e .. gö~ü~üzün alıştığı herşeyi 
k . gorursunuz. Fakat ben memle
etıniz' h tar ın er tarafında gezdim. Her 

afta -·11A o d ı·~• o • d .. • .. ı ı zın e ıgınızın şu iki 
~Ş~anı ile karşılaştım: Yürümek 
te . areket etmek korkusu ve taze, 

tnız hava korkusu K ... 
1'a ~!abalık saatlerdeki tramvayla-
bi dikkat ediniz. İnsanlıktan çıkmış 

r halde b" 'b" · le kl" • ın ırıne yapışık bir kit-
la Şe ınde sıkılan, ezilen bu insan-
sa:t ~caba yaya olarak bir saat, iki 
lia utan mesafelere mi gidiyorlar? 

Yır, çoğu bir ik" · ı-8 • veya ı ıstasyon a-
ca~;:dakt beş, on dakikalık yolu ba-

b .1_ rını hareket ettirmeden gı·de-
1unek i lıı 

'lr-,. ç bu sıkıntıya katlanıyor 
~ .... men i · k · 
dan gel Y~ yı anmamış komşuların 
tırap vee~ ena h~~a ile burnuna ız
bozıık h nyor. Cığerlerini kapalı ve 
d · ava ile dolduruyor. Ayak4'~ 

uruyor tT t d """" 
· s e e para veriyor. •' 

<Devamı ıo u • 

Uzak Şarkta Şiddetli Muharebeler 

Japonlar Büyük Bir 
MağlU.biyete U ğradı.lar 
Bir Japon Kıtası Teslim Oldu, 

Kumandan Muharebede Öldü 
Londra, 9 (Huı:.usi) - Uzak Şark

tan gelen haberlere göre Çin kuvvet 
leri şimali Çinde Japon kuvvetleri
ni şiddetli tazyiklere uğratmaktadır. 
Burası son muharebelere sahne o -
lan cenubi Şantuğdan bir hayli u -
zaktır. 1935 senesindenberi Japon -
yanın elinde bulunan Çihar eyaletin 
den geldiği anlaşılan seyyar bir kuv 
vct Çin seddini geçmiye muvaffak 
olmuş ve bu kol şimdi Pekinin an -
cak 35 kilometre şimali garbisinde 
ve Pekin - Suiyan demiryolu üzerin 
de bulunan Şangpinge hücum et -
mektedir. 

Resmi Çin menbalarından verilen 
bu haberlere diğer bir seyyar Çin 
kolunun Tiençinin ancak 14 kilomet 
re garbinde ve Tiençin - Pukov de -
miryolu üzerinde bulunan Yangliu
ginge hiicum etmekte olduğu ilave 
olunmaktadır. 

(Deuamı 10 uncuda) 

-.....r~~ 

Adan ada 
Bir Kadın 

Asıldı 
Adana, 9 (Tan muhabirinden) 

Bir müddet evvel Kersantılı Ayşe is
minde bir kadın, Kasım isminde evli 
bir adamı sevmiş ve mutlaka bu ada
ma varmak için, Kasımın karısını ve 
çocuğunu bala arsenik karıştırarak: 
zehirlemiş, öldürmüştü. Katil Ayşe, 
bugün burada idam edilmiştir. 

Bugün 
Romanya 
Milli Bayramı 

Kral Majeate Karol 

Bugün dost ve müttefik Ruman
yamn milli bayramıdır. Hem Kuman 
ya istiklalinin, hem hanedanın tahta 
geçmesinin, hem de krallığın yıldö
nümü bugüne düşer. 
Ruınanya kralı, Majeste İkinci Ka

rolun idaresi altında milli birliğini 

kuvvetlendirmiye doğru mühim a
dımlar atmıştır. 

Bu mühim döniim noktasına. tesa
düf eden milli bayramı tebrik eder, 
ve dost millete saadet dileri:;. 

Dün Geceki Yangın 
Dün gece saat 24 sularında Boır 

tancıda Bağdat caddesinde Kerim a
ğaya ait 528 numaralı "Tan" gazino
su ile berber dükkanı yanmıştır. A
teş. bir çatı altında olan gazino ve 
dükkanı kamilen yaktıktan sonra 
sönd ürü le bilmiştir. 

Bugün Yapılacak Aleni Celseye 
Habeş Murahhası da iştirak Edecek 

Cenevre, 9 (Hususi) - Milletler 
Cemiyeti konseyi bugün hususi bir 
toplantı yaptı ve ruznameyi hazırla
dı. Konseyin yarın ileni celsesini yap 
ması ve Lord Halüaksm. Habeşis

tan ve İngiliz - İtalyan anlaşması 
hakkında beyanatını dinlemesi bek· 
!eniyor. 

Bugünkü hususl ce1'seye iki Habeı 
murahhası mÜpihtt sıfatile iftira.k et
ml;ludJt. Ha~ komey celae
sinde Taezaz temsil edecek, İngilte
renin en tanınmış hukuku düvel a
limlerinden Norman .Angel, profe
sör Brayli ve Mister Stanley, Habeş 
murahhasına yardım edeceklerdir. 
Haile Selasiye bu mütehassıs heyet
ler murahhaslannı takviye etmiştir. 

Lord Halifaks, içtimadan evvel, 
Fransa Hariciye Nazırı Bonne ve Sov 
yet Birliği Hariciye Komiseri Litvi
nofu kabul etmiş ve dün umumi sek
reter Avenol ile birlikte yemek ye
miş ve daha başka devletlerin mu
rahhaslarile istişarelerde bulunmuş
tur. Lord Halüaks, Rumanya Hari
ciye Nazın B. Kornnen ile de uzun 
bir mülakat yapmıştır. İki nazır dün 
de görüşmüşlerdi. 

Konsey azasından altısı İtalyanın 

Habeş istilasını tanımış oldukları i
çin vaziyet çok J::ariptir. 

Konsey, Habeş meselesinden baş
fDevamı 10 uncudaJ 

Milletler Cemiy{?tİ Umumi 
Katibi M. Avenol 

Fener ve Taksim Stadlarında 

Jimnastik 
Provaları 

Senliklerinin 
1 

Dün Yapıldı 

Dünkü iimncutilı provalanndan bir İntıba 

19 mayıs gençlik bayramında ya
pılacak idman şenlikleri için, dün Fe 
nerbahçe ve Taksim stadyomlannda 
ilk umumi provalar yapılmıştır. Sa
bahleyin erkek ve öğleden sonra da 

kız talebenin yaptığı prova beaenil-. . ,., 
mıştır. 19 Mayısa kadar daha bir, iki 
prova yapılacaktır. Dünkü jimnastik 
provalarına ait diğer resimlerimiz al
tıncı sayfamızdadır. 



2 TAN ========================:::::::. 10 - 5 - 1938 
r••••••••••••••••••······ .. ·························: 

i Ankaradan 1 . ; 1 Telefon ve Telgrafla ! 
=········ ........ : 

No. 54 .Yazan: M. SIFIR 

Pasaport Dairesi için 
Yaman Bir Fırsat 

BELEDİYEDE : 

Kurbağalı 
Derenin 
Temizlenmesi 

MAARiFTE: 

Ortamektep 
l\'lııcılli111li~i 
imtihanları 

POLISTE: 

Bir Caminin 
Kübbesi 
Çöktü 

İspanyadaki 
Alacaklarımız 

An.kara, 9 (Tan muhabirinden) -
30 Eylul 937 tarihinde feshi ihbar e
dilerek 31 birincikanun 1937 tarihin
de meriyet mevkiinden kaldırılan 

Türkiye - İspanya ticaret ve klering 
anlaşmasının tasfiyesine ait kanunun 
yedinci maddesi hükümlerinin İs
panya hadiseleri dolayısile tasdikine 
im.kan kalmamıştır. Bunun için be
delleri İspanya Hariciye bankasına 
yatırılıp tediye emirleri gönderilme
miş olan mallarla bedelleri İspanya
da hususi bankalara yatırılan, fakat, 
İspanyol hükumetince alınmış olan 
tedbirler dolayısile İspanya hariciye 
bankası nezdindeki hesaba kaydedil
memiş bulunan alacakların İktısat 

ve Maliye Vekfiletlerile, Cümhuriyet 
Merkez Bankası tarafından tesbit e
dilecek esaslar dahilinde Merkez ban 
kasındaki Türkiye - İspanya klering 
hesapları mevcutlarından . tediyesi 
Vekiller heyetinde kararlaştırılmış
tır. Y ılmaz ve yorulmaz ar

kadaşların himmet ve 
gayretleri ile hizmet sa -
hamız oldukça genişlemişti. Bu sı
ralarda siyasi mümessillik istihba
ratından da haber almak çareleri
ni bulduk. Bu işte Hariciye Neza
reti müsteşarlığında bulunan Ali 
Ihsan Beyin kıymetli yardımları
nı görüyorduk. Ali Ihsan Bey va
zifesi dolayısile müttefiklerin si
yasi ve askeri adamlarile pek ya
kından tanışıyordu. Yerli ve ya
bancı bütün siyasi mahfillere ser
bestçe girip çıkıyordu. Bize siya
si istihbaratta (V) isminde gizli 
bir eli de temin etti. 
Yalnız pasaport ve kontrol da

irelerine el uzatmak ve buralarda 
olup biten şeyleri öğrenmek çare 
ve fırsatlarını bir türlü ele geçire
miyorduk. 

Müttefikler !stanbuldan Anado
luya gitmek istiyen yolculara ak
la ve hayale gelmiyen şekillerde 

zorıJtdar gösteriyorlar'dı. İstanbul 
polis müdürlüğünden verilen se
yahat vesikaları ile müracaat e
den yolcuları haftalarca bekletir 
yorlardı. Türlü türlü sebepler ve 
bahaneler göstererek seyahatleri
ne mani oluyorlardı. işgal kuvvet
lerinin pasaport dairesi, bir İngi
liz yüzbaşısının idares!ne veril
mişti. Yolcuların hüviyetlerini 
şahıslarını tanıyıp anlamak için 
bir sürü hafiye kullanıyordu. Bun
lar; bir isim benzerliği, zabit veya 
millici olmak şüphesi, İttihat ve 
Terakki mensupluğu ve bunlara 
benzer diğer sebeplerle birçok va
tandaşın seyahat hakkından mah
rum kalmalarına sebep oluyorlar
dı. Muamelede gösterilen bu şid
det ve tazyik Anadoluya geçecek 
zabitlerin seyahatlerini güçleşti
riyor ve hatta imkansız bir hale 
getiriyordu. 

B ir sabah Esat Beyin ziyare
tine gitmiştim: 

- Gel bakalım, Mim Sıfır, de
di, başımıza gelenleri işittin mi? 
Dün altı arkadaşımızın zabit ol
dukları meydana çıkmış. seyahat 
vesikaları, pasaport dairesinden 
geri çevrilmiş. Hani sen geçenler
de bu daire ile de meşgul oldu
ğunu söylemiştin? 

- Evet, söylemiştim. Fakat bu 
dairenin memurları arasında Hür
riyet ve İtilafa mensup z. den baş 
ka bir tek Türk yok. Z. yi evvelce 
size tanıtmıştım: Türklüğe ve mil
lt cereyana karşı durmak bakı· 
mından düşmanlara bile pes de
dirtecek tıynette bir adamdır. Bun 
dan hayır ummak zehirden şifa 
beklemeğe benzer. Gayrimüslim 
yazıcılar hakkında mahimat top
latmakla meşgulüm. Bunlardan 
bir münasibini elde edeceğimi u
muyorum. Fakat biraz vakit ge
çecek. 

Esat Bey güldü ve eliyle sırtımı 
okşadı: 

- Geçirilecek vakit değil, bir 
tek saniyemiz bile yok, iki gözüm. 
Hemen paçaları sıva ve bu işe sa· 
rılrnak lazım geliyor. 

E sat Beyin yanından ayrıl
dım. Polis müdürlüğü sicil 

mürrıeyyizi Macit Beye gittim. Pa
saport dairesindeki zorluklardan 
bahse başladım. Evvelce de bu me-

sele hakkında dertleşmiştik. Macit 
Bey sözümü kesti: 

Bütçe darlığı yüzünden Kurbağalı 
derenin temizlenmesi ve Kadıköy ci
hetinde kanalizasyon yapılması işi 

939 yılına bırakılmıştır. 
Bu sene yalnız kanalizasyon şirke

tinden devren alınan boru ve künk 
fabrikasının işletilmesi için bütçeye 
para konmuştur. 

9 Duba Yerine Kondu 

Ortaokul öğretmenliği için bu se
ne yapılacak müsabaka imtihanının 
sualleri gelmiştir. Buna göre, edebi
yat kolunda; Türk edebiyat tarihi 
müfredatı. türkçe modern bir met -
nin izahı, bir kompozisyon sorula -
cak, ve bir türkçe dersi verecekler
ve plan hazırlıyc;ıcaklardır. 

Tarih, coğrafya kolunda; tarih ve 
coğrafya müfredatı, harita tersimi, 
ortaokul yurt bilgisi müfredatı, lise 
ve ortaların sosyoloji derslerinden 
bir mevzu etrafında birer ders. 

Balatta Molla Aşki mahallesinde 
Kahkaha sokağında Ferruh Kethü
da camiinin ahşap kubbesi, dün ini 
olarak çökmüştür. O sırada camide 
kimse bulunmadığından insanca za
yiat olmamıştır. 

Bir Çocuk Öldü 
Ortaköyde, Danyal isminde bir ço

cuk, boş bir arsada arkadaşı Bilal ile 
oynarken, kazaen bostan kuyusuna 
düşmüş ve ölmüştür. Dün itfaiye ta
rafından çocuğun cesedi bostan ku
yusundan çıkarılmıştır. 

Gazi köprüsünün 9 dubası yerine 
konulmuştur. Bunlardan yedisinin 
üzerine köprünün kuru1masına de
vam edilmektedir. Köprünün 26 ta
neden ibaret bütün dubaları Alman
yadan gelmiştir. 

Matematik grupundan; ortaokul 
müfredatı, ikinci devre jeoloji ve ce- Bir Çocuk Zehirlendi 

Meyda n Bir Yılda 
Açılacak 

bir, lise 3 sınıf edebiyat ve kozmoğ- Kurtuluşta Saffetpaşa apartma-

Eminönü meydanının tamamile yı
kılarak açılması işi bir yıl sürecek
tir. A markalı istimlak ha -
ritasına dahil olup ta 3 
veya 4 üncü mıntakalara ayrıl

mış olan Adalardaki binaların mal 
sahiplerine, kiracılarile bir müddet 
daha kontrat yapmalarına izin veril
miştir. 

rafya müfredatı, iki ders vermek ve ·nında oturan Mardikin bir buçuk ya
bir plan yapmak, fizik, kimya ve ta- şındaki kızı, bir plistırma parçasının 
bii ilimler grupunda; ikinci devre üstünde bulunan fare zehirini yiye
bir ve ikinci sınıflar fizik, kimya rek zehirlenmiş, tedavi için Şişli ço· 
müfredatı, lise tabii ilimler müfreda cuk hastanesine kaldırılmıştır. 
tı, birer ders verme ve plan hazırla-

Kasaphk Hayvan 
Getirtiliyor 

Çukurovada ihraç edilecek hayvan 
kalmadığından belediye, şimdilik 

yalnız Ege mıntakasından hayvan ge 
tirtmektedir. 

ma. 

l\ıft''r'rF.FF.RRTK · 

Suvak Vapuru 
Dün lzmirden 
Getirildi 

Yakında Karadeniz mıntakasından Yazın Adalar arasında işletilmek 
üzere İzmir körfezi vapurlarından da hayvan ihraç mevsimi başlıyacağı 

için kısa bir müddet sonra şehre bol Suvak, dün limanımıza getirilmiştir. 
Şamandırav .. '--6~C1nan :;iUvak:ın tec

rniktarda kasaplık hayvan get• .. a~ rübeleri bugün yapılacaktır. 
cektir. 

Hem Suluyor, Hem Viraifarda Bir Yol Tipi 
Te mizliyor . Gümüşsuyunda belediye tarafın-

Belediye Avrupa şehirlerinde ol- dan beton asfalt olarak yaptırılacak 
duğu gibi 'sokakları hem sulayan, yolun virajları devere tabir edilen me 
hem süpüren makineler getirtmiye yilli. viraj şeklinde ~.a~ılacaktır. Şe:
karar vermiş, bu hususta tetkiklere hir ıçinde olmıyan butun yolların vı 
girişmiştir. rajları b u şekle sokulacak bu ::ıurotlo 
• nakil vasıtalarının virajlarda kaza 

Belediye iktısat müdürlüğünde iş- yapmalarının önüne geçilecektir. 

Az Kaldı Bo9uluyordu 
Güllü isminde bir kadın kucağın

da iki yaşındaki çocukla evine dön
mek üzere Çarşambadan geçerken, 
bir arsada üstü teneke ile kapalı 10 
metre derinliğindeki kuyuya düş

müştür. Kadının kuyuya düştüğünü 
görenler, derhal polise haber vermiş
lerdir. Kadın ve çocuk, boğulmak ü
zere iken kurtarılmışlardır. 

Bir Esrar Kaçakçısı 
Karagümrükte Mehmet isminde bi 

Pl•i, ---...- l~crkcn """\' U.~de yaka-

lanmıştır. Esrarın, Mehmede, Hasan 
isminde biri tarafından satıldığı an
laşılmış, Hasanın evinde yapılan ara
mada 25 gram esrar bulunmuştur. 

• Kasımpaşada oturan Markonun 10 
yaşındaki oğlu Leon, Mecidiyeköyü 
civarında oynamakta iken bir k uyu
;ro. dil9111ll9, \Jv~ .. ı..udll.: U.ı.ç~ç Jl\"CU h..u 

tarılmıştır. 

• 

Yeni 1 O Liralık 

KCiğıt Paralar 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kası hakkındaki 1715 numaralı kanu
nun 17 inci maddesinde yazılı salahi
yete müsteniden, Merkez bankası ta
rafından 16 mayıs 1938 tarihinden i
tibaren yeni on liralık kupürler de 
tedavüle çıkarılmıya başlanacak, çı
karılacak miktar mukabilinde müte
davil banknotlarlardan ayni miktar 
tedavülden çekilecektirı. 

Bu yeni on liralıkların tedavüle çı
karılmıya başlandığı tarihten itiba
ren halen mütedavil 10 liralıklar beş 
sene müddetle mecburi olarak teda
vül edecek, bundan sonra kanuni mü 
ruru zaman müddeti nihayetine ka
dar yani beş sene daha Merkez ban
kası gişelerinde tebdli edilecektir. 

Banknotun aslını görmek istiyen
ler Merkez ~ankastha ve diğer ban-
k..,.1-- ~t.-..i-_.. .. .._ L--1--- ı... ... 1 •• - -

yan yerlerde ma1 müdürlüklerine 
müracaat edebileceklerdir. "' 

- Ağabey, dedi. Iyi ki söyle
din ve hatırlattın: Dün akşam bir 
iş için müdürün yanında idim. Bir 
aralık, bana dedi ki: "Macit, müt
tefiklerin bütün dairelerinde bi
rer irtibat memurumuz bulundu· 
ğu halde pasaport kumandanlığın
da kimsemiz yokmuş. Bugün zabı
ta komisyonunda, miralay Ballar~ 
birkaç gün içinde buraya da bir 
memur tayin etmemi emretti. Be
nim tanıdıklarım arasında oraya 
münasip bir kimse yok. Fırkadan 
istesem duyulacak, bir yerine yüz 
kişi gönderecekler ve beni müşkül 
bir vaziyete sokacaklar. Sen komi
serlerden bir münasibini bul, ya
hut memuriyet istiyenlerden bir 
ehlini seç. Sessizce gönderivere
lim. Yalnız dikkat , et, İttihatçı ve
ya gizli millici olmasın ha!" Mü
dürün bu sözleri geçende seninle 
bu iş hakkında görü~tüklerimizi 

ha na hatırlattı. Hemen: "Emre
dersiniz. Münasip- birini bulayım . ., 
dedim. Şimdi tam sırası ... Elimiz· 
de mükemmel bir fırsat var: Bura
ya kimi göndereceksek düşün ve 
şimdi bana söyle. 

- Buraya· gönderilecek: memu
run vaziyet ve vazifesi nedir? 

- Buna dair bir malı1matım 

yok. Vazifesi ve vaziyeti ne olur
sa olsun, arkadaşlardan birini bu 
daireye yerleştirmekte çok büyük 
bir menfaatimiz var. Bu memura 
müdürlükten verilecek hüviyet 
varakası, müttefiklerin zabıta lto
misyonundaki azaları tarafından 

imza edilir. Böyle bir vesika, sa
hibine her yere girip çıkmak ser
bestliğini verir. Az şey mi bu?. 
Haydi söyle, kimi tayin ettirelim? 

lerin çokluğuna binaen ikinci bir mu Devere şekli, koşu mahallerindeki 
avinlik daha ihdas edilecektir. virajların aynidir. 

9 Taksim Kışlası Yıkılacak 
Ortaköyde bir asri hela yaptırıl- Daimi sergi binasının Taksim kış-

Meclisin Dünkü 
Toplantası 

Fatihte, Selimpaşa yokuşunda otu
ran Cemilin 7 yaşındaki kızı Perihan 
balkondan bahçeye düşerek muhte- , 
lif yerlerinden yaralanmıştır Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -

Büyük Millet Meclisi bugün Hilmi 
Uranın başkanlığında toplanarak E-
18.zığın Cafola köyünden Bekir oğlu 

ması kararlaştırılmıştır. lasının bulunduğu mıntakada tesis e

Macit Beyin bu tatlı sözleri ve 
hele bahsettiği serbestlik ağzımın 
suyunu akıtmıştı. Bu, arayıp ta 
bulamadığım bir fırsattı. Derhal: 

- Beni.. diye cevap verdim. 
(Devamı var) 

IİZMİRDE: 
Aydınlı Talebe 

lzmire Geldi 
İzmir, (TAN) - Aydın 7 eylul ilk 

mektebi dördüncü ve beşinci sınıf 

talebesi, başmuallim ve muallimleri 
le birlikte buraya gelmişler, İstas -
yonda Sakarya ve Dumlupınar ilk 
mektepleri başmuallimleri Agah ve 
Gaffar tarafından karşılanmışlardır. 
Aydınlı talebe ilk geceyi otelde ge -
çirdikten sonra Sakarya mektebi ta
lebesine misafir olmuşlardır. 

Aydınlı küçükler, Atatürk anıdı -
na çelenk koymuşlardır. Halkevimi -
zi, kültür miiesseselerini, ®vlet de
mir ve deniz yolları müessese ve fab 
rikalarını, kara ve deniz nakil va -
sıtalannı, fabrikaları gezerek tetki
katta bulunacaklardır. 

BESNlDE: 

Arazi Yazımı Bitiyor 
Besni (TAN) - İki tahrir arazi 

komisyonu daha teşkil edilmiştir. 

Böylelikle, Mayıs sonuna kadar ara
zi yazımı bitirilecektir. * Besni (TAN) - Suvarlı ile Bel 
veren ve Perveriye şiddetli dolu 
yağmış, fıstık bahçelerile bağlara 

mühim zarar vermi5tir. 
' 

Ziraat Vekilinin 
Tetkikleri 

tHr müddettenberi Nümuneçifliğin 
de sık sık tetkikler yapmakta olan 
Ziraat Vekili Kurdoğlu beraberinde 
İş Bankası umum müdür vekili ve 
muhasebe umum müdürü B. Muvaf
fak olduğu halde Nümune çiftliğine 
gelmiş ve çiftlikte, zirai işletmeler 

kurumu idare meclisi reisi Tahsin 
Coşkun, kurum umum müdürü Şefik 
Bakay, çiftlik müdürü Osman ve di
ğer kurum ve çiftlik idaresi erkanı 
hazır bulunduğu halde üç saat ka
dar devam eden bir toplantı olmuş
tur. 

Anlaşıldığına göre, bu toplantı, zi
rai kontabilite hakkında kongreye 
verilecek raporla alakadardır. 

En modern idare ve muhasebe ve 
çalışma tarzlarına malik olan Nümu
ne orman çütliğinde şimdiye kadar 
tatbik ve tesbit edilmiş olan şekiller 
esas ve model olarak alınmaktadır. 

dilmesi kararlaştırılmıştır. Bu mak
satla yakında bu kışla istimlak olu· 
nacaktır. 

Elektrikli Tesisat 
Milli bayramlarda istüade edilmek 

üzere yaptırılacak daimi tesisat, e· 
lektrik şirketine verlimediği için bu 
tesisat Cümhuriyetin 15 inci yıldö
nümüne yetiştirllemiyecektir. 

Maaşlarını Almadan 
Ölen Mütekaitler 

Uçaylıklarını almadan ölen tekaüt 
ve yetimlerin maaşlarının veresele
rine verilmesi hakkında Maliye Ve
kaleti alakadar dairelere bir tamim 
yapmıştır. Bu tamimde deniliyor ki: 

"Muhasebat divanı umumi heye -
tince ittihaz edilen karara göre mü
tekaitler hakkında da ayni esaslar 
dahilinde muamele yapılacaktır ve 
üç aylıkların verilme zamanı geldik 
ten sonra aylıklarını almadan ölen
lerin maaşları vereselerine verile -
cektir.,, 

Evvelki gün GölcUKte Mecıd.ıye harp r emimize merasimle sancak ve
rilmişti. Yukar daki resim, sancak verme merasiminden bir intibaı tes

bit ediyor . 

• ·. 
Vatman Mehmedin idaresindeki 

95 numaralı bir tramvay, Beyoğlun
da fabrikatör Nadire ait 1542 numa
ralı hususi otomobile çarparak. ça
murluğunu parçalamıştır. 

9 
Feriköyünde oturan Despina, Hür

riyet tepesinden geçerken ayağı ka
yarak düşmüş, kucağında bulunan 2 
yaşındaki Zeki başından yaralanmış
tır. 

• Kadıköyde oturan 12 ya§lndaki 
Hasan, sokakta koşarken bir tram
vay direğine çarparak başından yara 
lanmıştır. 

• Boğazici ıısesi talebesinden Ner-
min, mektebin bahçesinde bir ağaca 
çıkarak çiçek kesmek isterken düş
müş ve elindeki makas sağ böğrüne 
saplanarak yaralamıştır. 

• Bomontideki İtalyan mektebi tale-
besi, dün Feriköyden geçerlerken bir 
evin damından düşen bir taşla, tale
beden Yuvan başından yaralanmış-
tır. 

Osman ve Dinarın Y eregiren köyün
den Karagöz oğullarından Hidayet 
oğlu Metalibin ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkındaki mazbatayı tas
vip etmiştir. Bazı ihracat mallarımız 
için İtalya tarafından verilen mun
zam kontenjan listesinin kabulü ve 
buna mukabil İtalyanın genel itha
lat rejimimizden mutlak surette isti
fade ettirilmesi, subay rütbe isimle
rinde bazı değişiklik yapılması hak
kındaki kanun liyihalarının da bi
rinci müzakerelerini yapmıştır. 

Meclis çarşamba günü toplanacak
tır. 

Maktu Fiyat Kanunu 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) -

Perakende satışlarda pazarlığı kaldı
ran ve maktu fiyat usulünü koyan 
kanun projesi dün hükumet tarafın
dan Kamutaya verilmiş ve tetkık e
dilmek üzere encümenlere havai.c e· 
dilmiştir. 

ITAKVIM ve HAVAi 

1 O Mayıs 1938 
S AL 1 

5 inci ay 
Arabi: 1357 

Gün: 31 

Rebiülevvel: 9 
Güneş: 4,50 - Öğle: 
İkindi: 16,09 - Akşam: 
Yatsı: 20,59 - imsak: 

Hızır: S 
Rumı 1354 
Nisan: 27 

12,10 
19,12 

2,49 

YURTI A HAVA V AZlYETl 
Ycşilköy meteoroloji istasyonundan alV 

nan malumata göre yurtta Karadeniz ltl' 
yılarının şark taraflarile cenubun doltıl 
kısmında ve Orta Anadolunun şimal tıı' 
raflarında bulutlu, diğer bölgelerde az 1>11 

lutlu geçmiş, rüzgArlar doğuda ııakin Jc91 

mış, diğer yerlerde umumiyetle şimali iS' 

tikametten esmiştir. 
1 

Dün İstanbulda hava açık ve ekseriY'c 
le kuvvetll rüzg~lı geçmiştir. RUzgfır 61' 
maiden ••niyede 6 ilA 9 metre hı;dn es ~ 
miştir. Saat 14 te barometre 764,2 m!lll'lle

6 
re idi. Hararet en çok 19,8 ye en az ıo, 
santigrat olarak kaydedilmiştir. 



10 - 5 - 1938 

Konseyin 181 inci 

Toplantısı 
, 

Y Cl%an: ômer Rıza D0'1RU L 

Milletler Cemiyeti Konseyi dün 
101 inci toplantısına gizli cet 

lelerle başladı. Belki de aleni celse
lerine bugünden hatlar. Konuşula -
tak en mühim meselelerin başında 
8abeı meselesinin tasfiyesi bulunu
Yor. Habeşistan Negüsil, memleketi
lliıı ınukadderatını alakadar eden bir 
llleselenin konuıulmakta olması do
la:nsile Konsey toplantısına iştirak 
edecek bir murahhas göndermi§ ve 
h11 ılıurahbas İngilterenin en tamn
ı.ııı hukuku düvel mütehassısla -
ltııdan mütetekkil bir heyetle tak • 
•iye etmiştir • 
llabeş meselesinin tasfiyesi bir 

ı.ıfiddettenberi konuşulmakta ve İn
riltere hükumeti tasfiyenin tamam
laııınası için Milletler Cemiyetine 
ltı6racaat etmiı bulunmaktpdır. Esa
Jen Konsey. azasından altısı, İtalya • 
'ın llabeş ilhakını tanımıştır. Geride 
~anların bunlara uyacaklan mu -
ltakkak sayılıyor. Evveli İngiltere 
ltaıya anlaşmasının başanlmaın, da
lıa sonra Fransa - İtalya anlaıması
lltıı hazırlanması bu vaziyeti kolay -
laştırnuştır. 

konseyin konuşacağı diğer bir me 
lele, İspanyadır. İspanya Cümhuriye 
ti bu defa Hariciye Nazın Del Vayo, 
1'tilletler Cemiyetinin, Almanya ile 
lt.lyanın Cümhuriyet topraklarına 
tecavüzünü durdurmasını istiyecek, 

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

Roma Temaslarının Manası 

Mussolini Bir Nutkunda 
Bunu izah Edecek 

ltalya Südetler lıinde Herhangi lir 

Harbe Meydan Verilmemesini istiyor! 
Roma 9 (A.A.) _ Röyter bildiri- j def olarak konulan vagonlara daha 

' ilk anda isabetler olmuştur. yor· 
· Hitler Floran•ada 

Hitler - Mussolini mülikatın~ .h~- F1 a 9 (A.A.) _ Saat 14 te 
k .k. .. ı·· in Mussolınının orans ' 

ı ı şumu u ve m ası.. . ~ . Hitleri hamil olan tren, istasyona da-
14 mayısta Cenevada soylıyece~ı .n~- hil olmuştur. Bu esnada mızıka Hit
tukta belli olacaktır. Mussolınının 

1 
f . marşlannı çalmakta i-

bu nutkunda İtalyan siyasetini etra- er ve aşızm d . d',.. zaman da 
. . . . di. Hitler, tren en ın ıı!i. -

file çızmesı beklenıyor. h 1 Floransaya gelmiş olan 
ld'ğ' _ M a evve 

Burada zannedi ı ıne gor~ .. ~s- M lini tarafından istikbal edil-
sölini, Südet Almanları statusunun usso 

miştir. 
tadilinde Almanyaya diplomatik mü- Saat 14,30 da Hitler, 15 inci asır-
zaherette bulunmayı vadetmekle be- da inşa edilmiş olup Floransanın 1-
raber herhangi bir harbe meydan talyan payitahtı olduğu zamanlarda 
vermemesini Hitlerden bilhassa rica krallann ikametgahı olmu~ olan meş 
etmiştir. hur saraya girerken Duçe kendisin-

Hitlerin, Alman müstemleke talep den aynlmıştır. 
lerini de mevzuubahis ettiği tahmin Führere, kral - imparatorun misa
olunabilir. Fakat bu hususta resmen firi sıfatile bu saraydaki kısa ikame
hiçbir şey söylenmemiş olması İtalya ti için müteaddit mükellef salonlar 
nın İngiltere ile iyi geçinmek ve İn- tahsis edilmiştir. 
giliz efkarı umumiyesini gücendir- Öğleden sonra Hitler ve Mussoli
memek istediğine atfolunmaktadır. ni, Vekkio sarayını gezmişler ve hal-

Dünkü hava manevralan kın şiddetli alkışlan ile karşılanmış
•e silah ambargolarının kaldırılma- Roma, 8 (A.A.} - Hitler şerefine 
•ı iizerinde ısrar edecektir. dün tertip edilen hava manevralan 

lardır. Hitler ve Mussolini, bundan 
sonra Pitti sarayına dönmüşler ve o
rada kısa bir istırahatten sonra, şe
reflerine verilen ziyafette bulunmak 
üzere Rikardi sarayına gitmişlerdir. 

konseyin alakadar olacağı üçüncü 400 kilometre ~ratle uçan 3~0 avcı 
lt!tıseJe İsviçrenin bitaraflık istemesi tayyareşinin havada gamalı haç res
lle aittir. İsviçre ötedenberi 'bitaraf 

MISIR: 

Kralın hmu•i lrabine ıeli 
Ali mahir P"f'l 

A. Mahir Paşa 
istifa Etti 

Kahire 9 (Hususi) - Mısır kralı 

Birinci Faruğun hususi kabine şefi 
Ali Mahir Paşa, bugün istüasını ver
miştir. Fakat son dakikaya ka~~r a
lınan haberlere göre, istifa henuz ka 
bul olunmamıştır. Ali Mahir Paşa, 

kabinede bazı tebeddüller yapmak is 
tiyen Başvekil Mehmet Mahmut pa
şaya muhalefet etmişti. Bu yüzden 
bir kabine buhranına sebebiyet ver
mek üzere idL 

bir ınemleketti fakat İsviçre, Millet- metrnesile başlamıştır. 
ler Cemiyetine girmekle, bitaraflığı Müteakıben ağır bombardıman tay 
ltaybetti. O da, Milletler Cemiyetinin yarelerinin hareketleri başlamış ve 
difer izası gibi bir takım taahhütleri bunlar hakiki endaht talimlerinde bu 

Ziyafetten sonrra, Hitler, şerefi- (NG(LTERE: 
ne verilen gala müsameresinde bu-

liıerine almış ve Milletler Cemiyeti 
1 

t r 
1 • • • unmuş u . 

il 11 teminatı ile vazıyetını korudu • B .. t k k if t yyarelerile 
lL • İ . unu mu ea ıp eş a gqııa ınanmıştı. Habeş. spanya, Çın . 
"e Avusturya hadiseleri, İsviçreye hücum tayyareleri .arasında dehtet~ı 
'rilletler Cemiyeti t•rafmclan verilu ;b.ir hava ınuharebesı olmuştur. Ve ru.
t~ı ... ,,,t'"' ;e .. ~ ..... ;.,.11~; .. ; ... 1 ......... -- hsıvP.t vi'"""i rlaki1rA ~a~ar ~1!1.,. ~nı
"1lnun neticesi olarak İniçre hükiı- baraıman tayyarelerının şıddetlı a-
"ıetj bitaraflığının if.4.esj ver.tanmma tışlan vuku bulmuştur. Bu tayyare
tı için teşebbüslerde bulunmuştur. ler bombalarını 1500 ili 2000 metre 

bir Londra gazetesi bu mesele - yükseklikten atmı§lar ve sahile he
lfe11 bahsederken fU satırlan yazı -
>'or: 

''Fransa erkim harbiyesi, Alman 
"kerlerinin İsvİ!;reden geçerek Fran 
layll tecavüz etmelerini hesaba kat
~•ktadır. Böyle bir hareket Alman
•rın Maginot hattını cenahtan yar -
~lllarına yardım eder ve Belçikanın 
~t•raflığı meselesi yüziinden ingil-

re ile aralannda anlaşmama;lık 
tlltınasına mani olur. İsviçre mesele 
: ingiltere ile Fransa arasında ihti-

f •esilesi teşkil etmiştir. Çünkü 
:Dıberlayn İsviçrenin bütünlüğü -

0~ taahhüt edememek vaziyetinde 
ile d11tunu söylemiş, ve 'bunun üzeri
" İsviçre hükumeti bitaraflığını ta
t~ttrıak için isticale Hlzum görmüş -
~l', Lviçrenin Milletler Cemiyetin
"ı il Çekilmesi belki de Milletler Ce -
._11~eu merkezinin başka yere nakli-

•cap ettirir.,, 

t~0nseyin görüşeceği bir mesele de 
"4 ltleselesidir. Çin hük6meti, ui -
~ •lı tecavüz yüzünden Milletler 
~Yetine bir kere daha müracaat 

it f bulunuyor. 
"-flhll defaki Konsey de dünyanın en 
~t i11a dertlerile karşılaşacak. Fa • 
l.w.ı. llıuJıakkak ki, bu dertlere derman 
l.o llıadan dağılacaktır. 

radra • Pari• mihveri : 

L 0 ndra ıazetelerinden Nevs 
lon lo tngiltere ile Fransa ricalinin 
lfer1t ndra görüşmelerinden bahse
ff.., "11 

"aziyeti şu tekilde tahlil e-
.r or: 
''llerı· . . . . • 

leıa 'Ik 111 
• Boma mıhverıne ındın -

ttı.ı~ 1 darbe, Londra - Roma mihve
tıı,rı. Cadı idi. Bugün bir de Londra -
11''8 llıi~verf vardır. İngiltere ile 
"- ta)f hiikCtınetleri harp zamanın -
ltara 1 ıp edecekleri hattı hareketi 
•tı, :u •t~•rınışlardır. İngiltere ordu
tlbt bYUk harbin sonlarında olduiu 
1ctar lr Fransız başkumandanının 
'- ._ esı al tanda harbedecek ve Fran
lllıı ~nanırıası bir İngiliz bat amirali
t._tilt urnandası altında bulunacak, 
._)')' ere Yığın Yiian boınbardunan 
daıı ~eleri teınln edecektir. Bun -
hutd aşka Fransaya kafi miktarda 
deıao •y' Petrol ve sair askeri levazaım 
tat._ etırıek için kredi açllacaktır.,. 

RUSYA: 

Roma .Moskovaya 
Atfen Yanlış 
Haberler Veriyor 

Moskova, 9 (A.A.} - Çekoslovak 
komünist partisinin gazetesi olan 
"Rotefane,, Moskova komintern tel
siz istasyo~una atfen "Guya Alman
ya, Çekoslovak hu41udunu ihlil ede
cek olursa 30 bin Sovyet bombar -
dıman tayyaresinin Berlin üzerle -
rinde uçacağını" yazmıştır. Bu ha -
beri, neşreden Moskova gazetele~i, 
Tass ajansının şu tavzihini de verı -
yorlar . 

"Bu haber tamamile uydurmadır. 
Haberin, Romada bulunan malum 
"irs" telsiz istasyonundan çıktığına 
da şüphe yoktur. "Rotefane" işte bu 
"lrs" istasyonunun tahrikatçı faşist 
leri tarafından bu suretle yanlış bir 
haber neşretmeğe sevkolunmuştur. 

Kalenin ecnebi irçi Jelegelerini 
lıabul etti! 

Moskova, 9 (A.A.) - Dün yüksek 
Sovyet divanı reisi Kalenin, Sovyet 
ler sendikaları merkezinde 1 Mayıs 
bayramı dolayısile Moskovaya gel -
miş olan ecnebi işçi delegasyonları
nı kabul etmiş ve kendileriyle beş 
saatten fazla görüşmüştür. 

Bu mülakata ispanya, Fransa, In
giltere, Çekoslovakya, Belçika, Is -
veç, Norveç, ve Avustralya delegele
riyle yüksek Sovyet divanı azalan 
ve sendikalar mümessilleri iştirak 

eylemiştir. 

Delegelerin nutuklarından sonra 
Kalenin, kendisine gönderilen hedi
yelerden dolayı bilhassa İspanyol de-
legasyonuna ve Ispanyol milletine 
teşekkür ettikten sonra, Hürriyetle
ri için büyük bir savaşa girmiş olan 
Jspanyol ve Çin milletlerine Sovyet
ler Birliği halkının derin sempati -
sini beyan etmiftir. Kalenin, Sovyet 
ler Birliğine bir tecavüz vukubuldu 
ğu takdirde mütearrıza layık olan 
kabulün haiırlandığını alkışlar ara -
ınnda beyan etmi§tir. 

lunmak üzere belediye tiyatrosuna 
gitmiştir. Temsilden sonra, Almanya 
ya dönmek üzere hususi trene bine- · 
cektir. 

Kral, Londranm 

Hava Müdafaasını 

Teftiı Etti 
Berlin Hitleri belıliyor 

Bertin, 9 (A.A.) - Berlin şehri, 

~arın akşam buraya dönecek olan B. 
Hitlere -misli görülmemiş bir kabul 
resmi yapmak için şimdiden hazır -
:&.nmıya baılamı§tır. Yüzlerce kİff 
B. Hitlerin geçeceti yollan tezyin 
i§ile me§guldür. 

AMERiKA: 

B. Okyanosta 
Beş Deniz Üssü 
inşa Edilecek 
Vaşington, 9 (A.A.) - Amerika 

hükumeti, Havai önünde bir müda -
faa zenciri teşkil edecek surette bü
yük Okyanosta beş deniz üssü inşa 
etmeğe karar vemıiş!ir ki şunlardır: 

Alaska, Midvay, Vake, Kanton ve 
Pagopago. 

B. Ruzvelt Va,ingtona Jöndü 
Çarleston - Cenubi Karolin, 9 (A. 

A.) - B. Roosevelt, "Filadelfiya" 
kruvazörü ile buraya gelmiştir. 

Müşarünileyh, Karaip denizinde 

bu kruvazör içinde bir hafta istira -
hat etmitşir. B. Roosevelt, trenle Va
şingtona gidecek ve bugün oraya va
racaktır. 

Yeni bir radyo i.taayonu 
Vaşington, 9 (A.A.) - "Paname

rikan Unyon", bir radyo neşriyatı 

servisi açmıştır. Bu neşriyat, şima
li ve cenubi Amerikaya mahsustur. 
Bu neşriyatta Amerika cümhuriyet
leri hariciye nazırları veya mümes -
silleri söz söyliyecektir. 

ilk programı açan, B. Hull, Ameri 
ka milletlerine B. Roosevelt'in bir 

mesajını iblağ etmiştir. 

Dünyatlaki altın para meocw/u 
Va§ington, 9 (A.A.) - Federal ha 

zine tarafından neşrolunan istatistis 
tiklere göre bir martta dünyada ak
çe olarak mevcut olan altın miktarı 
24 milyar 100 milyon dolara baliğ ve 
bunun 12 milyar 83 milyon doları 1\
merikaya ait bulunmakta idi. · 

* Vaşington, 9 (A.A.) - Hazırlan -

makta olan bütçe tahminlerine gö -

re, Rooseveltin kalkınma programı 

tamamile tatbik edildiği takdirde 

1939 senesi bütçe açığı üç milyar 

722 milyon olacaktır. 

• 
Londra, t (A.A.) - Bugün, Kral, 

Londram Jaava mildalaan terdlaa
tuu teftiı etmif, bilihan keadJ ha 
susl tayyaresi ile birçok tayyare 
kararslhlanm gezmiıtir. 

ÇEKOSLOVAKY A: 

Muhtariyetçiler 

Şefinin Bir Dileği 
Prag, 9 (A.A.) - Macar muhtari

yetçileri şefi B. Esterhazi, Çek hü
kümetine bir muhtıra vererek Çe -
koslovakyadaki Südet Almanları için 
talep ile himaye kanununa müma -
sil bir kanunun Macar ekalliyeti i -
çin de kabul edilmesini talep etmiş
tir. 

SURiYE.-

Yakın Şark Devletleri 

Tıp Kongresi 
Beyrut, 9 (Hususi) - Yakın Şark 

devletleri tıp kongresi bugün açıl

mıştır. Kongreye Mısır, Filistin, İ

rak, İran, Erden doktorlan iştirak et 
mişlerdir. 

AVUSTURYA: 

Artidük Otto'nun 

Kardeıi Mahkemede 
Viyana, 9 <A.A.) - "Havas ajansı 

muhabirinden,,: 
Askeri mektebe devam etmekte ol 

duğu sırada devletin kolleksiyonuna 
ait birtakım feyleri çalmış olmakla it 
tiham edilen Feliks dö Habsburg hak 
kında bir ihzar müzekkeresi çıkarıl-
mıştır. Mumaileyh Arşidük Ottonun 
kardeşidir. 

Ev Kadınları 
Taze yemişlerin renginden ve asit

lerinden manikürlü tımaklarmı:n ko
rumak isterseniz ellerinize ince )is

tik eldiven takınız. Manikür, reçel ve 
ıurup yapmaya mini değildir. (Ulu
sal Ekonomi ve Artırma Kurumu) 

• 
iSPANYA: 

3 

;tlflEK 
Bayan Baysız Olamaz! 

[Yazan: B. FELEK] 
Bir kariim bana şu mektubu yazı· 

yor: 

Her iki. Taraf ta "Aziz Feıekr 
1 ; "Yazılannızı her sabah okurum. 

Yeni• Bı·r Taarruz Kah kuru kdh 11aı fakat hergü:n bir 
te"iye yazar.nnız. Ben yazılannıza 

H 1 imrenmekten ziyade bu ıttırat ho-J çin azil anıyor pmcı gidiyor. Sizi ıeki.z yıldan faz-
la bir zamandır okurum. Usanmak, Londra, 9 (Hususi) - İsp~ya bar-
Ü§enmek bilmez, yaz ktf dinlemez; 

bi durgun bir vaziyete girmiştir. Bu- ha"adan sudan bir §ey çıkanr 110-
gün cephelerde uf ak tefek çarpışma- :zar.ıınız. Bu yazılarınız içinde bazı-
1.ardan başka hiçbir mühim askeri Zannın çengel ıakızı gibi çiğnendiği 
hareket kaydolunmamıştır. Her iki halde bir tat "ermediğini söylersem 
taraf ta, cephede ve cephe gerisinde bana kızmauınız ya! Anla§ılıyor ki 
kendi hatlannı kuvvetlendirmekle bazan me"zu bulamıyorsunuz. Fran
meşgul dlmaktadır. nzlann dediği gibi "bu hal en iyi 

Bu hazırlıklar sonunda, çok şid- ailelerde de tesadüf edilir,, imdi si
detli bir harbin başlamasına intizar u, sizin çe§itten sandığım bir mev-

1 olunmaktadır. zu 3Unacağım. 
'Ama bir Jlmeıüra gemi.ine Dün (Pazar günü) Adalardan bi-

taarnl% etmelı utetliler! rine hava almaya gittik. Gezip do-
Cebelüttank, 9 (A.A.) _ Graftan Zanık; biraz yorulduk. lakeleye ya-

" k ık kı~ bir kahveye oturduk. Allah ek-torpito muhribi, Cebeluttan aç -
iki. rik etmesin; §imdi her tarafta bir lannda, Frankistlerin müsel18h 

balıkçı gemisi tarafından takip edil- gramofon ve Tadyo bolluğu var. Git
mekte olan Refast adındaki petrol ge tiğim ada elektrik nimetine nail ol-

mamı§ araziden olduğu için Tadyo misinin yardımına koşmuştur. da 
yok. Fakat ııramofon onu aratmı-

Refast, kapalı zarflarla verilmiş o- yacak kadar faal. 
lan emirleri hamil olduğu halde ha- Bunlardan biri de oturduğumuz 
reket etmiştir. kahvedeki miqterileri izaç ediyor-

Graftan görünür görünmez, balık- du. Kimsenin dinlemediği bu m4ki
çı gemileri istikametlerini değiştir- neli gevezeyi tesadüfen dinliyen on 
mişler ve Söta'ya gitmişlerdir. iki t1Qflndaki kızım: 

lngiliz gmileri lraaten _Baba bak, gramofon ne diyor. 

bombalanıyormaf! Dedi "e dinledim. Feryat eden maki-
Londra, 9 (A.A.) - Valansiya li- ne §Öl/le bağınyordu: 

mamnda demirli bulunan 3 İngiliz "Bayan Baysız olamaz!,. 
N .. Bay Bayansız olamaz!,. 

vapurunun kaptanları Hariciye e- "Bu Tanrının işidir!" 
zaretine bir telgnf göndererek hali "Kimsede çare bulamaz!" 
hazırda İspanyol limanlarında İngi- Ne dersiniz bu güzel parçaya. Bu 
liz vapurlarının kasten bombardı- §arkının neden 'kızımın kulağımı 
man edilmekte olduğunu bildirmiş- çarptığını araştırmak istiyorum. Lô.
ler ve meşru hamulelerin tahmil ve kin ta.biatin bu zarureti çaresiz bir 
tahliyesi için her limanda bir bitaraf hastalık olarak terennüm editmek
mıntaka tayini için derhal harekete tt'dir. Tıpkı miskin, kamer, verem 
geçilmesini talep etmişlerdir. hastalıklan gibi. 

Mütareke Şayiaları Bif' taraftan ıairin, öteden bme-
T ekzlp Edlllyor kdnn ve nihayet çalan ve dinliyen

lerift ba te141cldriae we derdniz1 Cenevre, 9 (Hunml) - .Bugfln bu-
rada Cümhuriyet İspanyuınm bir Saygılar ... 
mütareke yapmak için teşebbüste bu 
lunduğu şayi olmuş ise de İspanya 
Cümhuriyeti murahhaslan şayiayı 

katiyetle tekzip etmişlerdir. Burgos 
hükumeti de şayiayı tekzip ederek 
kati teslimiyetten başka bir şartla 
sulh yapamıyacağını bildirmiştir. 

BELÇiKA: 

Hükumetin Vaziyeti 

Son Dakikada 

Kuvvet lulmuıtur! 
Brüksel, 9 (A.A.) - Belga ajansın

dan: Hükümet mahfilinde hüküme
tin vaziyetinin halen kuvvet bulmuş 
olduğu beyan edilmektedir. Yann 
Başvekil beyanatından sonra mebu
san meclisinde ~ereyan edecek olan 
müzakereler esnasında hükümet iti
mat meselesini ileri sürecektir. Para 
meselesinin siyasi vaziyetten tama
mile müstakil olduğu ve Belçika için 
böyle bir mesele mevzuubahis olına
dığı ilave edilmektedir. 

Bir gazete, Parlamentonun 
laltini i.tiyor ! 

Brükael, 9 (A.A.) - Reksist'lerin 
fikirlerini neşreden Peyi Reel gaze
tesi, Janson hükumetinin, parlamen
tonun yeni vergiler kanunu layihası
nı kabul etmesi halinde Belçika dö
vizinin kıymetini yeniden indirmek 
tasavvurunda bulunduğunu yazmak
tadır. 

Bu gazete, bundan sonra Janson 
hükumetine fiddetle hücum etmekte 
ve parlAmentonun feshini istemekte
dir. 

KISA HABERLER 

Hakkımdaki telakkilerinize teşek 
kürler ederim. Gördünüz ya mektu
bunuzu aynen koydum. Şarkının te
rennüm ettiği ve kimsenin çare bu
lamadığı şey Bayın Bayana lazım 
oluşu değil gramofonlann bu hail -
dir. Geçmiş olsun efendim derim, 
ne diyeyim?! 

Atatürkü Afiyette 

Görmekten Sevinç 

Duyan Gazete 
Atatürkü tam Afiyet halinde ara

mızda görmekten Heri gelen sevia
cimizi ifade için yazdığımız makale
yi ermenice Nor Lur arkadaşımız ay
nile tercüme etmiştir. Altına da şu 
fıkrayı ilave etmiştir: 

"Ermeni camaati, Büyük Şefin ra
hataızlıiı haberinden son derece 11-
züntü duymuş ve sıhhi vaziyetini de
rin bir alika ile takip etmiştir. l\fes
lektaşımızın yazdıj'ı yazı bizim du)
plarımızı da ifade ediyor. Bu güzel 
tezahüre biz de iştirak ediyoruz. 
TAN'ın ortaya koyduğu düşün~e

ler, bütün Ermenilerin de samimi fi
kir ve mütalealarıdır. Memleketin 
büyük kurtancuının ifiyet kesbet
mesinden dolayı hepsi, büyük bir -. 
vinç içinde bulunuyorlar. 

FRANSA: 

lelçika Nazırlarının 

Fransadaki 

Temaslarr 
Paris, 9 (A.A.) - Fransa Hariciye 

ve Maliye nazırlarının Belçika Ha
riciye ve İktısat nazırlan ile dün Pa-* LAheyden bi1dirildilfne ıöre, Fran- riste yapmış olduklan görüşmeler, 

ııa ile Hollanda arasındaki Davis kupa- mali Fransız mahafilinde şiddetli bir 
sının tasfiye turnuvasında Hollanda bire alaka uyandırmıştır. 
karşı iki galibiyetle başta gelmektedir. Bu görüşmelerın mevzuu bilhassa 

. 

* Belçika Kralı Leopol'un bu sene 
Kraliçe VllhelmlnJ resmen ziyaret ede- frank kıymetinin yeniden görüşül
ceti LAheyden haber verilmektedir. mesi ve bunun Belçika iktısadiyatı * Fransa BasvekAlet dairesi, bahrt ti üzerindeki tesirleri teşkil etmiştir. 
caret Alemindeki fhtllAfın balledilmlf ol Umumiyetle serdedilen mütaleala-

dutu* 1:1_,~ttalrrnektedir. D . lru ra göre Belçikanın parasını Fransız 
~·. oynanan avıa pası • • 

tasfiye maçında Yuıoslavya 2 ye kll!'ll parası ile bır hizaya getirmek mecbu 
J pllbb'et]e Ce~ )'elUDifUr. riyetinde kalması muhtemeldir. 
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Yaman Bir Sahtekar 
Ahmet Rıf atın Yeni 

Dolandırıcılıkları 
Meydana Çıkıyor 

Şerife Kamer Hanımın apartıma
nını sahte nüfus kağıdı ve litğvedi -
len ikinci noterlikte yaptırdığı sah
te senetlerle kendi üzerine geçirdik
ten sonra ipotek yaparak paralan 
çeken ve asliye birinci ceza mahke
mesinde muhakemesi yapılırken bir 
ara kararı esnasında kaçarak Bakır 
köy akıl hastanesine yatan Ahmet 
Rifat hakkında müddeiumumiliğe 

yeni ihbarlar yapılmışıtır. 

zeteye yazdırtmı~ ve resmini bastır 
mıştır. En çok rolünü de bu gazete 
deki yanlış haberlerle çevirmiştir. 

Bir aralık kendisine milyoner fabri 
katör süsünü de vermiştir. Yine bir 
sene İstanbuldan İzmire elli liraya 
seyahat tertip edeceğini ilan etmiş 

ve birçok kimselerden ellişer lira do 
land ırmıştır. 

Bu şekilde dolandırdığı paranın 

miktan binlerce lirayı bulmuştur. 
Bu arada Tilkilikde Kapancızade -
nin eski kansı Şakire ile evlenmiş, 
kadının aparbmanlannı, hanlarını 

üstüne geçirmiştir. 

MUDDEIUMUMILIKTE: 

icra Memurları 

Arasında Değişiklik 
Adliye Vekaleti, dün müddeiu -

mumiliğe icrada yapılan yeni terfi 
ve tayin listesini bildirmiştir. İkinci 
icra muavinlerinden Ali Haydar Şa-
hinle üçüncü icra muavinlerinden Ab 
dullah birer derece terfi etmişler ve 
İstanbul icrasında katip olarak çalı
şan Karamürsel icra memuru Neca-
ti de İstanbul icra muavinliğine ta -
yin edilmiştir. Müddeiumumilik dün 
terfi ve tayinleri alakadarlara bil -
dirmiştir. 

Müşahede Altına Ahndı 
Polis dün müddeiumumiliğe pa -

zar günü Beyazıt camiinde kürsüye 
çıkarak namazın f essiz kılınamıya -
cağı hakkında vaaz vermiye kalkı -
şan 60 yaşlannda Murat Tuna is -

Hamiyetli Bir 
Vatandaşın 

Hareketi 

Çocuklar yemek ~ofrasında 

minde bir suçlu vermiştir. Müddei- Beşiktaş 24 üncü ilkokulda bu 
umumilik, şuursuz hareketleri tes- ders yılı başından itibaren 40 yoksul 
bit edilen bu adamı muayene için ta- çocuğa her gün öğle yemeği verilmi
bibiadillere göndermiştir. Tabibi a- ye başlanmıştır. Okul idaresi, evve
dil Salih Haşim Murat Tunada ceza- la ayda ancak 4,5 lira bir gelii temin 
i ehliyetini kaldıracak ilerlemiş bir ederek bu işe başlamışken, bu civar 
akıl hastalığı bulmuş, serbest hıra- da oturan Paşa Mehmet namında ha 
kıldığı takdirde başkalarına zarar ve yırsever bir vatandaş, her ay 25 lira 
rip vermiyeccğinin tayini için de ad vererek, bu çocukların muntazaman 
li tıp işleri müessesesinde müşahe- gıdalarını temin etmiştir. 

de altına alınmasına karar vermiş - ..,============== 
tir. Verilecek rapora göre icap eder-
se Murat Tuna, Bakırköy akıl hasta 
nesinde tedavi altına alınacaktır. TOPLANTILAR 

BULMACA 

ı 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 D S 1 8 9 10 

SOLDAN 8AGA: 

1 - Blr kuş 
2 - F.rkek adı - Bir Balkan şehri 

3 - Çubuk - HikAye 

4 - Emir - Nota 
5 - Emir - Oturmak 
6 - İşaret - İşini yapmamak 
7 - Bir yemek - Gökte 
8 - Tenblh sö7.U - Asker kıtası 

9 - Ecdat - TaAccUp sesi 
10 - Dahil - Kııdm adı 

YU KARIDAN AŞAG IYA: 
1 - Marmarada bir kasabamız 

b tanbul Radyosu 

ÖOle netrlyatı: Saat 12,30 PlAkla Tilr1' 
musikisi 12,60 Hııvadı. 13,05 PlAkla T{lrlC 

musikisi 13,30 Muhtelif plAk neşriyatı 14 

SON. 
Aktım netrlyatı: Saııt 17 fnkılAp tarilı1 

denıl: Üniversiteden naklen Yusuf Kemııl 
Tenğlrşenk 18,30 Spor ve gençlik bayratnl 
Konferans Hasan Atalay, :ren Fakfiltestıı• 
den 18,45 PlAkla daruı musikisi 19,15 Koli 
lerans: Beyoğlu Hıılkevi nAmına MustafJ 
Tunalı (Hnlkr,ılık) 19,55 Borsa haberleri 
20 Vedia Rıza ve arkadıışlıın tarafmdııll 
Türk musikisi ve hıılk şarkıları 20,45 Jt• 
va raporu 20,48 öıner Rıza tarafındall 
arapça söylev 21 Tahsin Karakuş ve ark• 
daşlıırı tarafından Türk musikisi ve halli 
şarkıları (Saat ayarı) 21,45 Orkestra 22,15 
Ajans haberleri 22,30 PlAkla sololar, Opt 
ra ve operet parçalan 22.50 Son haberlct• 
ve ertesi günün programı 23 SON. 

HAFİF KONSERLER: 

7.10 Bttlln kı!la dalga!!ı: Eğlencelf 
progrıım, 8.15 devamı, 9.30 Berlin kı!ta 

dallfası, Solist konseri, 12 Bertin kısa 

dalguı: Hafit musiki, 13 Berlln kıd 

d'aıcası, Hafif musiki, 14.15 devamı. 
13.25 BQkrC$: Rumen musikisi konse
ri, 14.30 devnmı, 16.45 Berlin kı!ıa dal
gası: Kıınşık halk musikisi. 17.10 BrO
no: Rııdyo orkestrası, 17.45 Berlln kısa 
dalgaııı: İt sonu konseri, 18.50 devamı, 
18.30 Peşte: Radyo orkestrası, 19.02 B~ 
res: Aııkert bando, 19.20 Prat: Solo or
kestrası konseri, 20.20 Peste: Koro ha
vaları, 20.40 Pra": Askeri bando, marş, 
Rapsodi marşlar, 21.15 Prag: Rumen 
havalan, 21.15 BUkreş: Rumen muıı!
klıl, 21.30 BOkreş: Koro havalan, 22. 
Be.rlin kıaa dalgası: Hafif musiki, 22.10 
Prag: Radyo orkestra!!ı, 22.45 Bükreş! 

Hafit musiki nakli, 23.05 Peşte: Çigan 
orkestrası. 

Ahmet Rifatın vaktile Konyadn 
Mahkeme hamamında Şerife ismin
de bir dellitk ile evlendiği, kendisini 
ve asıl ismini Konyada attar Oğlak
çının Hacı Hasanın tanıdığı haber ve 
rilmiştir. Müddeiumumilik ayni za
manda İzmir ağır ecza mahkemesin
den Ahmet Rifata ait büyük dosya
lar getirtmiştir. Bunlar Arap harfle
ri zamanında tutulmuş zabıt kağıtla 
n ve verilmiş kararlardır. İstanbul 
Emniyet müdürlüğünden de sabıka 
kayıtları getirtilmiştir. Bu kayıtlara 
göre, Ahmet Rifat muhtelif zaman -
Jarda Çelebi Paş:ızade Hüseyin bin 
Rüat, Mehmet Rifat, Ahmet bin Ha
lit Paşa, Konyalı Mevlut oğlu Mev
llıt adlarını takınmıştır. 26 mart 330 
tarihinde sahtekarlık ve dolandırıcı
lık. 4 şubat 330 Galatada dolandırı
cılıktan 11 mart 331 de serserilik
ten, l teşrinievvel 331 de elli lira çal 
maktan, otel hırsızlığından ve 500 li 
ra dolandırmakt;ın suçlu olarak ya
kalanmış ve muhtelif adla parmak 
izi alınmıştır. 330 senesinde Sirkeci
de Mısır otelinde ve Beyoğ'lunda 
Sürp Agop akaretleri adres olarak 
vermiştir. Bundrın sonra Ahmet Ri
f at İzmire gitmiş. kendisine.Kara Os 
man zade Halit Paşanın oğlu Ahmet 
Rifat süsünü vermiş ve İstanbul iktı
sat kongresi 'heyeti murahhasa reisi 
ünvanile Yemiş çarşısında 36 numa 
ralı bir dükkan kiralamıştır. Bu ara 
da kendisinin milyoner bir tüccar ol 
duğunu da işae etmiştir. Hatta mil
yonerlik hikayesini bir vakitler ya
bancı dille İstanbulda çıkan bir ga-

Ahmet Rifat, okuyup yazması ol -
madığı halde o vakit birçok tanınmış 
paşaların yaverliğini yaptığı, 1331 se 
nesinde Galiçya cephesinde ihtiyat 
zabiti bulunduğunu da söylemiştir. 
Bir aralık İzmir avukatlarından Ö -
mer Necmiye bir cinayet iftirası yap 
mış, zavallı avukatın bir buçuk se
ne kadar mahpus olmasına sebep ol 
muş, sonra da hakikat ortaya çık -
mıştır. Ahmet Rifat İzmir Ahali ga 
zetesi sahibi Agah Sabriyi ve emlak 
memurlanndan Samiyi de tuzağa dü 
şürmek suretile Halit Paşanın oğlu 
olduğu hakkında şahit göstermek su 
retile bir veraset ilamı almış ve son 
ra bu iki şahit hakiki hüviyetini öğ 
renince şehadetlerini geri almışlar
dır. Bir aralık t& Mısırdaki milyon 
değerindeki emlitkini ileri sürerek 
başkalarını da dolandırmıştır. Ah -
met Rifatın babası Bozkırlı Mevlut 
imiş, Salihliye gelmiş ve oradan ev
lendiği bir kadından doğ1'Jluştur. Ba
bası küçük iken oldüğü için anası 

oğluna kocasının adını koymuştur. 

Sonra Mevlut bir kaymakamın ya -
nına yanaşma girmiş, Beşiktaşa gel
miş, kendi akrabasından bir kıza ta
sallut ettiği için evden kovulmuş ve 
ondan sonra binbir maceranın kahra 
manı olmuştur. İzmirden gelen mah 
keme dosyalarında bütün bunlar var 
dır. Muhakeme esnasında tetkik edi
lecektir. 

• DAVETLER • 2 - Her evde olan bir alet - Yemek ye OPERAL AR, OPERETLER: 
memlş 

AYANCIKTA : 3 - 1kl terlikli 
4 - Gaye - Temizlik yeri 

işçi ler de 
Bu~ün: 5 - Şahıs zamiri - Beraber 

6 - Cıımlı bölme - Renk 

Y evmiyelerinl 

Verdiler 

Bu akşam Beşiktaş HnlkCYintü. rl ....... - • 

VehbLEr,ı- -·aıınann "Rönesansta fikir 
"t:crcynnlnrı,, hakkında bir konferans ve
rilecektir. Konferans! bir piyes takip ede
cektir. 

• ~ıc:fte; Zrnl-r - Emir 

8 - Fransııda bir ~hir - Renk 
9 - Feryat - Piyade 

10 - 1ştiha verir yemek - Tenezzüh 
teknesi 

Ayancık (TAN) - Orta Anadolu 
zelzele felaketi, halkı, pek ziyade 
müteessir etmiştir. Kızılay başka -
nı doktor Şerafeddin Dinçelin baş -
kanlığında 14 kişiden mürekkep bir 
heyet, teberrüleri makbuz mukabf
linde kabul etmekte ve peyderpey 
Ankaraya göndermektedir. 

HIRSIZLIK: 

Bisiklet ~alan 
Bir Dilsizin 
Muhakemesi 

! TEHDİT: 

Tel<me, Tokat 
Dövüp 
Sövmüşler ! 

Birkaç gün içinde kasabamız hal
kı 294 lira 25 kuruş, Zingal şirketi 
memurları 266 lira 18 kuruş, dev
let memurları, talebe ve muallim
ler 215 lira 31 kuruş vermişler, böy 
lelikle ceman 775 lira 74 kuruş top
lanmıştır. Talebenin gösterdiği şef

kat pek büyüktür. Zingal şirketi 

işçileri de birer yevmiyelerini fela
ketzedelere ter ketmişlerdir. 

Sultanahmet sulh birinc-i ceza mah 
kemesi 2 sene evvel İzmirde bisik
let çaldığı iddia edilen Kadri ismin 
de dilsiz bir suçlunun muhakemesi
ne başlamıştır. Komiser Ali tercü -
manlık yapmıştır. Kadri, dilsiz mek 
tebinde okuduğu için okuyup yaz -
ma da bildiği için, hakim, sualleri
ni yazmış, Kadri de yazı ile cevap 
vermiştir. Suçlu, cevabında şunları 
say lem iştir: 

NAZILLİDE: 

- Bu bisikleti çalmadım. Vaka 
iki sene evvel İzmirde olmuştur. Bir 
arkadaşım çalmış. Bana getirdi. Ben 
de onun hesabına birisine rehin bı
raktım. Bana sükut hakkı olarak 
yalnız 25 kuruş verdiler. Hakikat 
bundan ibarettir. 

Hfıkim Reşit, dosyayı tetkik et -
miş, muhakemesinin serbest olarak 
yapılmasına karar vererek duruşma 
yı şahitlerin çağınlması için başka 
bir güne bırakmıştır. 

Hırsızhk Suçlusu 
Odacı Mahkum Oldu 

Sultanahmet sulh birinci ceza ha
kimi dün, bayrak hırsızlığı yapan bir 
odacıyı hapise mahkum etmiştir. İd
dia şudur: 

Eminönü kaymakamlığında oda -
cılık yapan Bedri geçenlerde bele -
diyeye ait dört bayrak çaldığı için 
polis lnrafından yakalanarak mah
kemeye verilmiştir. Suçlu kendisini 
müdafaa ederken: 

- Ben o gece çok sarhoştum. Ne 
yaptığımı bilmiyordum. Bayrakları 
da ben çalmış değilim. Demiştir. 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği 

dün bir tabanca ve bıçak çekme, ve 
korkutma iddiasını tetkik etmiştir. 
Hadise üç erkek tarafından ayni za
manda sevilen Müzeyyen isminde bir 
kadının yüzünden doğmuştur. 

Müzeyyen Arif, Osman ve Nesim 
oğlu Albert tarafından seviliyormuş. 
Evvelki gün, Albcrt Sultanhamam -
da Mi.izeyyens rastlamış, kendisini 
terkettiği için şöyle bir teklifte bu -
!unmuş: 

- Madem ki, beni sevmiyorsun, 
eşynmla 50 liramı ver. 

Müzeyyen menfi cevap verince Al 
bert kendisini tokatlamış ve sonra 
da arabasına binerek oradan uzaklaş 
mıştır. Müzeyyen dayağı yedikten 
sonra Osmanla Arifi bulmuş ve hadi 
seyi anlatmıştır. İki delikanlı sev
dikleri kadının bu şekilde döğülmesi 
ne razı olmamışlar, birisi sustalısı -
nı, ötekisi de tabancasını ceplerine 
koymuşlar ve Albertin yolunu bek -
lemiye başlamışlardır. Albert, yine 
arabasile pazartesi pazarından ge -
çerken iki kafadar yakasından tuta
rak yere indirmişlerdir. Tekme, to
kat dövdükten başka yakasını yırt

mışlardır. Sonra tabanca ve bıçak 
çekerek ölümle tehdit etmişlerdir. 

Müddeiumumilik muavini Orhan 
iddianamesini hazırladıktan sonra 
suçluları asliye dördüncü ceza mah 
kemesine göndermiştir. 

Ev Kadınları 
Dinlenen şahitler ve polislerin tut 

tuğu zabıt varakası mahkemeye kafi 
kanaat temin etmiş, hakim dosyayı 
tetkik ettikten sonra kararını ver -
miııtir. 

Taze yemiş mc\•simindc reçel ve 
şurup hn:.ı:ır lamnk için kollarınızı sı

vayınız. (Ulusal Ekonomi ve Artır
ma Kurumu) 

Bedri, iki ay hapiste yatacakhr. 

8 Bin Lirayı 
Zimmetlerine 
Geçirmişler 
Nazilli (TAN) - Aydın Tayyare 

Cemiyeti reisi ve Aydın mıntakası 

tayyare cemiyetleri kontrolörü Ah -
met Emin Gürel ile Ankaradan ge -
len tayyare cemiyeti müfettişi Bah
ri, kasabamız tayyare cemiyetinin 
üç senelik hesaplarını tetkik etmiş
ler ve sekiz bin lira kadar açık bul
muşlardır. Hava Kurumu katibi Hii
seyin Sezgin ile tahsildar Ethem oğ
lu Ahmcde ve oclacı Hasan çavuşa iş 
ten el çektirilmiş, bunların bütün 
emval ve emHikine ihtiyati haciz ko
nulmuştur. Sekiz bin liranın bu üç 
kişiye üç sene içinde ödettirilmesi 
için lnzımgelen tedbirler alınmıştır. 

Teftiş ve tetkiklere devam edili -
yor. Tayyare Cemiyeti şubesi işlerini, 
buraya çağırılan "Karacasu,, katibi 
idare etmektedir. 

Amerikada Okuyan 

Bir Gene; 
Nazilli, (TAN)- Bura tüccarından 

Ali Girayın oğlu Emin Giray, İzmir 
Amerikan kolejini bitirdikten sonra 
gittiği Amerikada üç buçuk sene o
kuyarak mensucat ve boyacılığı mü 
hendisi olmuş, ihtisas diplomasını al 
mıştır. 

Emin Giray, Kayseri mensucat 
fabrikası dokumacılık ve boyacılık 

servisine bir Rus mütehassısının ye
rine 150 lira maaşla tayin olunmuş -
tur: 

12 Mayıs perşembe günü akşamı--------. 
TURAN Tiyatrosunda: 

Karagümrük Idman Yurdu müsa
meresi, Ses kraliçesi Hamiyet Yüce
~es ~onserl, :5Uuıı.L"Kar '.Na!ı"l.I. ve cır-

kadaşları SEVDA !LACI KOMEDI 

3 Perde. Varyete, düet, solo, raks. 

Yarın akşam S Ü M E R Sinemasında 
Büyük Rus 

aktörü iNKiJiNOFF 
GRIFFITH J O N E S ve '.A D R I E N N 

ile beraber çevirdiği 
REHN 

SANGHA Y ESRARI 
Büyük ve kuvvetli ~k ve macera filminde görünecektir. 

Görülmeğe seza büyük bir film. 

Galatasaray Lisesi Ahm Satım Komisyonu 
Başkanhğından : 

Teminatı 

Lira 
Keşif bedeli 

Lira 

Soğuk Hava Mahzeni fnşas. 138 916 
Galatasaray lisesi binasında yapılmasına lüzum görülen keşif bedeli 

ve teminatı yukarıda yazılı soğuk hava mahzeni inşasının 12-5-938 per· 
şcmbe günü saat 15 de İstanbul 'kültür dikertörlüğü binasında Liseler 
muhasebeciliğinde toplanan komisyonda pazarlıkla eksiltmesi yapıla
caktır 

İsteklilerin en az 700 liralık bu işe benzer iş yaptıklanna dair idare
lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa veya Yük
sek Mühendis mektebi direktörlüğünden eksiltme tarihinden evvel yazıl
mış ehliyetname ve Ticaret odası vesikası ve teminat makbuzlariyle bel-
li gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2531) 

Keskin Kasabası Elektrik tesisatı 
l - 2997 lira keşif bedeli santral binası ve 1200 liralık 200 adet ağaç 

direk ve 6500 liralık 60 normal beygir takatinde buhar Lokomobil Kon
danseli ve 11942 lira keşif bedeli Elektrik şebeke tesisatı ki cem'an 
22639 lira bedeli keşfi ve Nafia Vekaletinden musaddak projesi mucibin
ce Keskin Kasabasının Elektrik tesisatı 25-4-1938 tarihinden itibaren 
kapalı zarfla 45 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 10-6-1938 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de 
Keskin Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler bugüne kadar laakal 15,000 liralık Lokomobilli Santral 
ve Elektrik Tesisatı yaptıklarına dair Nafia Vekaletinin Müteahhitlik eh
liyetnamesini ibraz edeceklerdir. 

4 - Proje ve şartnameler Keskin belediyesinden istenip ve alınabilir. 
5 - Talipler tesisatın heyeti umu miyesine talip olabilecekleri gibi San 

tral binasının inşaatı, Ağaç Direkler in ihzarı ve Lokomobil kısmiyle di
reklerin dikilmesi ve Elektrik şebeke tesisatı için üç kısım üzerinde ay
rı ayrı teklif verebilirler. 

6 - Talipler ihaleden evvel % 7,5 nisbetinde ve ihaleyi müteakip % 
15 nisbetinde teminat vereceklerdir. 

7 - Taliplerin eksiltme kanunu mucibince icap eden vesaiki hamilen 
10-6-1938 cuma günü saat 15 ten evvel Keskin belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. Postada va ki gecikmeler nazarı itibare alın • 
maz. (2560) 

22 Berlln kısa dalgası: Kanşı;c OJ')e

rn musikisi, 20.30 Bratlslava: Bizet'min 
"Cannen., operası, 

ODA MUSİKİSi: 
21.30 Berlin kısa dalıası: Kuartet Jco!I 

seri. 

RESİTALLER: 

16.30 Berlin kısa dalgası: Piyano re
sitall, 18.30 Ostrava: Orır resitali, 23.05 
Prag: Rumen eserlerinden piyano mu• 
si kisi, 

DANS MUSiKİSİ: 

10 Berıın kısıı dı:ılgast, 17.40 BrQno. ---..-. .._ . 
Viyana, 23.30. Viyana. 

YENi NEŞRIY AT : 

Rus HikCiyeleri 
Rus edebiyatından yaptığı ıüzel tercO' 

melerle kendisini tanıtan Hasan Ali Edi1-
bu defa da bu ıUnkü Rus muharrlrleritı' 

den Katayevin, Zozullının ve Lem~in ~ 
gi.17.el hlkAyelerıry dilimize çevirerek R 
zl k itabevinin "Dünya muhnrrlrlerind 

tercilmeler serlst,,nin .24 üncü kitabı ola 

rak neşretmiştir. F..deblyat meraklıla 

bilhassa tavsiye ederiz. 

Gençlik Gazetesi 
İnkıJAp ideolojisi ve ulusal davsı 

gençliğin fikirlerini izah ve n~cb1\ 

maksadlle münevver gençler bir p.ıt 

çıkarmayı knrıırlnstırmışlardır. Bu g 
te eylüle kadar on beş günde bir defa, 
lülden sonra haftada bir (ıkacaktır • . ~ 
sayı 19 mayısta neşredilccektir. Garv~ 

gençliğin düşüncelerini hakikl bir ~ 
te ifade etmektir. 

Memur Ahnaca 
·Cemiyetimize 50 lira ücretle d 

tilo bilir erkek bir memur muhıı· 

alınacaktır. Taliplerin 11 mayıs 9• 
akşamına kadar Karaköy Kara ?tf 
tafapaşa sokağı Bosfor hanındaki 

tomobilciler cemiyeti merkezine ııı· 

racaatları. 

ÖLÜM 
Sabık köprüler mühendisi ve ~ 

fia müdürü umumisi Bay IbraJl 
Etem vefat etmiştir. Cenazesi ae. 
zıt camiine getirilerek öğle nat11' 
kılındıktan sonra Merkezefendi ~ 
ristanına defnedilecektir. 

Kendisini tanıyan ve sevenle 

bugün saat on ikide Beyazıt caJ11 
de hazır bulunmaları rica oluıtıl 

lstanbul asliye mahkemesi il'. 
Ticaret dairesinden: Beheri 011 ç 
kıymeti it ibarile 2v0 adet Kon11 

a 
lektrik hisse senedinin 11-5.-
Çartamba günü saat 11 de GalB1 

Sellnik bankasında satışı icra ~ 
leceğinden talip olanlann mt ıı: 
gün ve saatte satış mahallinde 1 zır bulunmaları ilan olunur. (76 



t: 10 - 5 - 1938 

TAN 
Gündelik Gazete 

---o-
iAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ıeyde temiz, dürüst, ıamlml olmak, 
karlln gazetesi olmıya çahımaktır. 

--0-

ABON E BEDELİ 
Türkiye 

1400 Kr, 1 Sene 
750 Kr, 6 Ay 

Ecnebi 
2800 Kr, 
1500 Kr, 

400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

MilletleraraSl posta ittihadına dahil ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 Ura 
dır. Abone bedeli peslndlr: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul ilAvesl lAzımdır. 

[ GU~UN MESELELER! 1 

Bire Karşı 

Yarım Milyon 
Gazetemizin idare odası her gün 

küçük yavrularla doludur. Bir ilk 
mektebin bütün bir sınıfının beşer, 
onar kuruş şeklinde kendi araların
da topladık.lan birer, kaçar lirayı 

Kırşehirde zelzeleden zarar gören va 

tandaşlar için getirmiye gelmişler· 

dir. Bu beşer, onar kuruş, ihtiyaç ha
linde bir ailenin ekmeğinden, katı· 
ğından kestiği bir paradır. Fakat ta
bii bir Afetten aç ve yurtsuz kalan 
vatandaşlara küçücük bir yardım ol
sun, diye bu fedakarlığı seve seve 
yapmışlardır. 

İngilterede tahsilde bulunan kü
çük bir Türk Mu!'evi kızı bize bir 
mektup yazıyor: "Beyoğlu İş Banka
sı şubesine emir verdim. Orada kum
baramda bulunan kırk liranın hepsi
ni size verecek,, diyor. 

1920 senesinde Yozgatta Cirit J.\.fü. 

minli köyünde birkaç saat kalan ve 
misafir sıfatile köylünün ekmek ve 
tuzunu yiyen bir Amerikalı gazeteci, 

zelzele haberini nlınca telaş ve me
raka düşüyor, bu köy halkının zelze
leden yarası varsa sarmak maksadi
le bize on dolar gönderiyor. 

Buna karşı kendi muhitimize ait 
acı bir şey duyduk. Beşiktaşta bir ha
vır ccmiyçt\. varım milvonhılr hir 
servt?t sahıbı bir vatandaşı Kırşebir-
~ket gör~l!ıaLaAda,lar heslbı
na merhamete getirmek istemiş, yar
dıma teşvik etmiş. Bu vatandaşın 
gönlünden kopan yardımın ne kadar 
olduğunu biliyor musunuz: Bir lira ... 
Yani maddi varlığının yarım milyon
da biri ... 

Türkiyede tasarruf hakkı mukad
destir. Bir adam babasından kalan 
paraya da, kendi çalışmasının veya 
talihinin sevkile ele geçirdiği paraya 
da istediği şekilde tasarruf eder. Ku
rultayın vergi diye vatandaşları öde
ıniye mecbur etmediği bir parayı ö
demek için kimsenin kimseye tariz 
ctmiye hakkı yoktur. 

Bununla beraber dünyanın her 
memleketindeki zenginler, içtimai 
Yardım fırsatı bulunca seve seve 
mallarının zekatını öderler ve ken

dilerini zengin eden yurda alakala
rını bu suretle gösterirler. Anıerika
da milyarderlerin, milyonerlerin ka
zandıklarını kendi hayatları zama
nında hayırlı işlere dağıtması ve ço
cuklarına ancak bolluk içinde yaşı
Yacak bir sermaye bırakması, içtimai 
bir kanun hükmünü almıştır. Kom
şumuz Yunanlılar, bu yolda Ameri-

kalılardan bile ileri gidiyorlar. Mem
leketimizde de cetlerimizin bu ruhta 
olduklarını, çeşit ~eşit vakıflardan 
anlıyoruz. 

lliçbir isim zikretmiyoruz. Fakat 
Yurdun bir tarafında büyük bir ihti· 
~aç dururken, içtimai tesanüdün ica
h~nı Y_~pmıyan. v~ yardıma koşmıyan 

r Turk zengını, kendi vicdanı kar
~dtsı~da fena bir imtihan geçirdiğini 
ı tak t l'd' B . . ... e me ı ır. u ımtıhan, paraca 
~ ukselınesi için türlü türlü şekiller

e kendisine omuz veren vatandaşla
~a ve YW"da karşı nankörlük ve vur
tırn duymazlık imtihanıdır. 
"""===~================== 
~~INDA: 

Sehi .. Tiyatrosu Aydına 
Gidecek 

. A 
'iz Ydın (TAN) - Halkevi, şimdi 
~· lllirde bulunan İstanbul şehir ti • 
"atrosu tk" 1 . · sana ar arını buraya da _ 
\iet et . t" 
t rnış ır. Davet kabul olunmuş -
ur. Sanatk" 1 İ · dön" . ar ar, zmır veya Ankara 
.
1 

uşilnde Aydına gelerek iki tem-
~• \·e k rece lerdir. 

TAN s 

Bugün, yeryüzünün biribirlnden uzak iki köıeslnde harp var: Çlnde ' 
ve ispanyada. Bu harpler, niçin bu kadar uzuyor? Şimdiye kadar 
kati netice ahnamayııının sebepleri nelerdir? Muharrir aıağıdaki 
yazısında bunları tetkike çahşıyor ve harp vaziyetlerini anlatıyor: , 

na şiddetli hava ve topçu bombar
dımanları takaddüm ettirildiğin

den hükumet kuvvetleri süratle e
zilmişlerdi. 

1 Ayni günde General Yague kol- Milli İstiklCil Kavgası 
1"· 5 . .:3~ ordusu (2 piyade ve bir süvari fır 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

ispanyada Ve 
" kasından mürekkep) Quinto yaki

ninde, bir gece evvel kurdurduğu 
köprülerden nehri geçmeye başla-
dığından Huesca mıntakasında har 
beden hükumet kuvvetlerinin ge
rilerine müteveccih olan bu hare
ket hayli tesir ve heyecan vücu
de getirmiş idi. Ebro nehri şima
lindeki harekatın neticesinde, ev 
vela Pina civarında ricat hatları 
kesilen hükumete mensup 2 kır

mızı uçak kademesi ile ceman 300 
kadar parçadan mürekkep motör

. lü kıtalar esir edilmiş ve daha şi
malde, düşmanın yukarda sözü ge 
çen iki fırkasının bakiyeleri Fran 
sa hududuna ilticaya mecbur ol
muştu. 

Avrupanın siyaı.i tarihi, rniistcm· 
lekeler, iktısadi ve siyasi niifuz mın
takaları elde etmek, yakın kom~ula
rı istila etmek m\kadelelerile dolu-
dur. Bu mücadelenin bir tarafmda 

inde Harp 
Nasıl 

H arp Çinde de, lıpanya
dada sürükleniyor. Es

kiden kralların açtığı ve yap
tığı harpler, ekseriya çabuk bi
terdi; elbet, iki tarafın profes
yonel ordulan birkaç haftada 
karşıl8lacak ve nihayet, bir 
meydan savBlında biri yenile
rek, aulhü galibin arzusu dai
resinde imzahyacaktı. Böyle 
harplerin sebepleri de elueri
ya sathi olurdu. 

Fakat kaynaklarını milletlerin 
derin duygu ve heyecanlarından, 
kın, hırs, menfaat veya ıstırapla
rından alan milli harplerin, oil
hassa hayat memat harpıerinin, ka 
rakterleri bambaşkad1r ve onla
rın neticelenmesi yalnız orduların 
galibiyet veya mağlubiyetine bağ
lı değildir; bir milleti yenmek, bir 
orduya galebe çalmak kadar ko
lay olmaz. 

Bugün İspanya veya Çinde ce
reyan eden silahlı muhasamalan 
ancak bu noktadan tetkik eder
sek, harp iki tarafta' başlıyalı 
hayli zaman olmasına rağmen, ha 
la kati bir netice alınamamasının 
sebeplerini anlıyabiliriz. Gerçi, Çin 
de, Japon ordusunun giriştiği isti 
la hareketi, Japon milletinin ira
de ve tasvibine makrun olmuş sa
yılmaz; fakat, taarruz ve istilanın 

ı.ı ua ag UKıc .. uu, ıstırap ve he--

~aletlerini hisseden Çin milleti hür 
riyet ve istiklalini müdafaaya, 
hem de sonuna kadar, azmetmiş 
olduğu için bu ülkede harp, an-
cak, ya Japon ordusunun mağlUp 
olması ve hiç olmazsa Orta Çin 
topraklarını bırakması veyahut 
Çin milletinin külliyen yere seril 
mesi ile biter. 

J aponlann asıl aldandıkları ve 
yamldıklan cihet te budur; onlar, 
Çinde, karşılarına çıkacak kuvve 
ti, sadece kıymetsiz Çin ordusun
dan ve iktidar ve karakterleri dil 
şük Çin genrallerinden ibaret sa
nıyor ve, çoktan uyanmağa baş
lıyan Çin milletini ve onun muh
temel milli başbuğunu hiçe sayı

yorlardı; Japonya hükumeti, bu
günkü gibi, yalnız 5 - 6 yüzbin ki 
şilik bir ordu ile ne Çini zapt ve 
istila ve ne de milletini yere se
remez, bunun birkaç misli kuv
vet, çok emek, zaman ve aZim fe 
dakarlıklar ister ki bunlar bizzat 
Japonya için tehlikelidirler. 

( spanyaya gelince. buradh 
gerçi ne bir yabancı müs

tevli ve ne de yabancı istilaya uğ-
ramış bir millet yoktur; bu top
rakta dövüşerek kanlarını sel gi
bi akıtanlar, esas itibarile, ayni 
milletin, muhtelif yaşama akidele 
rine sapmış. evlatlarıdır. Franko 
ordusundaki yabancı gönüllülerin 
sayısı, onda birden fazla değil

miş. Diğer taraftaki yabancılar 

da herhalde bundan artık olmıya 
caktır. Görüyoruz ki burada dö
vüşen bizzat millettir. O halde İs
panyada harp, şu veya bu tarafın 
yarma taarruzları ile veya mühim 
bir semt veya şehrin zaptı 

ile bitmiyecektir. Nitekim Gene
ral Franko denize inip İspanya 

cilmhuriyetini ikiye böldüğü hal
de harp, ve hem de bütün şidde
tile devam ediyor. 

Eskiden, azami müdafaa ve mu
kavemet azmini üadc için "son ne
fere kadar" denirdi, şimdi "son 
adama kadar" demek icap ediyor; 
çünkü, milletler harbinde, zayiat, 
hazan, seferber ordunun mevcu
dunu aştığı, yani sayı itibarile son 
nefer de sarfolunduğu halde harp 
yine devam eder. 
İspanh dahili harbinin, Nisana 

kad~ 2! a_y!~k k~~unç bilanço-

Bitecek? 
YAZAN: 

GENERAL H. EMiR 
1 

~~!!i!!!!!!!!i!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!iii!!!~~ 

Aragon ve Katalonya taarruzları Üe lıpanytulaki 
ıon harp vaziyetini göıterir kroki 

suna bir göz gezdirirsek, evveli 
memleketin gerek tahribat ve ge 
rek toprakların işlenememesi, al
tınların azalması ve ilah yüzünden 
maddi zayiatın 48 milyar altın pe
çeta tahmin edildiğini görürüz. in-
san zayiatı için resmi bir istatistik 
olmamakla beraber, her iki taraf
tan, 21 ayda, harpte ölenlerin sa
yısı 440 - 460 bin takdir olunu
yor. O halde ispanyada harbin 
bitmesi için bir tarafın, diğerinin 
bütün topraklarını harbederek zap 
tetmesi ve bütün insanlanna hük
metmesinden başka çare yoktur; 
fakat bunun devamlı bir barış 
temin edeceği şüphelidir; çünkü 
kuvvetli taraf için, insanlara, mu 
vakkat bir zaman için, maddeten 
hükmetmek mümkündür, fakat fi 
kir ve akideler zorla değişmez. 

B iliyoruz ki, General Fran-
ko bir sürü kanlı mukabil 

taarruzlar neticesinde Teruel şeh
rini bir harabe halinde geri aldık 
tan sonra, 2 ay evvel, 9 Mart 938 

sabahı, hükumetçilerin, Ebro neh 
ri ile Montalban arasındaki, tak
riben 80 km. lik cephesine, 14 fır 
ka (Tümen) ile ansızın hücum e
dreek bu cepheyi muhtelü yerle
rinden yarmış ve kıtaları süratle 
ilerlemeğe başlam.şlardı. Bu hare 
ketin hedefi şüphesiz denizdi ve 
bununla Cümhuriyetin elindeki 
topraklar ikiye bölünmek isteni
yordu. 
Düşman gafil avlanmıştı, çün

kü, Frankonun taarruzu bütün cep 
hede yalnız 3 cümhuriyet fırkasına 
çarpmış ve 28 fırka bunların ge
risinde ihtiyatta bulunmuştu. De
mek Cümhuriyetçiler, Frankonun 
Aragon'da yapmak istediği, bu 
mühim ve büyükçe taarruzun ha 
zırlıklarını haber alamamışlar ki, 
bu cephelerini takviye etmediler 
ve tabiatile ezildiler. 

Arazi, Ebro nehri boyunca dfü: 
lük olduğundan Frankonun taar-

ruz cephesinin sol cenahı, nisbe
ten kolay ve çabuk ilerliyerek 7 
günde Caspe - Alcaniz - Calanda 
hattına varmış ve Ebrodan Montal
bana gelindikçe arazi gittikçe yük
selip sarplaştığından ve bu mevki 
civarında nihayet en yüksek dağ
lık arazi karakterini aldığından 

sağ cenah tabiatile ağır surette yer 
kazanarak bu zaman zarfında an 
cak Castellate - Montalban hattı-
nı alabilmişti. Bu suretle, 16 Mart 
ta her taraftan Guadalope suyuna 
varılmış ve fakat ayni zamanda git 
tikçe artan ve şiddetlenen bir düş 
man mukavemetine de tesadüf o
lunmuş idi; çünkü, hükumetçiler 
bu bir hafta zarfında sağdan ve 
soldan takviye kıtalan getirdikle 
ri gibi Guadalope ile deniz arasın 
da, bir sed gibi yükselen, sarp ve 
çıplak dağlar müdafaayı kuvvet
lendriyordu. 

Bu 7 günlük Aragon yarma ve 
ilerileme muharebelerinin netice
sinde, hükumetçilerin dört fırka· 
sı ezilmiş ve Frankocuların eline 
birçok esir ve harp malzemesi geç 
miş ise de taarruzun kuvveti Gua~ 
dalopede sona ermiş ve denize de 
varılamamış idi 

F akat millicilerin bu Aragon 
taarruzu daha büyük mik

yasta tertip edilmiş bir taarruzun 
ancak bir parçası idi. Çünkü Fran 
ko 23 Martta, Ebronun şimalinde, 
Huesca'nın iki tarafından, yeni bir 
taarruz yaptığı gibi bunu Quinto-
dan, Ebro üzerinden, şimale doğ
ru diğer bir taarruzla da terkip et 
miş idi. 

Cümhuriyetçilerin - Ebrodan Pi
rene dağlarına kadarki cephele
rinde yalnız iki fırkalan vardı ve 
bunların teşkil ettiği 6 livadan an 
cak biri ihtiyatta idi. Frank:o ise 
Hüescanm şimal ve cenubundan 
birer kolordu ile General Mascar
do ve Lulchaga korlarile, taarruz 
ettiğinden ve piyadenin hücumu-

lspanya cümhuriyet hükttmetinin 

Ebro şimalindeki kumandanı. Ge
neral Pozası vazifesinden kaldı
rarak yerine kaymakam (Yarbay) 
Yuan Perayı tayin ettiği gibi bu 
mıntakaya birçok takviye kıtaları 
da yetiştirerek. evvela Cinca su-
yu ve badehu Segre irmakları hat 
larını tutmaya muvaffak olan Fran 
ko taarruz gruplannı durdurma
ya çalışh. 

B u esnada Franko, Ebro cenu 
bundaki kolorduları, eski 

hedefleri olan, denize doğru yü
rütmeğe başlad1 ve Gandesa, Ni
sanın 2. günü, General Garcia Va-
linonun iki fırkası ile Legion ku
runun solunda ilerliyen İtalyan, 
23 Mart fırkasmın iş birliği ile, 
zaptolundu. Bundan sonra her iki 
kolordu Tartoza harekatına başla
dılar ve çok çetin muharebelere 
rağmen bugüne kadar burasını a
lamadılar. 

Fakat General Aranda kolordu
su denize doğru hareketinde mu
vaffak oldu. Ebro şimalinde, Ge
neral Yague 4 Nisanda Lerida'yı. 
alırken o da Morellayı aldı. Ve 
Akdeniz sahilindeki Vinarozu ni
hayet 15 Nisanda zaptetti. Alca
narda, ayni zamanda, General 
Garcia Valinonun kumandasındaki 
birinci Navar fırkası tarafından iş 
gal olundu. 6 Nisanda Benicarlo 
zaptolunarak cenuba Castellan de 
la Plana istikametine, yürümeye 
başlandı. · 

Bu suretle 9 - 3 Aragon taarru
zile elde edilmesi istenen hede
fe varılmış ve Cümhuriyet cephe 
si ikiye bölünmüş idi. Bu, Gene
ral Franko için parlak bir zafer 
idi. amma yine harbi bitiremiyor
du. Hükumetçiler 16 Nisanda Ge 
neral Miajayı, ayn düşen mınta
kanın kumandanı tayin ettiler ve 
Castellan de la Plana şimalinde 
yeni kıtalarla yeni bir cephe teş
kiline muvaffak oldular. 

Bu esnada Franko Ebro cenu
bundaki kıtaatı. bir taraftan Tor 
tozayı ihata ederek etrafını temiz 
!erken diğer taraftan sahil m.ınta
kasında Cenuba doğru harekette 
devam ediyorlardı: Maksat Torto 
zayı zaptetmek ve ellerindeki sa
hil mıntakasını genişletmek idi. 
Nihayet 21 Nisanda sahilde Akala 
de Chivert hizalarına gelnimiş idi. 
Bu suretle Teruel şarkından baş
lıyan ve Montalban, Castellate ve 
Morella'dan geçerek sahile inen 
büyük bir kavis hasıl olmuş idi 
ki bunun içinde Cürnhuriyetçiler 
bulunuyordu. 

B unun için 23 Nisanda, Mon
talban mıntakasında bulu-

nan General Valera kolordusu ce 
nuba doğru taarruza başlıyarak 

kavsi küçültmeğe başladı ve Alia
gayı aldı. Fakat hava bozduğun
dan ve bilhassa dağlık mıntakalar 
da mütemadi sis, bora ve yağmur
lar devam ettiğinden bu hareket 
fazla ilerileyemediği gibi sahilden 
Castellan istikametinde ileri ha-
reket te nihayet Segarra hattına 
gelip dayandı. 

tecavüze geçenler. öteki tarafında te
caviize uğrıyanlar vardır. 

Eskiden bu harplerin taktiği doğ
rudan doğruya askeri hir hücumla, 
milli ve siyasi jstiklalleri ortadan 
kaldırmaktı. On sekizinci asrın son
larında, on dokuzuncu asrın ba~ların
da bu mücadelenin taktiği değişti. 

Tecavüz edecek milletler, askeri hü
cuma geçmezden cn·el, kaleleri için
den feth için yeni taktikler kullan· 
mıya haşladılar. 

istila etmeyi siyasi planlarına ge
çirdikleri milletleri, evvela bir nü
fuz mıntakası haline getirmek la
zımdır. Bunun şartları da, her mille
tin siyasi hudutlarla ayrılan ve as
kerin beklediği hudutlara ilişmeden 
e\'vel, o milletin iç kalelerini zaptet
mektir. Bu sebeple evvela o millet
le dost olurlar. Dostluk namı altında 
başlıyan bu müna~ebetlerde ilk yıkı
lacak kale, iktısadi kaledir. Bu dost 
milletin bütün ticaret ve iktısadiya
tını, diğer pazarlara rekabet ederek, 
hatta zararına dahi olsa elde etmek, 
memleketin şah damarını ele geçir
dikten sonra kültür kalesine hücum 
etmek. 

Bunun da usulleri vardır. Kendi 
yüksek kültürünii o memlekete sok
mak, nisbeten daha geri olan mem· 
leketin gençlerini kendi kültürüne 
hayran ve aşık bir hale getirmek. 
Bunu temin için bir taraftan kendi 
lisanile tedrisat yapan mektepler aç
mak, gençleri içine çeken teşkilatlar 
kurmak, vasi mikyasta tercüme neş· 
riyatı yaptırmak, propagandaya kuv 
vet vermek. Hatta bunun için büyük 
paralar sarfetınek. gizli teşkilatları 

hissettirmeden idame etmek. Kültür 
kalesini bu şekilde zaptettikten son
ra bu nöbetçiler, bir gün piştar vazi
fesi rolünü oynıyan taraftarlar ordu
sunu teşkil ederler. 

Üçüncü hücumu da o milletin fik
riyatına tevcih etmektir. O mem
leketin geriliğine. gençleri, halkın 

bir kısmını kandırdıktan sonra, ken
di fikir mekanizmasını. hayat ve ce
miyet telakkilerini, hükumet rejim
lerini, iktısadi, ı::iyasi felsefi ideolo
jishıi yerleştirmek. Bir taraftan ken
di edebiyat, felsefe, fikir telakkileri 
halk arasında yertcşirken, öteki ta
rafta da bu büyük devletin haşmeti, 
telinik :rüksekliği , medeniyeti propa· 
ganda edilir. Geri memleketi kültür 
ve fikir hayatında. teknik sahada, ik
tısat sahasında yükseltmek gibi insa
niyet maskesi altı11da yapılan bu hiz
metlerde, kendi kültür ve ideolojisi
lc yetiştirdiği hayran ve aşıklar züm
resi en büyük yardımcı rolünü oy
narlar. Bir fille'" sürüsü, Frankofil
ler, Cermanofiller. Anglo - Filler di
ye bir taraftarlar siirüsii türer. 

İktısat kalesini, kültiir kalesini, 
fikriyat kalesini bu suretle elde ettik 
ten, nöbetçilerini içinde bıraktıktan 
sonra iş milli hudutları geçp siyasi 
istiklalleri devirıniye gelir. 

Hükıimet kıtaatı, bugün (7 Ma
yıs 1938) Pireneden Ebro ağzına 
kadar bir cephe kurmaya ve Torto 
zade şiddetli bir mukavemet te
sisine muvaffak oldukları gibi 
Castellan mıntakasında da keza 
kuvvetli bir ha: tesis edebilmiş
lerdir. Buna rağmen umumi vaziyet 

Şimdiye kadar As yada, A \'I'Upada, 
Afrikada birçok milletler milli istik-
18 llerini böylece kaybettiler. Son 
de\•irlerde bütün geri milletlerde bu 
na karşı nisbi bir uyanıklık vardır. 
Fakat iktısadi pazar bulmak gayesi
le, siyasi bir hfü:um korkusilc ken
dini miidafaa edemiyc-nler de çoktur. 
Milli istiklalini bilerek, istiycrek hiç 
bir millet feda etmez. l\liisavi kuv
vetlerle çarpışnuyan bir ınillet mağ
IUp dahi olsa, içinde milli istiklal a
teşi sönmez. Bu ateş bir gün ınuhak· 
kak bir zaferin ilk toplarını kendi 
döker. Türk istiklal harbi bu miica
delenin en canlı bir nümunesi, en şa· 
heser bir delilidir. Böyle muazzam 
bir mücadeleden geçen bir milletin 
milli ve siyasi io;tiklfılinc karşı ço~ 
hassas ve kıskanç olması tabii oldıı
ğn kadar, herhangi bir milletin nü
fuz rnıntakası olmak gibi bir söze bi
le tahammül edememesi 0 kadar ta-
biidir. Bu toprak, sadece onu kurta
ran \•e koruyanların yurdu \'e nüfuz 
mıntakasıdır. 

umumiyetle, kıtalannı bir taraf
tan diğerine istediği ve lüzum gör 
düğü veçhile hareket ettirebilmek 
mevkiinde bulunan N asyonalistle
re pek müsaittir. Şimdiye kadar 
bozuk havaların harekata mani 
olduğu bildiriliyordu. Bundan son 
ra, Teruel cenubundan Valencia is 

tikametinde yeni bir taarruz me
mul olduğu gibı başka yerlerden 
de yeni bir hareket beklenebilir. 
Fakat Tortoza &lınmad b 

- ~ ~u~ 
la ugraşan 2 kolordu serbest ola-
mıyacak ve mühim bir h k 
pılnmıyacaktır. are et ya 
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HIKAYe 
Tehlkel Bir Ev 1 

Dizdariye mahallesinde 57 numa- i 
rada oturan askeri mltekaitlerden o- : 
ku)'11Cumwı: Teriik. ltiatlenli'Si mek· i 
tatta ıunlan 1amyor: 5 !i 

• O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ıl ''Blnbirdireifn Dmlarlye mahalle-
sinde harap bir hanenin mutfaiı ve 
bahçe duvan ıeça.ıe bir pce birden 
bire ;ydalda ve ko .. ulan telip dtl· 

• flrdtl. 1111 ev •ten .ıdda yıkılmıyj 
Jla mttp 1c1a belediye kimseyi 1-

• 
çlnde otartmayordu. Birer IJdter yi

ne dolmat ve bir kaç o4uı kir,alan- ı 
1D11tı. 

• lim41 •• 7ıkık mutfak ft davar- 1: 
du maWle çoeaklan ıirlP çtlbp 07- : 

• nayorlar. Bu itin tehlikesi meydan
dadır. Ev saten nerede İle ;ydalacak 
" bu biqtln oWaia ........ altuMla 

• da b~ yavrayu ezeeek. Bö1le bir 
vulyette mesai kim olackatır? Aea-

• ba hlç•lr teAlr menaWU. olamu 
•?" Ölmek lstemiyen Adam.. 

Ultlerlco Tetaal'cl• • Çeviren : Falli IDCMIN • 
• 

OKUYUCU 

Mektupları .,.............. . 
• Klıaelin matemi 

MGteblt aübeylardan Tevfik, fUD)an 

• 7Ul)'ar. 
"'81rketl ~n 18 ntl11'..aralı vapu

runun .. ...,,ııti İhsanın l.JU isimli bir 
• lı:6pet.t vardı. Müinlst, .th.an, Bfı7lerbe -

Jinde otururken. vapuru ıecelerl Yenlma 
hallede 'batladıli için o da Yenimahalleye 

• nalı:lettl. Ve k6pett Ll1b'i de beraber p. 
t1rdL J'aJı:at LiJlnln Ud 78Vl'USUl1U, İbA
ftlll Be7lerbe)1nde otunn kQınpederinde 

• blftktılar. 
l'akat Llllntn, 78vnaJanndan a;rnJdılı 

için ....... kaçtı ve bir 1Gn Iuı7bo1du. A-
• radılar bulamadılar. Birbç S(ln sonra ka-
1Ul~ haber ıeldl: lJll Beylerbe -
7indekl ne lldlp ~vrulaı'ına kaVQflllUJ. 

• Aradan bir Ud sGn 19C1nce UU tekrar Ye 
~ . 

lerbeyine gt-
P e iye başlıyor. Bir gün takip edJ _ 

yorlar. Lili Yenfmahalleden 88 numaralı 
vapura lfriyor, Köpr:fb'e eıkıJw ,,. Be7-

• lerbeJI vapuruna lirlp BeY!erbe7lne eıkı 
yor. Yine Qllf l9ldJde ndet ~. Bu .. 
batan vapur belirme ~ ve LW llAı 

• ret k-.W. ' 
J'üat ..o- san UUntn mı101GnG "-1Nır 

aldık.,. ...... Clnldl~ mas
. ~---.. tıt'ı tıı.w tıx••, r ..... • • Etrafı kapatılan eaml 

Otu7ueulanmızda Emekli binbaşı HG 

• ~Umil~ -&ebek C!llD\Unln ~· ve lake19" il 
101 De camı aruında bir banka ~-

• 
~. Bmau SOmrOk muhafaza memur
ları için ~pl70rlarmı.. Şilpheaiz Hlzum1u 
bir it. l'abt, nadide bir unat eaerl olan 

• 
caın1in avlulunda kurulan b6)'Je kQçQk 
bir bina cendtn ........... ~ 
ımdlrt Bfr taraftan tbldelertn etrafı açılı 

• • 7Ql'ken llbOr taraftan kapabnanm mAnuı 
m bir tilflO anlanu7orum. Bebek cemll _ 
nln etrafı zaten a~tır. Bunu kapatmak 

• 
hiç te 171 olmJ71lQktır. Alikadarların na
ıan dikkatine ilrzederlm .,. 

• Or ... • Köylüye 

• SataCcljl Hayv•lar 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden) _ 

• Hük6met at neslini ıslah için mühim 
bir kanun projesı hazırlamıfbt'. Pro-

• jenln mühim maddeleri f\Ullardır
Madde 1 - Hazarda ordu kadro

sunda on Ud J8flDJ ikmal etm1f bey-
• p, Jmrak ve katırlar, yerlerine hay 

vu a1inarü ordu hizmetinden çıka-
• nbr. 

Madde 2 - Ordudan çıkarılacak 
hayvanlar Ziraat Vekaletinin töste-

• recell yerlerde köylü ve yetiftlricile
re Atılır ve o yerlere kadar naldllerl 

• için mllU müdafu b6tçemne ta"8tut 
konur. 

Macide 3 - Ordu lhtiyaeı ~ ha-
• rlçten Abn alınacak ecnebt ırk bav-

vanlann her defaauıda en az ymde 
• eJJtılntn c:larpızhla elverifli kısrak ol 

maaı 8*buridir. l'evkalAde ve mO. 

• 
tacel hallerde İcra veJdlleri brarU.
bu mecburiyet muvakkaten kaldın: 
lablliı'. 

• Madde 4 - Bu kanunun tatbiki i
çin milU müdafaa bütçesine ıyrıca 

• tahsisat konulur. 
Madde 5 - Bu kanunun tatbiki 

• 
tülinl gösterir Milli mtldafu ve Zi
net Vekiletlerl tarafından milften
ba bir talimatname tanzim olunur • • • 

ilk Tedrisat Mlfettlılerf' 
• ADbra. 8 (Tan muhabirinden) _ 

İlk tedriut mfifettiflerinln muvaıe
nel umuıniJe7e abnmam, hakkındakı 
kanun projeslntil encümebdeld mtl
abrelıeri bitnilt ve Mwc1ia raznaıpe 
.. aı.,.. •. 

K üçük kahvede yine her ft 
kltkl pup bil' köpye ~ 

lanmıfb: BeJediye Reisi Karlo Se 
çl, kltlp PalançeW, bakkal ve a
za Anaelmo Trrabofl, eczacı, mek-
tep muı11iml , rahip ve baronlann 
tahyuı... Hepsi de iyi lmanJanlı; 
akpmlan böyle blr parti ktllt oy 
namak üzere toplanırlardı. 

Her birinin portresini çizmek 
fa,.tuımır. Hiç blrincle karakta
rlatlk bir hat yoktu. Yüzleri her
kee gibi, hareketleri tabil ve ftk1r 
lerl Amiyane idi. 

Hepsi de bu lkpm netellydiler. 
Kihya iyi bir it yapmıf, bakkal 

tam. istikbal meçhaldür; yama l· 
çin IÖZ ~ylemek ldm1MID e1illde 
delildir. 

- Beltl,.. Fakat ölüm.. Bu mut 
laktır. 

- Muhakemeniz yanbfbr ul
zim. Benden evvel milyarlarca la 
IUWl ölm-1 l;Jenim ölmem iÇln bir 
eebep teşkil edemez .•• Ben Al ka· 
lacaltm , 

- Demek almlyeeebinlz!. 
- Bayar .. A81a öJmlyecejim. B ütün mua ark•ııan blrl

birlerlne balrJDdıhar. San
ra içlerinden biri: 

- Ölmek latemiyen adamı tebe 
rik eedrim. dedi. 

tebrik ebnell.. Tebrik .& 
me • ~d giiJiamMdk. 

K&hya sert bir .._ ~ ce
vap verdi: 

- Mersi.. KAjtdı kesin baka· 
hm!. 
Dhyanın bu lddlmn .-tal ,ea 

bütibı kasa~ ya1J]clı. B111l11 du
yanfann ~kayanın çıJdli.di. 
... ..1 M.+1&.J. M'I 

Artık omm···11*eltet1e...._.~...__.rt ~ 

mevzuu ~~ Dh1a ·~ 
yaptı, kAhya bunu söyledi.. l1lh.. 
Günler. haftaJar, yıllar geçti. 

Gruptan sırayla Beledlye Re111, 
eczacı, bakkal'btrer birer öldiller. 
Birkaç yıl daha aktı: tAtlp)e, mek 
tep muammı de &öçtüler. 
IWıya c1aiina ayak diredi. Mtlte 

madiyen iflerl genifllyOr, zenıtnla 
fiyordu. Her blr arkadap öldlq9 
:luclaklannı ınüatebzl bir lil1Dt 
sfWüyordu... 

Bir IÜD rahiple katplaftı. Rahip 
da1pa bir çehreyle: 

- Galiba hepimizi a&necek· 
llinJ diye taıuldı... Bu biyiik bir 
hodgAmlıiJD büyük bir aftna!ıı
dır, biliyor muaun?. Arkaclafle 
öldükçe sen muu«er bir gü1ilfle 
gülümsüyonun .. Memnumun, çln 
kü ll!ll saasm .. Zaten prlde bJan 
lar dalma memnundurlar: Sevlnt
lidirler .. Yerimizi yeni dolanl .. 
ra bıtakmak vaqfemlr.dlr. 

- Sen neler IÖylüyonun rahip 
efendi. .• 

- Beni daha ujlam bulUJW
IUJl delil mi?. Evet henüz k1IVft 
tim yerinde ... 

- Beni aJAk•dar etmez. l'akat 
ben sözümü ıuıacaaun. G6ıilyor-
1Un ki bütün dilelderlml yaftım
Şbndi sıra vaJfur almaia geldi. 

- Fakat heplinin IODU ..,ıeeek 
tir domun .. Bir gftn aıen ele b ... 
ll " ebedi kanunı ister istem• 
boyun elecekatn! inan bana: dün
yada yegAne dotru ve bt1 olan 
.., ölümdür. 

Bu sözler fizerlne klhya bir kah 
kaha aJU ve uzaklafb. 8 ir gün klhyaya bir otom• 

bil çarptı. Onu yan ölü bir 
ha14le hastahaneye kaldırdılar. bl 
tün kuaba halkı bu vakayı ~ıttay 
la -takip ettiler Demek t&hya da 
ölecekti!. Haklbt 1&\llDlyoNUo 
Herweyin sonu muhakklkb. ip 
kAhya bir taftlr lfbl kaaaba ,. 
lunda bir otomobWn altında aı-
Dllfb ... 
Huıabaneye yılbrıldiktan 'b

kaç aat IOIH'a ıözletlnl açan ~ 
ya batında bir iıOrO merakJıUr 
heyecanla beklefUllal g6ıiinee: 

- Ne o çlldırcldm .mı? d1'9 
lınb. 88.,........ it, .... 
yecetha. .. 
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I• Garip Olaya: 

Köpek ·,ve , 

Bugünki Hindistan: 

KeCliler için 
L:okanta 

SlDema payitahtı Hollvu~ta bu -
günlerde köpek ve kediler için çok 
mOJıemlMl ve lüks bir lokanta açıl· 
mifbr. Bu lokantanın imanlar l~ 
de bir kısmı vamDf. Fakat köpekle
rin tımu, tnaanlannktnden çok lükl
milf. Köpek w kedlletn labntalm
da beJu -.dnl• ...,.. çaJtpn 
ganon1lr, -..-.. ........... ca 
lıf8ll .. 1 ıt1c ı r-11 lliı1e.Jl 8d mlsll ma .. ~. 

1.. o·· uman unyasının 

tandaki Birkaç 
1 ... u• •wm dfln7uımn; 

BIMMU«'•kt birkaç ömee .. . 
~ ~ AD. O vaktlle 

HIDdWUı R~ aruuı
cla JMfhuıda. Blnlu ınllıtitman 
birUll"IP m~ iten 
dill mGllfhunletm .. amrda en 
8Mfhm llderl me6um Mev1'na 
Mem..t Alinin bllJOk tanteptir. 
.......... rnamatfk~ 
Jmft.iB ~ lliJk h"'tiikUr# um; 
...... ahau,t•tc*~ 
a-ttr• hat.lpJ8iııdm biri olhlun ---· t1mt iri; dev ca.eu. çocuk ,.o 
it:. Mr Mfmdlr. Herkes ona "~ 
Brcı.ber" yani "ajabe)'" der. B" 
hemen lrillllnden, kısmen de k 

~ k*ctep• ~-· Bıı 
IGa .., .. t. -· JDR'kil nedir! 
........ mONm aörQndü. ~ 
ll mebmtur, MJl.balla ail'tıyor 
" IGldOriiJw. l'abt maa,.,_ 
at,wtt var mı ? Hayır. Siyul 1llll 

- "'1ııfell - ~ lamfahr. Bıprıda kuvql 
tanmda Tirit kalpalL 

Arap ••ı'••· ••"dn JfiMfntm 
tanmda poturlar. Bir gün Hin-
dtatanda hiç bir 1Wdk•te istinat 
.....,_..,.., ... 1111» ...... 
.... &n ..,._,... mOIJ~ 
liir aNmDCla daimi bir rabıta o
Jabllir. Falrat colrafl, Jktuadl, hat 
tl lbUlt hülkat1er onlarm ilyul 

~.!IJL~E~ ddiJdlr. 
- - "' ,.,.,, .&&. nta &l,...tinin hatta Hindiltanda 

• f8 tı•ılt, ........ YU 
dii.' , 

Mnu..a sme,m.n ._.. 
Blnt müalilmanlıiJnm bir 

....... ft fikriyatını tuvvet-
ı. tmml1 eden bir ~
Xı,afetl biraz Dr. Balvandası ba-
tuiatar. Onun ıtbl beyaz ıfyer. Fa 
bt Balftndu ne kadar bl1)lr 

lllr....,......_..buoka. 
.. ...... ft kati, hatta kuru bir 
08NJ8lllll müMllOdür. SÜıleJlll*D 
Baıdlrl hiç "nmtlk" delflCHr. O, 
........ 11111 ldeoloJJllJd cüae 

-- eWnwlDe nim- kuv· 
--- bir BatlcmaU8ttir; yal .... 
.. "9111. .... ft dhnala tstl., .... 

Ordu Jlwnmda halka hitabım 
......... 4 ..,,...,, •• fdat.tiifti! 
..... çat "Balüey l>emq" • 
1-wtUm .... lmnufayOr, arif 
•'*W :ppı,_., milbaJAiayı en 
....,_, BincSlltanm nmantlk hita 
1-ml llllharnmde dövünenJerin 
aGrilluUo w milbelAlah tamu 
.... ~. 81,..U IUihtir. Milli
~. Jbndlatanın latlkllll Mis 
..... - lltndu •nl•pnaıile kabil 
efeestu lnamnıp. 

J1Dsrt vut,.u belld alyul mev
fdtn.aa düa lmnetlkllr. Luclrı
......... adwüal • Ulema" cimi-
-. 'f'e bJr ma.ıtüman fikir han
...... 1ımllll edela tefektOJde ua
'-~ llqreti M11h•mmet" l ,.... -..um 'ŞlbU ile beraber 
,...,.., bu ...-1 onunla beraber 

~. Ondan bert de 1'BuNtl 
._., ı.ım. b&flaca IDefhur o-

1- ... ~ JUDUtbr. 
... b.ı dabzuncu aaırda ... 

.. • 1 ide Şqh Abclo ve 
0-tll'f'W Jlfpnl lild slma)a. 

- ~ :sbtlmıa•ist =ere
~;· bia,ı. Alnlllerindendl Ba 
~ .tlhld181a._ bıap olan 
~--~ ıt,ıeJt müetstsl 

........ ubdqlarm-
~ dL..- IH......_,_ c1e11Jae 

.... 1teJnemwton Sü-
Wll.a ··~-.-w.,.. 
~ll,lıılıı ...... ., .,.,...... 1-

, 'ıımuı• 1g1a 1rn11na 
llattımlll ... 

Örneği 
. 

Yazan: 
Halide Edip 

H er genç bu fiirl bildill için 
ve biraz da bunun bafka 

sahalarda tesiri olduğu için ser
best bir tercüme..ini vermeli mu· 
vafık buldum. 

11Ey Brahmen, sana hakikati aöy 
liyeyim mi? Sakın danlma ha! Ma 
bedindeki ilih1ar kocamıt. bu put
lar sana kendi milletinle didipnenl 
öğretti. Bizim mGllalar da bize 
kin ve kavga telkin ettiler. Ben 
yüzümü hem m•betten, hem ca· 
miden çevirdim. Sen hllildni hill 
tq putlarda anyonun. Benim için 
vatan toprağının her zef!'ell biı: 
i18htır." 

İkbal siyasiyatta bu lafhaJJ ter 
ketmiftir. Bugünkü el7UI umdesl 
bu kadar Vll'zıh deliJdir. Artık va
tan onun için ladece colraft bir 
tabir ve toprak deliJdlr. Vatan o
nun için fikir abamna, ah1lk saba 
sına gı8çmlftlr. Bu~ yazılan 
cemaatte fena bulmaya çal'fml blr
ferdiyetçinin çarpınmasıchr. Yani 
artık muayyeq bir toprağa değil, 
muayyen bir cemaate tapınıyor, 

bu cemaaı tabii ol)un ltJıa •lü
man cemaatWlr B11 • :.tathayı 
ifade eden bir flirindeıı birkaç sa 
tir Ü,Ol'tllll! 

* ~Wr~ 
Şikagoda 24 yaşında Bayan .Ue -

ledn Plaklc kocuı aleyhinde açtı· 
lı bopnma davuuıda, kocasının, 

kendisbıl tawkj ... ~ kdr 
vesmedilinl iddia etmiftlr. Çünki1 
genç kocalı bu hayvanlarile, kendi • 

ilinden daha JIJad• alik~ olupr· 
mUf. Şöyle ii, _.., b.nal1e beraiı 
ber yatmakta olduju ya~ odasın
da-~ beraber' kuluçka ta. 
vdk bıillandUrUyormUf. Köpeimri 
de yatalının altında gecellyerek Jr.o
caamdan aynlmıY.orlannlf. 'Mahke -
me, bu bedbaht kadını koeaamdan 
ayll'llll{tır. 

~ 
Bir llÖy lıtqıyor 

Bulprtstanda Alenosgrat kam • 
sırida Yugovo Jray(lnün bulunduğu 
mmtab aptıya dojru bymala bq 
hlmıftır. Bu aebeple köyün arazisin
de yarılrlar hu.ule gelmiştir. Ant bir 
feWtetit ulnmaJttan 'lı:otkan 'koy 
halkJ, pianl1r halinde korku çekmek
tedir . .taazl kaydıkça yarıklar lfttlk 
~ piıişle'1lektedir. Jeologlardan mü 
te,elddl titr ..,. yavq JWWll liall 
harekette bulunan bu köyde tet1dk -
ler yapmaktadır. Köy, boşaltılarak 
başka .,ere nakledttecektlr. 

.. İmanJF lveceklıtri .kadar iç
~ laUt flNP bAIA ortaU. Gün
ler ••llp ..,,,, fakat 7anblar ~ 

lA IDe9CU ' t=•=·ia-~.'1~•= ariilHIU-

M üslüman fikriyatını tetkik 
eden . tarih talebesi için 

İkbal tahlile deler bir münevver
dir. Bazı noktalarda merhum Ziya 
Gökalpe çok y.akla11r. O da "fert 
JOk. ~- var" denli. Onan için 
de vatan 11manevt bb' ülke" ldL 
MüalUman zibııi~ madde-

• den ziyade fUdr ve manevi mef

1111 .... blmeWrdt Mal6m ya bu 
part!nin aelAmı yumruk kaJdır.. 
ıııaktır. Müslümanlar sadece l8ha 
det puınaiuu kaldınyor. Bundan 
"Mallignon,, bir konferamında 

bahsederken "Müslümanın daiına 
madde fevkinde bir aWnet aradı
lmı aöyledi. Dünya, eemaat, mil· 
Jet, hepsi lli, fakat CeaJ91'li müa 
lüman komiinlst ,ahwt .,.,..nıt ı . 
lln bunların bepBlnln fevkinde bir 
htJribt VU'! Allahl" Bir Hini milneı>oen 

S lr Meıu.ıet İkbal Hlndısıa- ı .. ----~!!!li!!ıl!!!i!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!lil!l!!!ll!!illl!l ____ l!i!!!l!!!l!!l!!!'-

mp birb&lama töreen bü l j 1 d k s h 1 
7fik, bli' bakıma göre m6alihnan ıvıi.ize er e i a eser er 
BiDdlltaJwı mı ~Qyük pirlcllr. No ı 
bel mOWatına namzet olabilecek 
derecede bir dibi oldutunu IÖY· 

terler. l!!serlerlnl mefhur tagiUz 
Orleıatalilt'l N!ekolson k•cm ter 

cüme •tnnfUr. Şiirde ~ biiJük ol l 
d~ at19"1•n bu adamın fi)Qfyat 
....... da bir sürü ..eıt vahlar. 

l'abt blltOn tıkrlyatı la~ 
uydwmaya çal•fl"Ut ona b1ra 
Kunmu Vuatal alma veri.yor. Ya· 
nt bana ,are a1ıe. ~ten 
dbıe mdna- bir fikriyatı oldup 
u inandım Fakat berfe1I; her ee 
reyanı o noktadali tefsiri her

halde beil an•amıyorum. Fakat lJ.. 
mine, terbtyellne ve kabiliyetine 

hürmet ~ lmktıu yoktıar. 
Bir • 1MMlede &n!eputdıllmm 
mw..~ blllne 

riyaaet için Lahardan kiilkta - ~
clL Kar' eııt wl bk lJolaz hasta· 
lılfnd&n 4o)a)'l lmılmq oJdulu i
çin p u Jpamıpbiliyordu. 

- . - --- - --- - - - -

İkbal ubn Hlndudur. M6alü- (1) 
man olmUf Brahmen bir ailenin a..,ını keJdalllllln ta elit, Tllrk ve laUm .. rıert nttiWIDtle lefbir Hl· 
ev1'cfıdır. Belld bundan dolayı he lea )'8sleree ki7MetB eUttea Wrilini ~7•· ~ ,..,. ..... tbeft. 
yecanJan çok taflanchr. Bir mis- • bNrima ...ule .......... •• clldba ._....._. Mti1lwt'lik •vldaia 
ltbııan münevveri bana dlcli ıd: )'lbek bir 11'81Utlr. Ba .._ tled, ....- ve cih ... _..._ •1n. ~ 

"IJkbal atyotyatta birkaç safha la)'llMtl .,.,...,.. o.•eı.ılaahr fııllha1M ~ 4ledlerlal ._..,. etmeldıl n 
dan ~ Gehçlill bu ufbal•rm fleFal,..... Jllmek Wfı bWu,;.t ~. ~ ......, • 
blrlncl8lbde arbmndan littl. O za 1umm ...... ....ı ...-tama t..pnth mlllila Mr ıw ~ &eli H
mm 'pek hYvetli bir 11N..,..u.t., ..._, ~W. at, at elwl. .ua11 lraln, ....... ·~ lra,a ~ 
lcft Mttl lıuna bir din haline 10k il slW .. 1'er )'llplhNa. CIWla ........ ., n u,eı..~wı -..... 
~ .u llfha)'l uyenı Mabet" rr ta'ftif ""8 ..,. wr dit ......... ...,....,. Dlkbo. •t' ••• tmhP-
tilmll fliiDlle U... etmiftir. eni ı w 

GONLOI HAYATTAN Hll AYll.ll: 

K .. yde E fa ile 
Mücadele Lazım 

8 .....-y.-~ .... 
t111IUldll~-

c1l. Ço1t JuavıaW 1lr - ahpsıf, 
ta'bı,e1I, ......... lllr ~ 
BunanlD ( .... )'UJIDle 4fılm111t llö 
yinün okulunu, ..... Ueeibiıi 
bitirdikten IODl'a~ ---..... Tıp 
tahsili için tl'niverıdteye lfmdt. 
Sömestr tatilini pçlrmek bere 
gelcllll köyünden bt.anbula dönil 
yorm~ tstllrbalm iyi bir hekimi 
oJabllec8llid .aaleri ile, her hali· 
le hissettiren bu geçe; taıurunl 
bitirdikten sonraki düfÜJlCelerinl 
IOnJunlt Gözlerinden tieJr.l kıvıl· 
cmdan açılan - ... alnını kı· 
rlfbrdı. Dedi ki: 

- Kö)iOmde ,çallpcalun. DJ6 
illin ... bfalarfle. tpa ziluıi· 
yetlerlle u~ -Batt& 'ha
ham ve -amcam olmak bere .... Bu 
sözüm sizde bit' uyret uyandırdı 
c:lelll ml?. Yakl.t evnll beni din 
leJiniı: 

Benb k~b iradın. 9bk b'1 
tün helJnnın yanaını çok ihtiyar-
lar, yanaına da gençlerle çocuklar 
tefkil eder. Bugünün orta 1afhJa 
n olaeaklanmn yaruwıı cihan har 
bi, yarısını da köyün ceba1etl bitir 
mif ve sllınit süpürmiif! .. Köyde 
eelrllik ile yenilik her gün biribir 
lerile PJ"Pllll' ve boiUJurlar. Es
kiler yenilerMn gördükleri hür· 
met ve itaate da7.uıu; hüküm 
1'rlJSl yOriitmet. ~ de ün
clil8rl libf batll ltlka~lan.D, kötil 
ld,tlerin kul v, 'kurbanı olarik 
türüklemek isterler. ı.tediklerlni 
yaptınrlar da. .. Çünkü hük6m on 
larda, ~ hürmet ve itaat . 
borçl ..... 

çoar11. w,ıa 1-lınlar 6ile 
illlİnttl İf• lıofad.ar 

Köyümüzün kalkınmaması, a-çle 
rimlzln ortaya atılamayıp kenarlar 
da emeklemesi hep bu yüzclmclir. 
F.ak.l kafalara isyan edememek, 
itaat ve hürmet beslemek yüzun
deııdlr. Umumi idarede istibdat 
yıiılmıt. padiph saltanatı kaldırıl· 
ımftır. Fakat köy ve aile hayaıın 
da istibdat ve ihtiyarlar~ kocabat
Jar aaltaaaU hAIA bakidir. Bunu 
da zaman~· bekliyoruz. 
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ERZİN CANDA! 

Kayık .Devrildi 
Bir Amele 
Firatta Boğuldu 
Erzincan, (TAN) - Buradan yir

mi kilometre uzakta, Kemah yolu -
nun Mağara mevkiinde, 17 inci kı
sım demiryolu inşaatında çalışan a
meleden beşi, bir tünele gitmek için 
Fırat nehrini kayıkla geçmek iste -
mişlerdir, kayık devrilmiş, dört a -
mele bitkin bir halde kurtanlmışsa 
da başlan· Merzifonlu Ali boğul -
ınuş ve kaybolmuştur. 

Sollaklara Köprü Kuruldu 
Erzincan (TAN) - Nisan sonunda 

Vaskert deresi taşmış. şehrimizin bir 
kısmı su altında kalmıştır. Seller, 
Horan mahallesi önünden posta yo
lunu takip ederek şehre inmiş, çar
şıyı ikiye bölerek ortasından akmı
ya başlamıştır. Belediye, muvakkat 
köprüler kurdurarak karşıdan kar
şıya geçilmesini temin etmiştir. Se
lin bir kolu da şehrin gün batısına 
gelen Ulalar, Hnrabedi köyleri ara
zisini basmıştır. Zarar tamamile ma-
1(1m değilse de epeyce olduğu tah -
mln ediliyor. 

Şehrimizin şimalinde ve askeri 
ortaokul yanındaki köy yollan üzer 
!erine demiryolu inşaat şirketi ta -
rafından yaptırılacak olan köprüler 
için temellere seller girmiş ve suyol 
larını bozmuştur. Belediye hemen işe 
başlayıp altı saat zarfında yirmi çeş
meye tekrar su vermiye muvaffak ol 
muş ve halkı susuzlukttın kurtar -
mıştır. 

Vastkert deresinin yatağı kumlar
la dolmuş bulunmaktadır. Eğer bu 
dere ıslah olunmazsa Erzincan her 
sıkı yağmurda su basma tehlikesi 
altında kalacaktır. 

MUGLADA TARiHi TETKiKLER: 

Muğla kazı heyeti tetkikat yerinde • 

Toprak Altı Serveti 

Ege Havzasında 
Tarihi Eserler Bulundu 

Bir Isveç Aliminin Yaptığı 
Tetkikler Mühim Neticelr Verdi 

Muğla (TAN) - Milasın Genclk 
mevkiinde, İsveç veliahdinin baş -
kanlığı altında bulunan bir heyet na 
mına marttanberi yapılmakta olan 
hafriyat devam ediyor. Küçük ve 
yeşilliklerle çevrilmiş bir sırt, haf
riyat sahası ol~p burada bir mabet
le bir kilise enkazına tesadüf edil -
miş, birçok ta mezar bulunmuştur. 

Mezarların hususiyeti, herbirinin 
içinde ikişer ölü bulunmasıdır. Ay -
nca bir heykel, vazolar, bakır ve 
bronz paralar, yüzük, dcstiler, muh 

telif seramikler, mabet taşlan, Yu -
nan kitabeleri ele geçirilmiştir. Haf 
riyattan maksat, Karya medeniyeti
ne ait eserler bulmak ve bu mede -
niyet hakkında bir fikir edinmektir. 
Şimdiye kadar Karyalılara ait bir 
mezar bulunmuştur. Bu mezar, içi 
toprak dolu bir nevi küpten ibaret
tir. Küpün içinde kafatası, dişler, 

kol ve bacak kemikleri bir iskelet 
halinde durmaktadır. İskeletin bir 
eli, küçük bir kabın içine sokulu ola
rak bulunmuştur. 

BOLUDA YENi HASTANE.: 
Bulunan eşya Milasa gönderilmiştir. 
İskelet te Milasa naklolunacaktır. 
Hafriyatı idare eden, İsveç alimlerin 
den Üpsala üniversitesi profesörü 
Aksel Person bana demiştir ki: 

Doluda yeni hastanenin temelatma merasimi yapılmıştır. Yukandaki 
resim bu merasimden bir sahneyi canlandırıyor 

"- Şimdiye kadar Karyalılara ait 
bir mezar bulunmuştur. Mezar Mi
lattan önce 1200 yılına aittir. Kemik
ler toprak içinde olduğu gibi dur -
maktadır. Kazdığımız yer, küçük bir 
sitedir. Burada bir kilise ve Milat
tan evvel 300 üncü yıla ait bir ma -
bet çıkmıştır. Kilisenin içinde bir -
çok mezarlar vardır. Bu mezarlar Mi 

1 liıttan sonra 500 üzüncü yıla aittir. 
Ve hristiyan mezarıdır. Maksadımız, 
Karya medeniyetinin diğer medeni
yetle:-le olan münasebatını aramak
tır. Biz bunun için çalışıyoruz. Bir -
çok şeyler daha bulduk. Fakat bun -
lar bizi alakadar etmez. Bulunan e
serlerin ekserisi, eski Yunanlılara 
aittir. 

Bir de KaryaJıların Türk olup ol-

KONYADA: 

Demir ve Petrol 
Maden!eri 
Bu!undu 
Konya, (TAN) - Beyşehir kaza

sında demir damarlarına tesadüf e
dilmiştir. Petrol kokusu veren bir 
taş ta bulunmuştur. Bu taş ve demir 
nümuneJeri, maden tetkik ve ara -
ma enstitüsüne gönderilmiştir. 

Yapılan tetkikat neticesinde, de
mir madeninin çok zengin olduğu 

anlaşılmıştır. O havalide ve Hayran 
köyünde, eskiden işletilmiş demir 
ocaklarına da tesadüf edilmiştir. 

Ereğli kazasında maden kömürü 
keşfedilmiştir. Beyşehir, Ilgın ve 
Akşehir havzalannda değerli diğer 

madenler de bulunacağı anlaşıl -
maktadır. 

BOL UDA: 
.... -

" 

Yeni Hastane 
Yapllıyor 

Bolu (TAN) - Mevcut hastane 
ihtiyacı karşılamadığı için vali Sa -
lim GUndofan, 50 yataklı ve her tiir
lü fenni tertibatı haiz bir hastane 
yapılması imkanlarını hazırlamış -
tır. Hastanenin temelatma resmi ic
ra edilmiş, temele ilk harcı vali koy
muıtur. Vali, sıhhiye müdürü ve 
hastane sertabibi birer nutuk söyle
mişler ve alkışlanmışlardır. 

Merasimde kurbanlar kesilmiş, da 
vetlilere ç,;y ikram olunmuştur. 

BAFRADA: 

Felaketzedelere 
Yardım Ediliyor . 

Bafra (TAN) - Orta Anadolu zel
zelesi fellketzedelerine yardım için 
bir komisyon teşekkül etmiştir. Mil
li müesseseler. memurlar, bütün halk 
teberrüatta bulunmaktadır. Şimdi -
den mühim bir yekuna varılmıştır. 

Belediye. meclisi, zelzele felaket
zedelerine karşı alakasını ve !ela -
ketten mütevellit teessürlerini izhar 
etmiş, yüz lira tebefrü eylemiştir. 

Zelzele, gayet hafif olarak burada 
da hissedilmiştir. 

madıklarını anlamak için tetkikat 
yapıyoruz. Karya medeniyetini iyi -
ce tetkik etikten sonra buna dair 
karar vereceğiz. Daha birçok sondaj 
lar yapacağız. Kazıyı yakında bıra
kacağız. Gelecek yıl tekrar gelece -
ğiz. Bu kazı için şimdiye kadar 7000 
lira sarfedilmi§tir.,, 
Muğladan bir heyet giderek hafri-1 

yat sahasını gezmiştir. ' 

(Hikayeden Mabaat) 

Ölmek lstemiyen 
Adam .. 

(BCJfı 6 tncıdaJ 

Evet kahya ölmedi. Günden gü 
ne iyileşti. Ve yine ayağa kalktı; 
ve kasaba yollarında mağrur mağ 
rur dolaşmıya başladı. 

Kasabada eskilerden hemen hemen 
kimse kalmamıştı. Yeni nesil üre 
miş ve kahyanın menkıbesi ağız 
dan ajıza yayılmıştı. Yeniler onu 
göstererek: 

- Ölmek istemiyen adamı gö
rün! diyorlardı... Daima yaşıyor, 
daima ayakta.,. 

Acaba hakikaten ölmiyecek miy 
di?. Yavaş yavaş şüphelenmiye 
başladılar. Daima dik ve sağlam
dı; ve dudaklanndaki o müstehzi 
ve muzaffer gülüşü muhafaza edi 
yordu. 

Rahip te yaşıyordu ... Fakat o öl 
miyeceğini ilan etmiyordu. Her ikl 
si şimdi adeta rakip gibiydiler. Bi 
ribirlerini gördükleri vakit başlari-
le selamlıyorlar ve acele acele yü 
rüyorlardı ... 

Yine günler, aylar yıllar geçti. 
KAhya hayattaydı?. 

Acaba bu hep böyle mi gide
cekti? . 
f akat bir gün kihyanın da 

Akıbeti geldi. Çiftlikte bir 
ağacın altında otururken bap önü 
ne düştü ve son soluğunu ağzın
dan çıkardı .. Evet, o da ölmüştü. 

Bu haber bütün kasabaya bir 
yıldırım gibi yayıldı. 

Onu kabristana götürürlerken 
rahip yanındakilere: 

- Acaip şey değil mi?. dedi. Za 
vallıcık kendini aldatıyordu.. Gö-
rüyorsunuz, öldüğünü bilmeden, 
ölmiyecek kanaatile öldü. 

Sonra müşfik ve affeden bir te
bessümle gülerek ilAve etti: 

- Ve hepimiz böyle gideceğiz. 

GRIPIN 
Vücudünüzde ağrı, sancı, sızı, 

kırgınlık, ürperme hisseder et
mez hemen bir kaşe 

GRIPIN 
alınız; rahatsızlığınız hemen 

geçer 

GRIP IN 
Baş ve diş ağrılarına, gripe, so
ğuk algınlığına, romatizmaya 
karşı en tesirli ve hiç zararsız 

ilatçır. 

GRIP IN 
icabında günde 3 kaşe alına

bilir.. Ismine dikkat. Taklitle
rinden sakınınız ve Gripin ye-

l rine başka bir marka verirler
se fiddetle reddediniz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılanları 
Sirkecide tahmil ve tahliye ücretlerinde tenzilat. 

1~ Mayıs 938 tarihinden itibaren Sirkeci İstasyonu hududu dahilin
deki tahmil ve tahliye işleri, idare teşkilAtı tarafından yapılacaktır. 

Yüz metreden fazla mesafelerde iki misli alınmak üzere beher ame
liyeden ton bapna 20 ve ambarlarda teslim veya tesellüm edilen ha
mulenin ambardan arabalara tahmili veya arabalardan ambara tahliyesi 
için ton başına 25 kuru' ücret alınacaktır. 

Vinçle· yapılan işlerin ücreti, vinç tarifelerine göre hesap edilir. 
Vinçlerin yetişmediği mahallerde hususi allt· ve edevat ile yapılacak 
işlerin ücreti iki tarafın nzaaile tesbit edilir. 

Vagonlar içinde nakledilerek yapılması lazım gelen işlerde kullanı
lan vagonun beher dingili için maktuan 60 kuruş alınır. 

Fazla tafsillt için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2668) 

Jandarma Genel ICo. Ankara Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - Bir metresine yirmi beı ku ruı fiat tahmin edilen iki yüz dokuz 

bin metre vasıf ve örneğine uygun çamaşırlık ve astarlık bez 2~ 
1938 Pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (lki yüz altmış iki) kuruş karıılığında Komisyondan 
alınabilir. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (3862) lira (50) kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya Banka mektubu ve prtnamede yazılı vesikaları 

muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat 9 za kadar Komisyona ver -
miş olmaları. (1270) (2559) 

lefon hattımızı tesis ettiğimiz gündenberi, Pegueri
nos'dan, Escorial'dan, hatta Madridden aldığımız e
mirler sadece "atef etmeyiniz, ekspres emirlerimizi 
a~adıkça ate~ açmayınız." dan ibarettir. 

Arkadaşın bu mütaleası biraz garipti. Asilerin Na 
varre'da on dört bin, Badajoz'da otuz bin, Gırnada -
da dahi 27 bin İspanyolu öldürmelerinin, halka 
verdiği nefrete bu da biniyor. Bu kinin düşmanı te
pelemelerine kafi geleceğini sanıyordu. Bütün bun
lar ona müthiş destanlar gibi görünüyor, bu hadise
lerde mutlak zaferin vaitlerinl buluyordu. Bu hadi
selerin halktaki aksi tesirini düşünüyor, ve bunun 
insiyaki olarak oynayacağı rolü bekliyor ve ona da
yanıyordu. Bütün ötekiler, mühimmat, iyi liderler, 
vesaire ona ikinci derecede ehemmiyetli görünüyor, 
bu hadiseleri halli mümkün meseleler telakki edi
yor, realitede halkın intikam hırsına fazla güveni
yordu. 

-33-

Gelirken düpnan mevzilerini görmüştük. Faşist
ler için arkadan hücuma uğramak ne hayret verici, 
ne sarsıcı bif§l!Y olacaktı. Aşağıda, sola doğru kendi 
evimi görüyordum. Evime gitmiye ne kadar üzeni
yordum. Cesur arkadaşım Bodin'i aramak üzere Al
baydan ayrıldım. 

Ona göre, harpte iktısadi ve teknik meselelerden 
ziyade psikolojinin rolü vardı. Uzun münakaşalar
dan sonra, nihayet bu amillerin hiç birinin ötekisin
den ayrılamıyacağmı, kabul etti. 

Biz arkadaşlarla beraber günün hAdiselerini mü
nakaşa ediyorduk ki, iki düşman tayyaresi başımı
zın üzerinde vızıldamağa başladı ve yere matbu be
yannameler atmıya başladılar. 

Askerler bunları yerden topladılar, küçük grup
lar halinde gülerek okudular. Bu beyannamelerde 
Frankonun imzası vardı, ve askerlere teslim olurlar 
sa hayatlarının emniyette olduğunu bildiriyordu. 
Askerlerden biri bir Portekiz darbı meselini mırıl
dandı: "Eğer beni kuyudan çıkarırsan, evvela senin 
canını alırım.". 

Tur Kovich şüpheyle göğe baktı. Biz beyanname 
attıklarını görünce, bomba atmıyacaklarını anladık. 

Fernando de Rosa, tayyare bataryasının kuman -
danı mavi gömleğiyle yanımıza geldi. Bu adam kısa 
boylu, kıvırcık saçtan rüzgirda uçan bir çocuğa ben 
ziyordu. Bir tayyare taburuna hazırlık kumandası 
verirken sesinde sanki bütün kamptakileri tayyare
lere dolduracakmış edası v,ardı. Üzerinde ne bir rü
velveri, ne de kur,un kemeri vardı. Elinde sadece 
bir baston gibi taşıdığı bir me§C dalı vardı. Gülerek 

bana elinde meşe sopasını gösterdi ve alay ederek: - Umit ederim ki burada bizimle kalacaksınız, 
- Bu tayyarelere karşı en mükemmel silahtır. değil mi?. dedi. 

dedi. Toplar biribirlerine az fasılalarla çınar ağaçlan-
F ASIL : 12 nın arasına yerleıtirilmi§, üzerleri yeşil dallarla ör

Gabeza Lijar 
Peguerinos'a giden kötü yol kampta nilıayet bu • 

luyordu. Önümüzdeki ova, şimalle. prkı biribirin
den ayıran 4,000 kadem yükseklikte dağların etelln 
de, Albay P nin mevkii de, bu dağların arasında idi. 
Tur Kovich : 

- Telefon tellerini takip ediniz, bu yol sizi doğru 
karargaha götürür. dedi. 

Çam ağaçlarının ve alçak söğütlerin arasından iki 
mil kadar yürüdük. Albay P toplarını bu dağların a
rasından, uçurum kenarlarında yürüyen dağ katırla 
rının sırtında parça parça geçirmişti. Karargaha 
vardığımız zaman Albay P yi çavuşlarile beraber 
bulduk. Taburun yüzbaşısı kampa. diğer zabitler de 
Madride gitmişlerdi. 

Albay P, dağın biraz gerisine kurulan karargahın 
önünde duruyordu. Buradan San Rafael ve Alto de 
Leon görünüyordu. Mevki çok tehlikelyidi. Kararga 
hın arkasından Guadarrama görünüyor, biz düıma
nı yandan, biraz da arkasından ve onlardan çok yük 
sek bir mevkiden görebiliyorduk. Mevkiin sevkul
ceyşi vaziyetteki ehemmiyeti çok büyüktü. Albay 
P bizi elinde yeni açılmış bir fişe Brandy ile karp
ladı, selam vermezden evvel: 

tülmü§tü. Dalların arasından çelik ve bakır pınltı
lan görünüyordu. Bunların yüz metre gerisinde top 
arabalan ııralanmıı, bunlar da dallarla örtülmüştü. 
Biraz ötede yan saklı, kuytu bir yerde katırlar ağaç 
lara bağlanmı§tı. Yüz kadar asker ağaç dallarından 
siperler yapmıtlar, birkaç dakika gözden saklana -
biliyorlardı. Herşey basit ve tabii harp nizamile tan 
zim edilmişti. . 

Albay P ile dolaşıyorduk, o bize düşman mevki
lerini gösteriyordu. Albay heyecanla anlatıyordu: 

- Birkaç gün içinde ağır toplarını iptal etmek 
işten bile değil, dedi. Elli defa top patlaması bunları 
parça parça etmiye kafidir. 

Biz sadece on beş top görüyorduk. Albay üç gün 
üç gecelik müşahededen sonra yaptığı işlerden mem 
nundu. Albaya sordum: • 

- Dütmana ne zaman ateı açacağız?. 
Albay ayağını bir çınar ağacına dayamıftı, eliyle 

dizine vurdu: 
- Bu pis bir hiledir, dedi. Ateı açmıya mezun deği

liz. 
- Peki amma niye~. 
- Dört gündenberidir düpnan Guadarrama hat-

larından bizim hatlarımızı dövmektedir. Dört gün
dür bu ateşe sinirlerimizle mukavemet ediyoruz. Te 

- Apğı inelim mi Bodin?. 
Bodin hemen atlıyarak yanıma geldi. tüfeğini ye

re bıraktı. Aptallık, delilikten daha beterdir. Yollar 
dan fa§iltlere mühimmat. erzak taşıyan kamyonlar 
geçiyordu. Bunların üzerine ateş edememek kalple
rimize ne derin bir acı veriyordu. Bodin yavaşça mı 
nldandı: 

- Harbiye Vekaletinde hala vatan hainleri var, 
dedi. Zannederim burasını bir süzgeçten geçirmek 
a.mn. 
Arkadaşıma ateş açmağı, sordukları zaman da 

hücuma uğradığımız için mukavemet ettiğimizi söy 

lemeği, teklif ettim. Bunu Albaya söylediğim za
man: 

- Harpte itaat etmek lazım. Dedi. Zabitlerin itaati 
ni, sadakatini münakaşa ederek kendimizi epeyce üz
dük. Bize gelecek emirlerin, umumi erkaniharbiycnin 
planlarile münasebette olması mümkündü. Aşağıda
ki küçük kampa baktım. Her ,ey iyi saklanmış ve 
muntazamdı. Dallar arasındaki küçük kulübelerine 
girip çıkan arkadaşlar da bir Robenson Krozoe havası 
vardı. Nöbetteki çavu§Un günler!enberi kesilmiyen 
sakalı uzamıftı, ayaj1nda dolaktan yoktu, dizleri ça
lılardan çizilmiş,göpündeki uzun kıllar yırtık göm
leğinden di§&n fır11lmıştı. Albay. bize Negus'ün iki 
gün evvel orada olduğunu söyledi. Ve ilave etti: 

(Devamı ııar) 
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Ordunun Teşkili için Uç 
Senelik Program Yapıldı 

Yeni Bir 
ihraç Maddesi 
Bulundu 
Muğla, Köyceğiz mıntakasındaki 

Sıgala ormanlarından istihsal olunan 
sıgala yağı ile günlük ve buhur yap
raklarının ihracatı yavaş yavaş inki
şafa başlamıştır. Senelerdenberi bu 
iş Rodosta yerlleşmiş iki Musevi tüc
carın elinde kalmıştı. İhraç olunan 

Ziraat Bankamun yumul.'ek buğ - : 
daylarından 175 bin kilo 5,28 ku - , 
ruştan ve 190 bin kilo 5,20 kuru~tan ' 
satılmıştır. Tüccar namına gelen 180 
bin kilo yumu§ak buğdaylarda kilo- ' 
su 5,32,5 - 6 kuruş arasında Polatlı 
run 1-2 çavdarlıları da 6,22 kuruştan 
satılmıştır. Banka sert buğdaylardan 
60 bin kilo kadar tüccarlara sat -
mış ve kilosunu 5,30-5,35 kuru~tan 

vermiştir. 

Suni ipek 
istihlaki 
Çök Artıyor 
Dünya ipek fiyatları da düşmiye 

başlamıştır. Bunun sebebi suni ipe
ğin artmış olmasıdır. İpek ihracatı· 
mız azalmıştır. Alman yadan alınan 

suni ipeklerin fiyatlarına yüzde on 
kadar zam yapılmış olduğundan tüc
carlarımız İsviçreden suni ipek getirt 
miye teşebbüs etmişlerdir. İpekli ku
maş fabrikatörleri bu sene için fazla 
miktarda emprime kumaşlar yap
maktadırlar. 

Şamil; halkı zehirliyen ve basit 
insanların kalplerine dehşet veren 
bu propagandalara mukabele edi
~or: 

- Tannnın, yalnız çokluğa yar
dızn edeceğini zannetmeyiniz ... Ha 
Y'tr!. .. Allah, daima müminlerin ha 
lnisi ve yardımcısıdır. Onun için 
(k.ifir) lerin çokluğu, hiç bir za
ll'ıan ehemmiyeti haiz değildir. Et
l'afınıza bakınız. Herşey bu hakika 
ti ifade ediyor. Mesela .. (gül), adi 
Otlardan daha az değil midir? Ça
ltıı taşlan, inciden daha çoktur. 
F'akat dünyanın bütün çakıl taşla 
l'ınln, bir tek inci kadar kıymeti 
)'oktur. Koca bir demir parçasile, 
tı~ak büyüklüğünde olan bir al
tın müsavi olabilir mi?. İşte biz ... 
de, kafirlere nisbetle az olmakla 
bel'aber, onlardan pek çok kıy
ll'ıetıiyiz ... Nitekim Cenabı hak bile 
bizim kıymetimizi onlardan üstün 
tutmuş .. Onlara, dünyanın fani sa 
adetlerini vermesine mukabil, bi
~e de ahretin ebedi nimet ve ha
)'atını vadetmiştir. 

Diyordu. 
Halkın (din mantığı) ile ölçülerek 

söylenen bu sözler, ezeli imanla
l'lnı henüz tamamile kaybetmemiş 
0Ian saf insanlar Üzerinde kuvvet
li tesirler husule getiriyor; Şami
lin nüfuz ve hakimiyeti, gün geç 
tikçe daha fazla kuvvetleniyordu. 

Yeni kartal yuvası, yavaş yavaş 
bir asker karargahına benziyordu. 
l:!u hücra köşede, Şamil daha ser
best çalışıyor; istikbaldeki hürri
~et ve istiklal ordusunun, temeli
tı.i koruyordu. 

Şamil, ordusunun teşkili için üç 
;;nelik bir program kabul etmiştL 

U. ınüddet zarfında, küçük ordu
'Unu, şöylece tanzim edecekti: 

l - 20 (Hums, yani tabur) (1) 
f.iYade... Beher tabur 100 er kişi-
ı}t 5 (miyat, yani bölük) ten mü-
~ekkep. • 
n 2 - 5 (ulur, yani liva) süvari. 
lt eher liva, beş tabur (yani 2,500 
ıhç) tan mürekkep. . 
3 - Beşi süvari, beşi de piyade 

:ltnak üzere 10 bölük (murtazek). 
. asabalarda ve avullarda (polis ve 
Jandarma gibi) inzibat vazüesi gör 
rnek üzere. 

.'ropçu, henüz yoktu. Fakat Şa
~il, buna da bir kolay buldu. 
837 senesinin ikinci yanınında, 
~ ~eki ve iş anlar müritlerinden 
d' ş zatı seçti. Bunları, Hicaza gi
h lJ:> ha: etmek bahanesile İstan
ı:ıa gonderdi. Bunların ikisi İs-

. nbulda kalacak, üçü de Mısıra 
gidecekti. Ve hepsi de kısa bir za
~anda, top dökmesini öğrenecek
'S'er; Ondan sonra da, haçtan dönü-
0~arın~.ş .gibi, avdet edeceklerdi. 

1 n muhım mesele, barut ve gül
e işi 'd· h 

1 
ı L Şamil, bu meseleyi de 

a le girişmiştL 
bnF'akat; bütün bu işleri yürütelt: tne~ için para lazımdı. Halbu
la~:uteınadi (gaza) lar .. bu gaza
lil a, Şehit olanların ailelerine ve 
sn:n tazminat ve aylıklar dolayı 
"a ' artık imamlığın hazinesinde 
,., ta na . 
!ll mına hemen hıç birşey kal 

an:ııştı. 

ku Ş~milin kurmaya başladığı bu 
ÇUk hüku t' b "t " 'd sad me ın u un varı atı, 

rah ec~,':l'ilistli, Ande, Andalil, Ka
da ' oysubol (naip) leri tarafın
az "ı,~n ediliyordu. Bu da, pek 
Çindi~ Y~kun tutuyordu. Onun i
ağır . kı Şamil, programını pek 
dı..ı. bır surette tatbik edebiliyor 

1838 . 
.. b . senesı başlanna kadar 

'll ılk (n' 
cak i . ızam askeri) nden - an-
bir kkı tabur (yani 1000 kişilik 
Saın ·tvvet) teşkil edilebilmişti ..• 
hotk~) bunlardan bir taburu, (A-

da alakoymuştu. Diğer ta
(l) (Var 

ha.r13 k şova) dıı ikamet eden erkanl-
ratınd BYrnaknrnlanndan (Bay Hurs) ta.. 

an sureti hs tnt'Ui notı rna usada gönderilen kıy 
ta1t tn k arda: (Hums) tabiri (alay) ola

a vcl Pd ı llv..oı:. 

Şamilin naiplerinden 
Nur Mohammed 

buru da (100 er kişilik} bölükler a 
yırarnk, - yukarıda isimlerini say
dığımız - beş naibin maiyetine 
göndermişti. 

Kısa bir zaman sonra, biri sü
vari, diğe~i piyade olmak üzere, 
2 bölük Murtazek teşkiline de 
muvaffak olmuştu. Bunlardan da 
elli süvariyi yanına alınıştı. Di
ğerlerini de, mütesaviyen taksim 
ederek, zabıta vazifesini ifa et
mek üzere, naiplerin maiyetine 
yollamıştı. 

Çok basit gibi görünen bu teş
kilatı meydana getirmek, pek ko
lay olmamıştı. Bu işi başarmak 

için gerek Şamil, ve gerek yar
dımcıları, bir hayli uğraşmışlardı. 
Asırlardanberi yalçın kayalarda. 
kuytu ormanlarda hiç bir inzibat 
kaydına girmeden hür ve serazat 
yaşamış olan bir halk kitlesi; ilk 
defa olarak (nizam ve intizam) 
karşısında boyun eğiyor; ilk defa 
olarak (emir ve kumanda) ya ita
at ediyordu. 

Dahili ve harici düşmanların ze 
hirli propagandaları, altında böy
le güç bir işi başarabilmek her yi 
ğitin harcı değildi. İşte Şamil, ken 
dinden evvel gelen (imam) lara 
nazaran bu noktada büyük bir 
mümtaziyet göstermiş... Çelik bir 
azim ve sebat ile çalışarak, Türk 
milletinin ruhunda mevcut olan 
(yaratıcı) lık kabiliyetini isb:ıt et
mişti. 

Bu müddet zarfında, Şamilin 
muvaffakıyeti, yalnız bu askeri 
teşkilata münhasır kalmamıştı. İyi 
bir mühendis olan naip (cohlu Ze
keriyya) nın yardımı ile hem (A
holko) nun müdafaa mevkilerine, 
hem de Çar ordularının muhte
mel taarruzları karşısında, dayanı 
lacak geçit yerlerine istihkamlar 
ve şarampoller yapılmıştı. 

Şamil, ayni zamanda (idari teş 
kilat) işlerile de uğraşmıştı. Ve 
yakın istikbalde artık büyük bir 
şekil alacak olan hükumetinin, 
ilk idare temellerini de atmıştı. 

Şimdilik, doğrudan doğruya ken
disine merbut olan beş rnıntaka
yı (yani; Andalal, Ande, Tilistel, 
Karah, Köysubol mıntaka1arını) 

beş daireye ayırmış.. beş naibini 
bu dairelere (müdür) yapmıştı. 

(Naip) ler, doğrudan doğruya 

kendi vekili idi. Kendisi, memle
keti idare hususunda ne gibi hak 
ve salahiyete malik ise, naipler de 
ayni kudret ve nüfuza malikti. 

Elde, henüz idari ve hukuki ni
zam ve kanunlar mevcut değildi. 
Onun için naipler. hudutsuz bir 
salahiyeti haizdi. Hatta icap etti
ği takdirde, memleket ve millete 
muzır olanlan (İmam) dan sorma 
ya lüzum bile görmeden derhal 
(idam) edebileceklerdi. 

Fakat naiplerden hiç biri, bu 
geniş salahiyeti suiistimal edecek 
şahsiyetler değildi. Şamilin yirmi 
beş sene devam eden hükumet ha 
yatında, - ender görülen bir iki va 
ka müstesna olmak üzere - naip
ler d.alnHl kılı .kırk :ı.ararak halka. 

* karşı büyük bir bitaraflık, hakka
niyet göstermişler.. o tarihte, 
bütün İslam alemince mer'i o -
lan - (şeriat) in hudutlarile; urf, 
adet, ve an'aneyi zerre kadar te
cavüz etmemişlerdir. 

bu kıymetli maddelerin nereye gön- , Gelesiye arpa alıcıları kilosuna 
derildiği ve kimlere satıldığı meç- 4,25 kuruş teklif etmektedirler. Sa-

tıcı yoktur. Dün 15 bin kilo dökme 

(Halka karşı, adalet.. ve müşfi-
kane bir şiddet) prensibini en kati şi 
ar ittihaz eden Şamil, halk ile da 
imi temasa gelecek unsurların en 
başında bulunan naipleri, en emin 
olduğu müritler arasından seçer
di. 

Naipler, Şamilin bütün umde ve 
mefkurelerini en iyi anlamış, ve 
hazmetmiş şa!hsiytlerdi. Hattff 
bunlara, Şamilin gölgeleri deni
lebilirdi... Naiplerin idare başına 
geçmesi, evvela halka biraz hay
ret vermiş; ve garip gelmişti. 

Fakat aradan kısa bir zaman 
geçip te, naiplerin herkesi mem
nun edecek şekilde icraatı görül
meye başlar başlamaz, halk der
hal bu idareye ısınıvermişti. Köy 
lülerin hissiyatını ve hatta haya
tını ellerinde oyuncak eden, şeri
ati daima şerre alet ederek geçi
nen mürtekip kadılar; kendi nü
fuz ve tesirlerini baltalayan na
iplere karşı biraz direnmek iste 
mişlerse de, başlarına inen bir 
iki darbeden sonra, bunlar da ar
tık bu vaziyeti olduğu gibi kabul 
etmek mecburiyetini hissetmişler 
di. 

Şamilin hakimiyeti altına giren 
yerlerdeki avullar, yeni idare tar
zından son derecede memnun gö
rünüyorlardı. Nizam askerleri ile, 
piyade ve süvari zabıta memurla 
rile memlekette ciddi bir surette 
emniyet ve asayişi temin eden 
Şamile, kudretli bir hükümdar pa 
yesi veriyorlar: (Devamı var) 

TERLEMİYEN 
Bayanlar arasında çok terlemek 

ten koltuk altlarında elbiselerini, 
avuç içinde eldivenlerini, ayakla -
rının altında çoraplarım bozan faz 
la terden şikayet edenler çok bu
lunursa da, terlemcmekten şika
yet eden pek az bulunur ... Bunun· 
la beraber okuyucularımdan sayın 
bir bayan, herkes çok terlemek
ten şikayet ederken, kendisinin 
terliyemediğini bildiriyor. 

Bu sayın okuyucuma ötekiler -
den ziyade hak veririm. Çok terle
mek insanın giydiği şeyleri bozdu 
ğundan dolayı can sıksa hile, terle 
mek lüzumlu bir şeydir. İnsana fe 
rahlık verir. Kanı temizler böb
reklerin işine yardım eder.' 

Hiç terlemiyen kimse yoktur sa 
nırım. Fakat terin pek azaldığı o
lur. Bu da çok defa, ekzema gibi, 
bir cilt hastahğının, yahut, şeker 
hastalığı gibi, umumi bir hastalı
ğın tesirile göriiliir veya sinir bo
zukluğundan i1cri gelir. Ancak ter 
lememckten şikayet eden sayın o
kuyucurnda bunların hiçbiri bu -
lunmasa gerektir. Çiinkii o rahat. 
sızbklardan herhangisi bulunsay • 
dı, şimdiye kadar, terliycmemek
ten başka alıimctlerile lcendini gös 
terir ve terliyememek onların ya 
nında sikayet etmiye değmiyecek 
küçük bir şey kalırdı. 

Bazılarında da terliyememek da 
bili guddelerdcn birinin yahut bir 
kaçının işini iyi görmemesinden i
leri gelir, bu türliisünii ayırdetmek 
mutlaka hekim muayenesine bağ
lıdır. 

hu] idi. Köyceğizli bir tüccarımız bu 4,20 kuruştan ve 15 bin kilo çuvallı 
işin esasını takip ederek bu madde- arpa 5 kuruştan verilmiştir. İç :ün-
lerin Marsilyaya gönderildiğini öğ- dık kırk kuruştan satılmıştır. 

renmiş ve doğrudan doğruya ihracat · * 
yapmak için teşebbüsata girişmiştir. Bandırmanın sıırı mtsırlarmdan , 

15 bin kilo çuvallı 5,20, Trakya kuş-
Her sene yurdumuza birkaç yüz bin yemlerinden 22 bin kilo çuvallı 7-7,11 ,, 
lira getirebilecek olan bu maddelerin kuruştan, tiftik mal lOl-112,5 ku - , 
ıtriyatçılık ve tababette kullanıldığı- t ruştan, porsuk derisi çifti 350 kuruş 

na göre Fransanın daimi müşteri ola- ' tan verilmiştir. 
cağı anlaşılmıştır. 

Deri Satııı iyi Gidiyor 
Av derileri satışları devam etmek

tedir. Amerika için yine bir miktar 
satılmıştır. Mevcut stokumuz 70 bin 

* Piyasaya çıkarılan beyaz peynir
lerden bir miktar 31,37-34,06 kuruş 
arasında, yemeklik zeytinyağlar 41- • 
43, keten yağlar 51-55, pamukyağ - , 
lar 34-35 kuruş arasında satılmıştır. 

Pamukipliği Noksan 
Pamuklu işliyen müesseselerde pa 

muk ipliği noksanı işleri aksatmak
ta devam ediyor. Takas suretile geti
rilecek ipliklerin takas fiyatlarıru.n 

yükselmesinden dolayı pahalıya mal 
olacağı anlaşılmaktadır. İktısat Ve
kaletince bu mesele tetkik edilmiye 
başlanmıştır. 

POLONYADA: 

•••••••••••••••••••••••••• kadar tilki, 300 bin tavşan, 9 bin san p ı d 
sar ile 12 bin çakal derisinden iba- TOTONCOLOK: 0 Onya a 
rettir. Bu sefer bu malların elden çı- f b • k K 
karılacağı ümit ed~lmektedir. Türk Tütünleri a rı a uran 
TtcARET onAsıNoA: Bir Türk 

B 
.. B Polonyada Varşovada yirmi senedenberi fabri 

ugun ir B ıd· kacılıkla meşgul Abdullah Emir Ço -

T 
eğeni ) banoğlu adında bir Türk işletmekte 

oplantı bulunduğu büyük ekmek fabrikasuu 

Y 1 k 
Polonya rejisi, Polonya tütün har Türkiyeye nakliçin hüklımetimize 

3 pl 3 C3 manlarına Türk tütünlerinin karıştı- müracaat etmiştir Alakadar makam 

iktısat Vekaleti başmütehassısı rılmasını kabul etmiştir. Yapılacak larca yapılan tetkikat neticesinde Ço 
Fonder Porten, dün beraberinde İk- harmanların tanzimi için üç ay müd- banoğlunun Türkiyeye nakletmes!nc 
tısat Vekaleti müfettişlerinden Fu- detle Polonyaya davet edilmiş olan muvafakat edilmiştir. Çobanoğluna 
at, Müeyyet, Osman olduğu halde Ti- harman mütehassısı Cemal Çağlar yüz bin Hralık malzeme ithal edebil
caret odasına gelerek umumi katip ' mesi için Maliye Vekaleti müsaade 

on beş ay kadar Plonyada kalarak Po 
Cevat Düzenli ve sanayi birliği umu etmiştir. Müteşebbis bir Türk olan 
mi katibi H. Güleryüzle görüşmüştür lonyanın istediği şekilde harmanları Çobanoğlu İstanbul, Ankara veya İz-
Görüşme1erde yüniplik buhranile kü- hazırlamıştır. Bir Türk mütehassısı- mirde günde yüz bin kilo ekmek ya
çülen sanayiin muamele vergileri et- mn takdirle karşılanan hizmeti sona pabilecek bir fabrika kuracaktır. Bu 
rafında müzakere yapılmıştır. Bu- ermiştir. Yurda avdet için Var.şova- iş için kendisine müsait arazi göste
gün tekrar bir toplantı yapılacaktır dan hareket eden Cemal, Almany~ rilmesi ve belediye nizamlarına uy-
Haber aldığımıza göre, Maliye Ve- ve Avusturyadaki tütün fabrikala gun olarak son sistem bir fabrika 
kaleti küçük sanayi için muamele kurabilmesi için kolaylık gösterilme-
vergisi alınmasını muvafık bulmuş- rında tetkikat yaptıktan sonra şehri si itenmektedir. Ekmek fabrikasında 
tur. mize gelecektir. Polonya rejisinın 250 işçi çalıştıracağım ve 20 ustaba

BiR BAYAN 
Fakat, doğrusunu isterseniz, za 

rarsız sanılan bu ilaçları, hekim 
reçetası olmadan, kendi kendine 
kullanmak iyi bir şey değildir. Baş 
ka bir zararları olmasa bile, va -
kitsiz alındıkları halde, hiç ol • 
mazsa mideyi bozarlar. 

Terlemek için en iyi, en zarar -
sız ilaç sıcaktır, sıcağın en tatlısı, 
terlemek için en müsait olanı da 
bizim alaturka hamamlarda bulu· 
nur. Eskiden alaturka hamamlara 
rağbet etmiyen frenkler bile şimdi, 
en zyiade rahat terliyebilınek için 
memleketlerinde alaturka hamam 
lar yaptırmaktadırlar. Onlarda a -
laturka hamam modası çıktığın • 
danberi bizde çarşı hamamlarına 
rağbet azaldığından, oraya gitmek 
istemiyenler için evde sıcak su:vla 
banyo yapmak ta terlemek icin bir 
vasıta olabilir. Daha az küİfetlisi 
gece yatılacağı zaman bacaklara 
sıcak suya batırılmış bezler sar -
makhr, onlar da insanı az çok ter
letir ... 

Su içinde kaynatılarak içilince 
insanı terleten türlii tiirlü nebat -
lar olduğunu da bilirsiniz. ihlamur 
suyu, pek eski zamanlardanberi, 
hem göğsü yumuşatacak, hem de 
ter verecek zararsız bir ilaç olmak 
la meşhurdur. 

her sene almakta olduğu bir milyon şı kullanacağını bildiren Çobanoğlu-
kilo Türk tütünü yeni harmanları i- nun bu müracaati de ehemmiyetle 
dare etmek için bir iki misline çıkarı tetkik edilmektedir. 

mış olacaktır. 

Çekoslovakya Tütün 
Alacak 

Çekoslovakya memleketimizden 

mühim bir parti tütün satın alacağı 

için tütün firmalarımızdan beş mües 

sese açılan münakasaya iştirak et 

mişlerdir. 

(BORSA! 

. 
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ÇEKLER 

Açıl,. 

Parls 28,225 
New-Yorlr 0,79 
Milano 15,0317 
Brüksel 4,7020 
Atina 86,7460 
Cenevre 3,4550 
Sofya 63,4920 
Amsterdam 1,4232 
Prag 22,7380 
Madrid 12,6984 
Bertin 1,9670 
Varşova 4,1950 
Buda peşte 3,9880 
Bükreş 106,19 
Belgrnd 34,5238 
Yok ohama 2,7250 
Stokholm 3,0790 
Londra 630,-
Moskova 23,8375 

PARALAR 

Alıl 

l'rank 
Dolar 

~ Liret :!! 
Belçika l'r. E 

GI 

Drahmf .§ 
;: 
GI 

Kaııan~ 

28.225 
0,79 

15.0317 
4.7020 

86.7460 
3.4550 

63.4920 
1.4232 

22.7380 
12.6984 

1.9670 
4.1950 
3.9880 

106.19 
34.5238 

2.7250 
3.0790 

630.-
23.8375 

ZİRAAT: 

ltalyada Mahsul Bozulmuı 
Italyanın Macaristanla yaptığı bir 

anlaşmada 1938-39 yılı içinde Ma
caristandan mühim miktarda hubu
bat ve bilhassa buğday satın alına -
caktır. Buğday kontenjanlarının bir 
kısmı için serbest dövizle tediyat 
yapılacaktır. Italyada kuraklık yü -
zünden ekinler, sebzeler zarar gör
müştür. Son kırağılardan da zeytin 
ve narenciye açağları müteessir ol -
muşlardır. 

HAYVANCILIK : 

Suriyeye Hayvan 
Gönderebileceğiz 

Bir müddettenberi Türkiyeden Su 
riyeye sığır ithali yasak edilmişti. 
Suriye Fransız i.li komiserliğinin ka 
rarnamesile Türkiyeden Suriyeye 
transit veya ithal suretile sığır hay
vanlarının getirilip veya gecirilme -
sine dair olan yasak kaldırılmıştır. 

ZiRAAT: 

Bu Sene Patatesler 
iyi Yetişti 

Terliyememek hangi sebepten i
leri gelirse gelsin, ter getirmek için 
bir«:ok Haçlar vardır. Hatta en sık 
kullanılan ilaçlar en ziyade ter 
ilaçlarıdır, denilebilir. Bunlann 
bazısı, ayni zamanda birer de ze
hir olduklarındun onları ancak he 
kimler rcçetelerile verebilirler. Bu 
nunla beraber bayanların baş ağ
nsına karşı, şimdi el çantalarında 
taşıdıktan komprimeler bile terle
tirlaı. 

Bu mevsimin güzel kır çiçekle
rinden olan herC'aİ menekşenin yap 
rağı ağıza alınıp çiğnenince salici
lat dö metil kokusu çıkarır. Bu da 
bir ter ilacıdır. Onun için hercai 
meneksenin yapraklarından, taze 
olsun, kuru olsun, altmış gramı 
bir litre su içinde kaynatılarak içi 
lirse insanı terletir. 

Hodan otunun köklerini bu mev 
simde bazılan yemek için severler. 
Çiçcklerile yapraklannda nitrat 
bulunduğu için zehirli sayılırsa da 
bunlardan beş nihayet on gram bir 
litre su içinde kaynatılarak içilir
se o da insana ter getirir ... 

Bu yazı sizi sıkarak ter verdise, 
bu da bir ter ilacı olarak size hiz· 
met etmiş demektir. 

..... 

tm~e rr. 
Leva 
Florin 
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Bu sene İnebolu ve Orduda yetiş
tirilmiş patatesler piyasamızda iyi 
bir mevki tutmuıtur. Natürel bir hal 
de vapurda 7-8 yüz çuvallık partiler 
halinde gönderilen patatesler 5,10 -
5,30 kuruş arasında satılmaktadır. 
Adapazar patate.Fleri bu mevsimde 
piyasadan yavaş yavaş çekilmiştir. 

iri Fasulye Azaldı 
Mevsim itibari.le piyazlık büyük 

battal Selanik ve horoz fasul
yeleri piyasada istC'klidir. KÜçük fa
su_lye stoku karş~sında iri fasulye 
miktarı azdır. İkı ay evveline k d 
k·ı 1 a ar 

ı osu 1-12 kuruş olan büyük fasul-
yeler 15 - 16 kurusa cıkınıstır. 
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Başvekil Belgradda 

Ctılil Bayar Büyük 
Törenle Karşılandı 

(Batı 1 incide) 

Çartamb~ ~ gunu müteveffa 
Kral Alekaandr'm mezanna ve 

. Meçhul Aıker abideıine çelenk· 
ler konacaktır. Gece, bir ziyafet 
verilecektir. 

Pertembe günü, iki B9.4vekil, 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüttü Arasın ittirakile gÖriifme
lere hatlıyacaklardrr. 

BQfvekilin kar,ılanmcuı 

Belgrat, 9 (Husuıi surette gi
den arkadatımızdan) - B'4ve
kil Celal Bayar ve Hariciye Ve· 
kili Doktor Rüttü Araı ile refa
katlerindeki zevatı götüren 

Semplon ekspresi saat 16.33 de 
Yugoslavyanın hudut iıtaayonu 
olan Çarhrodda durdu. lata.yon 

rıhtımında büyük bir kalabalık, 
pek çok zabitle, mektepliler ih
tiram vaziyetinde çevrelenmitti. 

Başvekil ve Hariciye Vekili tren
den indiler. Bclgrad elçimiz B. Hay
dar Aktay kendilerini istikbal için 
gelmiş olan Morova umumi valisi B. 
Lukoviç ile Hariciye Nezareti umumi 
daire müdürü B Yakovliyeviç ve 
Başvekalet hususi kalem memurla
rından Fuat Azabagici takdim etti. 

Umumi vali, Fransızca söylediği 

bir nutukta ezcümde dedi ki: 

"Yugoslavya krallık hükumeti re
isi Ekselans Milan Stoyadinoviç na
mına zatı devletinıze hoşgeldiniz der 
ken, Morova umumi valisi sıfatile de 
kendi temennilerimi ilave etmekle 
büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 
Balkan milletleri arasındaki anlaşma 
ve birleşmenin büyük ve yıkılmaz te
mellerini bundan dört sene evvel, bü 
yük devlet reislerimiz, kahraman ve 
büyük kral birinri Aleksandr ile Re
isicümhur Atatürk atmışlardır. Ek
selansınızla kıymettar refikiniz ve bi 
zim dostumuz D:-. Aras, işte bu an
laşma ve birleşmeyi daha ziyade kuv 
vetlendirmiye çalışıyorsunuz. Balkan 
antantı yalnız bizim iki memleketi
miz için değil, ayni zamanda bütün 
Balkan yarım adası için bir sulh li
manıdır. 

Ba,vekilimizin •özleri 
B. Celal Bayar, umumi valiye ver

diği cevapta ezcümle demiştir ki: 

larla Türkiye Ba~ekilini ve Hariciye 
vekilini selamlamışlardır. 

Fakat en büyük merasim umumi 
valilik merkezi olan Nişte yapıl -
mıştır. 

Tren istasyonda durunca çok ke
sif bir kalabalık kendilerini bekle -
mekte olduğunu gören Vekillerimiz 
hemen rıhtıma inmişler ve istiklal 
marşile selamlanmışlardır. Belediye 
reisi heyecanlı bir nutukla "Hoşgel
mişlik,. temennisinde bulunduktan 
sonra bütün hazirunu "yaşasın Ata -
türk, Yaşasın Türkiye Cümhuriye
ti,. demiye davet etmiş ve istasyon 
alkış tufanı ile çınlamıştır. 

Başvekil münasip sözlerle beledi
ye reisine teşekkür ettikten sonra 
Bayan Bayarla birlikte milli kıyafet 
leri ile rıhtıma sıralanmış olan genç 
kızların ellerini sıkarak kendilerine 
iltifatta bulunmuştur. 

Muvasalattan evvel Köprizadaki 
duruş esnasında pek büyük bir kala 
balığın vekillerimizi şiddetli ve sü
rekli surette alkışladığını Bayanla
ra buketler takdim edildiğini ayrıca 
zikredeceğim. Umumiyet üzere ve 
bütün güzergahta Başvekilimize ve 
Hariciye Vekilimize yapılan her tür 
lü tasavvurun fevkinde tezahürler 
co~ coşkun ve samimi idi. 
Yugoslav milletinin tezahüratı 

Belgrad, 9 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Yugoslavya pa
yıtahtı ahalisi Türk hükumet reisi 
Celal Bayar ve Hariciye Vekili Tev 
fik Rüştü Arasa muazzam ve hara -
retli bir karşılama yapmıştır. 

Trenin Belgrada varışından dRha 
çok evvel binlerce kişiden mürekkep 
bir halk kütlesi istasyonun önünde
ki büyük meydanı doldurarak bek
lemekte bulunuyordu. Meydan ve 
istasyon donatılmış Türk ve Yugos
lav bayraklarile süslenmişti. !stas -
yonda sancak ve muzika de bir pi
yade bölüğü ihtiram için sıralan -
mış bulunuyordu 

Trenin muvasalatından evvel baş
ta Başvekil ve Hariciye Nazırı B. 
Stoyadinoviç olduğu halde bütün 
Yugoslav hükumeti azaları istasyon 
da bulunuyorlardı . Türkiyenin Bel -
grad elçisi Başvekilini karşılamak 

üzere hududa kadar gitmiş olduğun 
dan, istasyonda elçilik müsteşan ve 
bütün memurları bulunuyordu. Kar 
şılamıya gelenler arasında, Yunanis 
tan. Rumanya. Bulgaristanın diplo 
matik mümessilleri, paşta Hariciye 
Nazır muavini Andiriç ve politik dai 
re reisi Similyaniç olduğu halde bü
tün Hariciye erkanı, Belgrad beledi 
ye meclisi reisi İliç, mahalli yüksek 
memurlar, Belgrad mevki 1kumanda
nı general Kesiç, Tuna fırkası komu 
tanı general Araçiç te vardı. 
Ayrıca başta Yugoslav radikal bir

liği partisi mahalli komite reis veki
li Yankoviçin başkanlığında parti 
yüksek memurları ve parti gençlik 
teşkilatından büyük bir heyet te is
tasyonda yer almıştı. 

Türk misafirleri hamil olan tren, 
Istikltıl Marşı teraneleri ve şiddetli 
alkışlar arasında saat 22.29 da istas
yona girdi. 

iki Ba,vekil karşı kar,ıya 

Başvekili ve Hariciye Vekili ve re -
fakatlerindeki zevata tahsis edilen 
otele varmışlardır. 

Yugoslavyada büyük 

ı hüsnü kabul 
BE L G R AT, 9 (Hususi su-

rette giden arkadas:ımızdan) -

Yugoslavyanm payitahtı, bu ak -
şam, Başvekil ve Hariciye Nazırı B. 
Stoyadinoviçin Ankarayı ziyaretini 
iade etmek üzere buraya gelecek o
lan Türkiye Başvekili Celal Bayar 
ve Hariciye Ve~ili Rüştü Arasa has
saten hararetli bir hüsnü kabul gös 
termiye hazırlanmaktadır. 

Dost ve müttefik Türk devlet a -
damlarının bu ziyareti, ayni zaman 
da, iki memleketi biribirine bağlı -
yan devamlı ve samimi dostluğu te
barüz ettinniye yeni bir vesile teş
kil eyliyccektir. B. Celal Bayarın 

şahsında bugün Yugoslav milleti, g~ 
zide Türk devlet adamını, Türk mil
letini onun büyük Şefinin mümessili 
ni ve Balkan milletleri arasında sul 
hün organize edilmesi eserinin sadık 
bir yardımcısını selamlar. 

Yugoslav gazetelerinin 
neşriyatı 

B E L G R A T, 9 (Hususi su-
rette giden arkadaşımızdan) -

Bütün Yugoslav gazeteleri. Türki 
ye Başvekili Celal Bayar ile Hariciye 
Vekili Rüştü Arasın ziyaretlerine ge 
niş sütunlar hasretmekte ve bu ba
his üzerinde uzun makaleler yaz -
maktadırlar. 

Gazeteler, ilk sayfalarında, Başve 
kil Celal Bayarm Avala Ajansına ve 
Anadolu Ajansına verdiği beyanatı 

tebarüz ettirerek göstermektedir. 
Snmoprava gazetesinde, bu gaze -

tenin direktörü B. Yuvaniviç, Türki 
ye - Yugoslavya dostluğu, başlığı al
tında yazdığı başmakalede. iki mem
leket arasındhki dostluğun, müsbet, 
politik sebeplerdt-n doğmuş bir haki
kat olduğunu tebarüz ettirerek Bal
kan antantının kuruluşunda, büyük 
kral Aleksandrın rolünü kaydettik
ten sonra tarihi İstanbul mülakatını 
hatırlatıyor ve diyor ki: 

"Bütün tezatlar ortadan kaldırıla
rak ve hakikatlerin suitefehhümlere 
galebesi temin edilerek semereli gö
rüşmelere başlanmış ve bu suretle 
yaratılabilecek olan antant yaratı! -
mıştır. Atinada ımzalanan Balkan 
antantı 'işte böyle doğmuştur. 

Balkan antantı, yalnız sulh için ça 
lışan bir eserdir. Bu antant, hiç bir 
kimsenin aleyhine. hatta Balkan an
tantı haricinde kalmış bulunan Bal
kanlıların aleyhine dahi müteveccih 
değildir. Balkan ~ntantı, bir çok ha
disede, azasından herhangi biri -
nin muhik bütün menfaatle -
rlnin müdafaası bahsinde büyük ma
nevi kuvveti haiz bir hami ve garanti 
teşkil eylemiştir. 

Bu surr/.le Balkan antantını vücu
de getirmiş olan Rumanya, Yunanis
tan Türkiye ve Yugoslavya, realist 
politikalarının hayati icabı olarak, u
zun zamandanberi milletler cemiyeti 
yolu ile umumi sulhe sadık surette 
hizmet etmektedır. 

iki memleket araaındaki 
müncuebetler 

da mevcut dostluğun mantıki sebe 
bini teşkil eylemektedir. 

B. Celal Bayarın payitahtımızı zi 
yareti, bu hakikatleri tebarüz ettir
mek için yeni bir vesile olacaktır. 

Ayni zamanda birçok dostluk teza
hürlerine de sebep teşkil eyliyecek 
olan bu ziyaret, Türk müttefikleri -
mize, bütün Yugoslavyanın Kemal 
Atatürk Türkiyesinin bütün politik 
ve kültürel gayretlerine ne büyük 
bir kıymet vermekte olduğunu da 
gösterecektir. O gayretlerin istihdaf 
ettiği ideal geniş ve zengin milli ara 
zisi üzerinde Türk milletinin tam ve 
kati ekonomik ve kültürel, istiklali-
dir. 

Türk gazetecileri 
Samoprava, B. Celfıl Bayarın Bel

gradı ziyareti münasebetile daha ev
velden buraya gelmiş olan Türk ga
zetecilerine de ayrı bir makale tah
sis etmektedir. 

Gazete, bu makalesinde diyor ki: 
Türk gazetecileri, Atina seyahat -

!erinden sonra, burada Başvekil B. 
Stoyadinoviç ile samimi bir hava i
çinde Balkan Antantının tarsini, Bal 
kan Antantı memleketlerini allka -
dar eden dünya vaziyetleri üzerinde 
görüşebileceklerdir. · 

Samoprava, Türk gazetecilerinin 
meziyetlerini kaydettikten sonra ma
kalesini şöyle bitiriyor: 

Türk gazetecileri, Yugoslavyada . 
ki ikametleri esnasında, Yugoslav 
milletinin, Avrupa kıtasının bu kıs
mında sulbü tesis eden Balkan An
tantını ne derin bir samimiyetle te
lakki ettiklerini müşahede edecek -
lerdir. 

Tarihi telgraflar 
Vreme gazetesi de Türkiye Başve

kili ve Hariciye Vekilinin Belgradı 

ziyaretlerine tahsis ettiği başmaka
lesinde diyor ki: 

Türkiye Başvekili Belgradda 
Türk milletini ve bu milletin, 9-
10 - 934 tarihinde Kral Alek
sandrın trajik katli gününde lü
zumu takdirinde orduyu sefer
ber edeceğini bildiren Büyük 
Şefini temsil eyliyecektir. 

Aleksandrın öldüğü giin, tlll'ihimi
zin bu en trajik dukikasmda, kalbi
mizin ta içinden yaralandığımız ve 
mukadderatın bizi nereye silriikliye
ceğin1 bilemediğimiz o :r:amanlarda
dır ki, unutulmal dostun, büyük kra
lımızın kardeşine samimi bir yardım 
vadeden hu telgrafı gelmişti. 

B. Celal Bayarı. Türk milletinin 
bir oğlu ve Türk vatanının atası bü
yük şefin mümessili olarak selamla
rız. 

Politika gazetesi de Türk devlet a
damlarının Belgradı ziyaretine uzun 
bir makale tahsis eylemekte ve B. 
Celal Bayar ile Rüştü Arası, bütün 
Yugoslav milleti namına selamla
maktadır. 

Celal Bayar, Bul9ar 
Başvekili ile Görüıtü 

Sofya, 9 CA.A.) - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bi1diriyorı 

Başvekil Celal Bayar ve Hariciye 
Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras. re
fakatindeki zevat ile beraber bugün 
saat 14 te ekspresle Sofyaya muva
salat etmişler ve ekspresin mutat te
vakkufu müddetince istasyonda kala 
rak ayni trenle Belgrada mütevecci
hen hareket etmislerdir. 

Heyetimiz, Sofya istasyonunda, 
Başvekil Köse İvanof, kralın mümes
silleri, saray müşürü general Tsanev 
ve kralın müşaviri B. Gruev, hariciye 
Nezareti erkAnı iJe Balkan antantı 

devletleri müme~silleri, Türk elçiliği 
memurları ve Bulgar ve yabancı mat 
buat mümessilleri tarafından karşı
lanmıştır. 

(B A f M A K A L E D a N M A B AT) 

İki Zararlı -
Korku 

rB~ 1 lnclde) 
Temiz havaya alışık bir ciğer, bu 

bozuk, pis kokulu havaya mümkün 
değil, tahammül edemez. Bir pence
renin açık olmasını, kapının açık 

kalmasını insann bir nimet diye kar 
şılaması lazımgelir, değil mi? Hayır. 
derhal tramvaym içinden sesler ak
seder: "Kapıyı kapayın, cereyan var. 
Hasta olacağız." 

H iç bir memlekette hava ce
reyanından Türkiyede olduğu 

kadar şikayet edilmez. Hiç bir mem 
lekette yürümeye karşı Türkiyede 
olduğu kadar korkuya tesadüf etme 
dim. Birçok münevver insanlar bile 
vücutlerini o kadar lapalaştırıyorlar 
ki en küçük bir harekete, en itidalli 
bir hava cereyanına mukavemet e
demiyorlar. Böyle lapalaşmış vücut
lardan verim alınamaz, dimağların
dan da hayır gelmez." 

Başka biri araya girdi. Bahis ka
rıştı. Fakat memleketimizin bir dos-
tu sıfatile muhatabımın içi dolu idi. 
Yine eski balısine döndü: 

- İstanbul dört tarafı deniz bir 
şehirdir. Deniz mevsiminde suya, ha 
vaya, güneşe kavuşmak fırsatı her
kesin ayağına gelir. Şehrin orta yaş
lı Türk halkından kaç kişinin denize 
girdiğine dair bir istatistik yapınız. 
Hava, güneş, hareket, soğuk su kor
kusunun orta yaşlı bir Türkte ne ka 
dar büyük olduğuna hayret duyacak 
sınız ve vasati ömrün Türkiyede ne 
den bu kadar dü~kün olduğunun ma 
nasını derhal anlıyacaksınız. 

Sağlığı korumak, yalnız hasta
lıktan kaçmak ve bir hasta

lı~ tedavi ettirmek değildir. Mesel8 
bir tifo salgmı olduğu zaman kıya
metler, koparmağı, halkı aydınlat-

mağı vazife sayarsınız. Fakat umu
mun sağlığını için için kemiren fena 
itiyatlan görmüyorsunuz. Eski ve 
fena itiyat setlerini yıkamıyorsu

nuz." 

Muhatabım sordu: 
- Sözlerim sizde bir kanaat nAsıl 

etti mi? Gelecek yazınızı yüksek si 
yasete dair mi yazacaksınız, yoksa 
milli sağlığınıza, vasati ömrunuzu 
yükseltmeğe alakası olan bu mühim 
mevzu hakkında mı?. 

İlk yazımın kendi verdiği mevzua 
dair olacağını temin ettim. Memle
ketin bu dost misafirinin sözleri. 
makale sütunumu zaten kolayca dol 
durdu. 

Kıymetli dostumuzun cidden hak
kı var: Hergünkü hayatımıza taallti
ku olan birtakım yanlış ve fena iti
yatlarımız, memleketin sağlık hazi
neleri bakımından düşünülmeğe, u
mumi surette münakaşa edilmeğe 

cidden layiktir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Günlük Hayattan 
Hil<ayeler 

(Başı 7 ncide) 

hastalan saklar. evden eve kaçınr 
lar. Kaçıramazlarsa; bütün tavsi
yelerini can ve gönülden dinliyor 
!armış gibi kavuklarını sallarlar. 
Yalan, inanmayınız. hiç birini yap 
maz ve yaptırmazlar. Hekimin ver 
diği reçeteyi daha evin kapısın

dan çıkarken ocağa atar, yakarlar. 
Bunlar daima olağan şeylerdir. 

B izim köyde kuduzun, ihti-

"Kendimi dost ve müttefik Yugos
lavya topraklarında görmekle hisset 
tiğim meserret ~k büyüktür. Bana, 
arkadaşım Arasa ve refakatimde bu
lunan zevata gösterilen misafirper
verliğe bilhassa teşekkür ederim. Yu 
goslavyaya Şefimızin ve Türk mille
tinin selam ve muhabbetlerini getir
mekle mesudum. Bu mühim ve se
vimli vazifeyi üa ederken çok kıy
metli ve unutulmaz bir hatırayı bu
rada tekrar etmeliyim. Büyük ve 
kahraman kralınız Aleksandrın Şe
fimiz Atatürkle yaptıkları mülakat
tan bahsetmek istediğim tabii anlaşıl 
mıştır. İşte bu az!z hatıra, başta Şe
fimiz Atatürk olduğu halde bütün 
Türkiyenin kalbinde yaşamaktadır. 
Balkan antantının yalnız Balkan 
memleketleri için değil, fakat hudut
ları aşarak hatta bütün Avrupada bir 
sulh ve sükün amıli olduğu hakkında 
umumi vali cenaplarının mütalealan 
na bütün kalbimle iştirak ederim. 

Bu söylediklerim çok mühim bir 
hakikattir. Yarın kral naibi Prens 
Pol Hazretlerine derin hürmetlerimi 
arzetmek fırsatını bulacağımı ve 
muhterem büyü!: dostum ve büyük 
devlet adamı prezidan M. Stoyadino 
.viçe bu akşam mülaki olacağımı dü
şündükçe şimdiden seviniyorum. 

B. Celal Bayar trenden indikten 
sonra Başvekil ve Hariciye nazırı 

Stoyadinoviçle çok samimi surette 
el ıkıştıktan ve yanında Stoyadino
viç ve harbiye nazırı general Mariç 
olduğu halde mızıka milli marşları 
çalarken, ihtiram bölüğünü teftiş et
miştir. 

Samooprava, bundan sonra, Bal
kan antantı azası sıfatile Türkiye ve 
Yugoslavya arasında doğrudan doğ
ruya mevcut münasebetleri tetkik e
diyor ve diyor ki: 

Başvekilimiz ve Hariciye Vekili
miz ile Köse İvanof, istasyonun kra-

yarlara ı;ıöre bir tedavi u
sulü vardır. Yarayı dağlamak de-
ğil, Bursanın bilmem ne tarafında 
ki bir köyün civarından akan bir 
dereye götürürler. Yaralıya bu de 
renin suyundan içirir ve yarasını 
yıkarlar. Bu derenin ismi kuduz 
suyudur. Bunu işitenler gülerler. 
biz ağlarız. Çünkü arasıra bir yav
rucuğumuzu da bu yüzden kaybe 
der ve bu kör itikada kurban ve
ririz. Fakat kuduz vaka1annı sak 
lıyanlara ceza tstbikı bunun ni.sbe 
ten önüne geçti. Daha bunlara ben 
zer çok şeyler var ya, bu kadarı 
kafi... 

Sözlerime necir Yugoslavya mill~ 
tine daima artan saadetler dileğile 
ve Türk - Yugoslav sarsılmaz dost
luğu yaşasın, demekle nihayet ver
mek istiyorum . ., 

Tren hareket ediyor 

B. Stoyadinoviç bundan sonra B. 
Bayar ve Arasa bütün hükumet aza
larını ve askeri ve sivil büyük me -
murları takdim etmiş ve Bayan Sto
yadino•;iç Bayan Bayara bir gül bu
keti takdim etmiştir. 

Bu samimi takdim merasiminden 
sonra B. Celtıl Bayar, Stoyadino -
viç ve Aras krala mahsus salona gir
mişler ve biraz sonra istasyondan çı-

Türkiye ile Yugoslavya arasında 

müşterek bir hudut yoktur. Ekono
mileri, hassaten geniş bir mübadele 
yi mevcut olacak tarzda biribirleri

ne bağlıyarak itmam etmiyorsa her
halde biribirini izrar da eylememek 
te, aralarında rekabet bulunmamakta 
dır. Bu suretle ekonomik ahenk, iki 
memleket arasındaki politik ahenk 
le imtizaç eylemektedir. Gerek 

Yugoslavya, gerek Türkiye millet 

!erine muhtelif politik ve manevi 

la mahsus salonunda yarım saat ka
dar görüşmüşler ve bu meyanda iki 

devletin iyi münasebetleri hakkında 
samimi ve dostane fikirler teati et
mişlerdir. 

Başvekil Köse tvanof, Başvekil ve 
Hariciye Vekilimizin avdetlerinde 
Sofyada tevakkufları esnasında bu 
dostane mükalemelere dahad mufas
sal bir surette devam edebileceklerin 
den pek memnun olduğunu beyan i
le kendilerini tesyi etmiştir. 

Sofya elçimiz Şevki Berker, Filibe kışta iki hükumet reisi istasyon et-
1 rafında toplanan kesif halk kütlesi-

Nutuklardan sonra Türk heyeti- nin heyecanlı ve sürekli alkışlarile 
nin vagonu semplon ekspresten ay- karşılanmışlardır. 

rılarak hususi trene bağlanmış ve ya Otomobillere binen B. Celal Ba -
rım saatlik tevakkuftan sonra hare- yar ve Stoyadinoviç halkla dolu o -
ket etmiştir. Yolda her istasyonda a- lan sokaklardan alkışlar arasında ge
hali ve mektepliler mızıka ve bayrak çerek hilkf1met tarafından Türkiye 

mecburiyetler tahmil eyliyen, fakat konsolosu, Bulgar emniyet genel di
ayni zamanda birçok menfaatler de rektörü ve Bulgar demiryollan di

veren Balkan Antantı Paktına bağ- rektör muavini, Başvekili Filibede 
lıdır. Bu keyfiyet. kahraman millet karşılıyarak Yugoslavya hududuna 

olarak biribirlerine hürmet eden kadar kendilerine refakat etmlşler

Tiirk ve Yugoslav milletleri arasın- dir. 

İşte bu sebeplerledir ki: diplo
mamı aldıktan sonra: uzaktan de
ğil. bu kara taa!ISubun yuvasında 
ve içlerinde; gençliğe, köyüme mu 
sallat olan bu zehirli mikroplaı-la 
uğraşmak ve çalışmak kararını ver 
dim. 

Yol arkadaşımı hayretle, biraz 

Uzak Şarkta 
Şiddet.i · 
lVluharebeler 

(Başı 1 incidt) 

Dün umumile~en hücumdan soıı· 
ra, Çantung'un ~imalini müdafaa e
den Çin merkez kıtaları, on kilonıe! 
relik bir ilerleyiş kaydetmiş ve pib 
sien'in şimali şarkisinde Talianpt ,-e 
Siaoliangpi köylerini geri almışlar· 
dır. Çin sağ ve sol cenahları da rno 
hlın terakkiler elde etmişlerdir. 

Büyük zayiata ve müteaddit nıağ 
lı1biyetlere uğnyan Japonlar. halci· 
ki surette zayifladıklarını anlatacıı~ 
bir tarzda geri c:ekilmektedir. Ha · 
len, düşman, takviye kıtaları beklet 
vaziyettedir. 

Şark cephesinde Çinliler, Tang • 
puyu yeniden elP geçirmişler ve bil 
suretle Nankin ile Vuhu arasındalc1 

düşman münakale hattını tehditleri 
altına almışlardır. · 

Suiyuanm 25 kilometre cenubun· 
da şiddetli bir muharebe vukua gel· 
miş ve bin kadar Japon teslim olmlll 
ve kumandanları muharebede Ö~ 
müştür. 

30 bin Çin çetui 
Cenup Şantunğta Çinlilerin 12 bili 

askerden müteşekkil iki Japon ko • 
lunu sıkıştırdıkları haber veriliyot· 
Çinliler bu cephede elli kilometrt 
ilerledtklerini bildirmektedirler. 

Japon tebliğleri Pekin ve Şantun$ 
cephelerinden bahsetmemekte 11t 

yalnız Longhay demiryoluna doğrl' 
ilerlediklerini söylemektedirler. 

Japon membalarından verilen JıB 
berlere göre. Cihar vilayeti gibi 9;J5 
te zaptettikleri Hopeyde de vaziyet 
çok fenadır. 

Buradaki Çin çetelerinin sayıs' 
(30,000) e varmıştır. 

Japonya hariciye nazın Hirota bıl 
gün yabancı gazetecilere beyanattı 
bulunarak Çindeki muhasematın Y' 
kında biteceğine inandığını, faJtB1 

Çin hükumetinin zihniyeti yüzün · 
den harbin uzıyacağına şahsen .tan1 

olduğunu söylemiştir. 

M. Cemiyeti 
Konseyi Dün 
Sabah Toplandı 

( Batt ı incide J 
ka, Çin, Avusturya mültecileri, it 
panya meseleleri ile meşgul olac~· 
bundan başka Milletler cemiyetiıtil' 
ıslahına ait projeleri tetkik edece~· 
tir. 

Şili hükumeti, Milletler cemiyetill'. 
de aza olmıyan devletlerle cemiye~ 
yeniden kurmak ve sağlamlama~ i' 
çin müzakereler açılmasını tekliI el' 
miştir. 

Habef muralahaalan 
ue ,izli toplantı 

Cenevre, 9 (Hususi) - Millette' 
Cemiyeti konseyi bugün hususi içıl' 
maından sonra, gııli bir içtima yaP

0 

ve Habeş murahhaslarını yanaıd ~ 
leni toplantıya kabul edip etmeıı>e 
meselesini konuştu. 

Anlaşılan Ha~t murahhasları1'~ 
yarınki toplantıyıt kabulleri karatl,ı 
tınlmıştır. Asamblenin topıantrıJf 
daveti mevzuubahis olmamıştır. fi' 
bef murahhasları gizli toplantıya 0' 
vet edilmemişlerdi 

Hü"iyeti ve nıllaü 
korumak için t 

Londra, 9 (Hususi) - Eski na:tJt1't 
dan Mister Chur~hill, bugün Mi11J 
ler cemiyeti çerçevesi içinde hilrti),P 
ve sulbü krumak hesabına yapıl, 

' bir tplantıda bir nutuk söylenıif ~ 
İngiltere ile Fransa arasında yapıl~ 
tedafüi ittifak lehinde söz söylt<f ıı 
ten sonra "fakat, ne için bu k•d8~ı 
iktifa ediyoruz v~ niçin daha b9 ı 
milletlerle ayni ~yi yapmıyortJ' 1 
demiş ve İngilterenln YugoslB'~ 
Rumanya, Macarıstan ve Çekosl0' f 

ya ile ayni tedafiH ittifaklan yııP~ 
sı lazım geldi~ini anlatmıştır. ctı / 
chill, bu mil1etlerın teker teker 
düşeceğini. fakat toplandıklal"l Jr 
dirde yenilmez bır kudret teşkil 
ceklerlni söylemıştir. _/ 

--===-======="""=" 111· 
da memnuniyetle dinliyordı.J eı· 
Köyün derdile uğraşmıya aıtt' ıı" 
mı, bir köylü doktor. yoıcıuğtleır 
çok duyduğumuz bır tiptir. ı' 11ır 
dl kendime yalnız şu dilekte t1P' 
lundum: Bu gf'nç idealist ts d'' 
bulda Fakülteyi bitirinceye k~ll' 
köyünü unutmasın, şehirli ıc 
mesin. 



10 - 5 - 1938 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 
Sultanaya vefaen mefruğ olup par aya çevrılmesine karar verııen ve 

tamamına (55453) lira takdiri kıymet edilen Beyoğlunda Kasımpaşada 
mahalle ve sokağında eski 71-75 yeni numaralarla mürakk.am tapu 
kaydına göre hududu bir tarafı müstakil ittihaz kılınan 1492 zıra mahal 
ve iki tarafı ilarya sokağı ve tarafı rabii, Şerbethane sokağile mahdut 
Zafer apartımanının nısfı açık artır maya vazedilmiştir 

Vaziyet beyannemesine göre gayrimenkulün evsafı: 
Ayni arsa üzerinde birisi Şerbethane diğeri Ilar sokağında 75-75/1 

numaralı apartımanlarla 75-2 numaralı bir adet dükkandan ibaret o
lup Ilar sokağında bulunan 75-1 numaralı apartıman. 

Zemin kat: Çift kanatlı demir kapıdan içeri girildikde zemini renkli 
çini döşeli ufak bir antre üzerinde bir kapıcı odası olup koridor metha
linde çift kanatlı ahşap camlı kapıdan zemini renkli çini döşeli korid~.ra 
ayrılır. Burada 2 No. lu daire olup işbu daire bir sofa üzerinde dort 
oda bir heli bir mutfak vardır. 

Bodrum katı: Zemin katından mozayık merdivenle inilir. zemini kır
mızı çini döşeli bir antre üzerinde (1) No. lu daire vardır. işbu daire 
bir sofa üzerinde ( 4) oda bir mutfak bir heladır. Işbu daire karşısın
da iki odunluk, kömürlük ve bir merdiven altı olup işbu katın altında 
zemini çimento döşeli koridor üzerinde (9) adet odunluk ve kömürlük 
vardır. 

Birinci kat: (3-4) No. lu daireler olup (3)No.lu daire bir sofa üzerinde 
(4) oda bir heli bir mutfak olup (4) No. lu daire (2) No. lunun aynidir. 

Diğer katlar: (2-3-4-5) inci katlardaki (6-8-10) ve (10-11) .. ve 
(5-7-9) No. lu daireler (3-4) numaraların aynidir. 75/2 No. lu duk
kan demir kepenkli olup işbu apartıman altındadır. 

Evsafı umumisi: Bina kagir olup merdivenler mozayık ve sahanlık
lar renkli çini merdiven ve korkulukları kara ağaç küpeşteli demir o -
lup üst katta zemini renkli döşeli kagir korkuluklu bir taras ile 
mozayık çift tekneli ve sabit kazanlı zemini çini döşeli mutfak ile kiler 
h&linde kullanılan metruk hela olup taras çatısı ahşaptır. Derununda 
elektrik, terkos hava gazı tesisatı vardır. 

75 numaralı apartıman. 

75 No. lu apartıman Şerbethane sokağında olup: 
Zemin kat: Çift kanatlı derrttr a rnova camlı kapıdan zemini mermer 

antreye girilip burada ahşap kapile ayrılmış zemini kırmızı çini olan 
sahanlığa geçilir. işbu koridorda <2) No. lu daire olup bu daire bir so
fa üzerinde ve sofadan geçilir. Koridorda ( 4) oda bir hela bir mut -
fak vardır. lşbu kırmızı çinili koridorda bir kapıcı odası ve bir mer
diven altı beş oda bir heli bir mutfaktan ibaret. (1) No. lu daire vardır. 

Bodrum katı: Kagir merdivenle inilip zemini çimento koridor üze -
rinde (10) adet kömürlük ve odunluk vardır. 

Birinci kat: Zemini renkli çini döşeli sahanlık üzerinde zemin ka-, 
tını ayıran renkli camlı ahşap bölme olup iki tarafında (3-4) numa
ralı daireler vardır. (3) numaralı daire (4) oda bir mutfak bir hela 
bir sofa (4) numaralı daire (4) oda bir helfı bir mutfak bir safadır. 

Diğer daireler: (5) numaralı daire (5) oda (1) mutfah (1) hela bir 
sofa (6) numaralı daire bir sofa üzerinde (5) oda bir hela bir mutfak
tır. (7-11-13) numaralı daireler (5) ve (8-10-12-14) numaralı da
ireler (6) numaranın aynidir. 

Ust katta sahanlık kırmızı çini olup bul-ada (15) numaralı daire 
vardır. işbu daire (4) oda bir heli ve bir mutfak bir sofadır. işbu da
ireye muttasıl zemini kırmızı çini döşeli ve kagir korkuluklu ve çatı -
sı ahşap üzerinde çift mozayık tekneli sabit kazanlı çamaşırlık ve ay
rıca iki odadan ibaret kapısı dairesi vardır. 

Evsafı umumisi: Bina ka_gir merdivenler zemin kat mt:rmer diğer .. 
leri mozayık ve sahanlıklat .renkli ~ini kapıları ah~ap ve boyalı mer -
diven kor'Tmıüfcfan' dem1r kara ağaç küpeftelidir. lcinde elektrik, ter • 
k~ Prfaga,,ı ~4't,l-"'\1'Chl. Bina cephesinde nluhtelif çıkmalar var
dır. 

Mcsahası: (329) metre murabbaıdır. 
Hududu: Tapu kaydı gibidir. 
Artırma peşindir. Artırmaya iştirak edecek ~ü~te~ilerin kıymeti 

muhammenin % 7,5 nisbetinde pey akçası veya mıllı bır bankanın te
minat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzi • 
fat tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Artırma şartnamesi her
kes tarafından görülebilecek ve bir inci arttırması 22- 6-938 tarihine 
müsadif çarşamba günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edile
cek birinci arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki 

kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 7-7-938 ta -
rihine müsadif Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapıla
cak ikinci artırma neticesintle en çok artıranın üstünde bırakılacak -
tır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit olmıya n ipotekli alacaklarla diğer alika -
daranın ve irtifak hakkı sahiplerin in bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müsbiteleri ile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilleri ile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
lapnuından hariç kalırlar. Müterakim vergi tenviriye ve tanzifiyeden 
ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen ten • 

Zil olunur. 20 senelik vakıf tavizatı müıteriye aittir. Daha fazla maltı • 
znat almak istiyenlerin 934-45 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
nıahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan o
lunur. (7595) 

TAN 

Trabzon Belediye Riyasetinden : 
1 - Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlüğünce tanzim edilip Ve

kaleti celilenin tasdikine iktiran eden 518,403,83 lira, bedeli kefilli Trab 
zon içme suyu işi fen müdürliiğümüzde bulunan evrakı keşfiyesi mu
cibince mevkii münakasaya konulmu§tur 

2 - Bu işe ait evrakı keşfiye: 
A - Trabzon şehri içme suyuna ait mukavelename 
B - Su işleri fenni şartnamesi 
C - Trabzon şehri içme suyuna ait vahidi fiyat listesi 

D - Bayındırlık genel şartnamesi 
E - Kapalı zarf usulile eksiltme şartname& 
F - Trabzon şehri içme su tesisatına ait birinci keşif hulasası 
G - Trabzon şehrinin isale ve tevzi edilecek içme ıuyuna ait husu

si, fenni şartnamesi 
H - Çelik borular hakkında talimatnameı 
İ - 16 parçadan mürekkep proje dosyası 

ından mürekkep olup her gün Fen müdürlüğümüzde görüleceği gibi 
25,92 lira mukabilinde Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlüğünden 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 30-5-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 le 
Trabzon belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zan usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 24,486,15 liradır. 
6 - Münakasaya iştirak şartları: 
A - Muvakkat teminat vermek 
B - Ticaret odası vesikasını ibraz etmek 
C - Bayındırlık işleri dergisinin mayıs 936 ve Resmi Gazetenin _ 

3297 sayılı nüshalannda çıkan talimatnameye tevfikan alınacak 50.000 
liralık içme su işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiği ve bu ka-
bil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Veka
letinden alınacak fenni ehliyet vesikasını haiz olmak ve müteahhidin 
diplomalı mühendis olması veya bunlardan birile müftereken teklif ya-
pıp mukaveleyi birlikte imzalaması ve teminatın müfterek olması, 

7 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı günde saat 
14 te müteahhit tarafından bizzat veya posta ile belediye riyuetine 
tevdi edilmiş olacaktır. (2671) ~ 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan (22959,35 lira keşif bedelli Is- Ilı 

tanbul Umumi napiaane binuı yıkılmasının 2-5-938 pazartesi günü saat · 
15 te ihalesi yapılmak üzere il&n edilmiş ise de yapılan tenzilat mik
tarı haddi itidal görülmemiş oldulundan bu işin 2490 sayılı kanunun 31 
inci maddesi mucibince yeniden eski şartlar dahilinde kapalı zarf usulü 
ile eksiltmiye çıkanlmuı ve eksiltmenin 3-6-938 cuma ıünil saat 15 te 
Nafıa müdürlüğünde yapılmasına karar verilmiştir. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık itleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşif hulisasile buna müteferri diğer evrak dairesinde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat 1722 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az 1~000 liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet ve 938 yılına ait 
Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 3·6-938 cuma günü 

saat 14 e kadar Nafıa müdürlüğüne vermeleri. (2631) 

lıtanbul P. T. T. MUdürlUğUnden: 
İdare ihtiyacı için 9 Kalem muhtelif ebatta Fabrika tahtasının alımı 

açık ekstftmeye konulmU§tur. Eksiltme 13 - 5 - 1938 Cuma günii saat 
lS de Büyük postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. MQdürlOiünde 

müteşekkil aJım 1atım Komisyonunda yapıl.cakiır. Mubamm• bedel 
1542 lira. muvakkat teminat 115 lira 65 kW'Uflur. İsteklilerin şartname
sini görmek ve muvakkat teminatlannı yatırmak üzere çalışma günlerin
de mezkur Mıldfirlük idari kalemi levazım kısmına, eksiltme gün ve sa
atinde de Ticaret Odası vesikalariyle Komisyona müracaatları. (2380) 

#9 Zengin olmak için ~ 
Mutlaka 

MALOL CEMAL 
Glıeslnden 

Bir bilet olmanız kafidir. 
Adres: İstanbul İt Bankası .kar

ş111nda No. 15. Tel. ZZ954. 

Harici Askeri Kıtaat 
llBnları 

lzmir Tayyare Alayında yaptırıla
cak altı adet erat paviyonu ile bir 
komutanlık binası inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Bu 
inşaatın hepsinin keşif bedeli 201555 

••••••••••••• lira 11 kuruştur. Eksiltme 17 Mayıs 
938 sah günü saat 15 de Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma komisyo-

B A K E R nunda yapılacaktır. İlk teminat 
Mağazasının attığı elbiaeler 13577 lira 76 klır'Uftur. Keşif proje 

1 - PEK MÖKEMMEL 
1 
ve şartnameleri 10 lira 8 kuruşa M. 

Z - PRATİK M. Veklleti Satınalma Komisyonun 
3 - GAYET ŞIK dan alımr. Eksiltmeye girecekler ka 
4 - ÇOK UCUZ nunt teminat ve 2490 sayılı kanu -

Kostümlerin zenıin çeşitleri nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 
her yerden iyi ve ucuz fiyat- , belgelerle idari prtnamenin 4 ncü 

larla satılmaktadır. maddesinin F fıkruında yazılı bel-

, , ~=-=== 

SÜMER BANK 
UMUMİ MÜDÜRLO~ONDEN: 

Lise ve Ticaret Mektepleri Mezunu 

( 50) memur ah nacaktır. 
Bankanm te,kilitmda ve Fabrikalannda istihdam olunmak 

üzere imtihanla memur alınacaktır. 

ŞARTLAR-: 

1 - Türk olmak, 
2 - Askerliğini yapmıt bulunmak, 

3 - Lise veya Lise muadili ticaret mektebi mezunu olmak, 

4 - T amüsaihha olmak, 

5 - 30 Yatından yukan olmamak, 

imtihan 25 Mayıs 1938 saat 9 da lıtanbul ve Anliarada ayni 

zamanda yapılacaktır. 

imtihanda muvaffak olanlara muvaf f akiyeti derecelerine 

ve evvelki i' vaziyetlerine göre ma&f verilecektir. 

Taliplerin qaiıda yazılı evrak ile 18 May .. aktamma ka

dar Ankarı•Ja Umumi Müdürlüğümüze, latanbulcla Sümer 

Bank Şube.ine müracaatlan lazımdır: 

1 - Nüfua tezkeresi 

2 - Mektep phadetnameai 

3 - Sıhhat raporu 
4 - hri adet veaika fotoğrafı. 

Bu yeni ve 
ıihr&miz renlderi 

Teertlbe etllnls. 

SIH IRLI GÖZ 
Pudra renklerinde 

inkılap yaptı 

On kadında dokuzu, Artık; •brJ y&1m17Aan farla lhtl-
tenlerine uymıyan bir yarlamıı gösteren ve yilzilntbı:de 

"p'Nrala•" hallnde f&plllUI adi 
renkte pudra kullanır- pudraları bırakma ve bir gtlzel-

lar ve yüzleri ıun'I Uk mUt.eıhusıa•m cledDderbd o-
.. makyaj 1örmü9,, bir kuyunuz. 
tekil aldıkları ıibi )'&flamı- .. 
dan fazla ihtiyarlamıt ıCS- yüzünüzde pllkalar 

1 

rilnOrler. Yeni icat edilen 
f&J&m hayret "Cbromo
acope,, makineai, pudra 

renklerinde bir inkılap yap

bİJ ıibi aibirli bir ıöz, mev· 
cudiyetinden bile filphe e
decetiniz niabette pudra 

renkleri arasındaki abenai 
ifta etmittir. ki bu. Toka
lon müeueıeıi kimyaaerl• 

rlne birçok tabii renkleri e
auh bir tarzda mezcetmek 

imk&nmı vennittir. Arhlr 

de yapifAD adi pudralara 

nihayet Yeriniz ve buaOn
den T okalon pudraamm ıih
ri.miz renklerini tecrübe edi

niz. Yildnüdn bir tarafına 
bir renk Ye diler tarafına 
da batb renk bir pudra aü
riinüz ye cildinize hangisi 

daha uysun ıeldiğini görü
nüa. Bu yeni pudrayı kulla
narak cazip, sehhar ve lde
ta tabii bir güzellik temin 

ediniz. 

Ha yanların Nazarı Dikkatine: 1 ------·-------= gelerle birlikte teklif mektuplarını 
i:;;::;~~;--;;;~;;;;;;;:ij;jj;'7.i'iimİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ!• ihale saatinden behemehal bir saat 
lnlHAT DEGIRMENCILIK • Istanbul asliye mahkemesi altıncı evveline kadar Ankarada M. M. Ve-

Sa+.n aldığınız Tokalon kremi vazolarının 
bUyiik bir kıymeti vardır. qnlan bayllnlze la· 
de ettiğinizde beheri için S kuruı alacak, ayni 
zamanda kıymettar mikafatlan bulunan To
kalon müsabakasına lıtlrak hakkını veren bir 
hll•+ +aluli"' P.dıH:ektlr. 

Dr. iRFAN KAYRA 
Türk Anonim Şirketinden: hukuk dairesinden: Burhan Sone- kileü Satınalma Komisyonuna ver-

Röntıen Mütehaısııı meleri. (2368) 
rin vekili avukat Ihsan Rüftü tara -22 Mart 1938 tarihinde adiyen Her gün saat 3 ten 7 ye kadar 

B. b rd k N · k fından Gedikpaşa bahçeli kahve so -toplanan heyeti umumiyede verilen ın i ire urıcon er 
İstanbul Asliye ikinci Ticaret '- Sokağı No 8 10 kak 22 No. lu apartımanın 5 No. lu •arar mucibince 15 mayıs 938 tari- · - mahkemesinden: Türkiye lt Banka

dairesinde mukim Melek Şadiye ile sı Istanbul tubealnin bir kıta U1mı hinden itiba~n 28 numaralı hisse ve •.::::::::::::::::::::::.:-" .... !rı.üessis hisselerimiz lruponlanna ~ 
Bir Avusturya - Alman yün-

lrı.ukabil Osmanlı, Banka Komerçi • lü kumaf fabrikası, meslekten 
Yale Italyana ve Doyçe Oryentbank yani kadınlara mahsus yünlü 
l!ankalarının Galata şubelerinde 937 kumaşlarla mantolar ve keza er-
lenesi temettülerinin ödenmesine keklere mahsus kumaşlardan 
başlanacağı hisse hamillerine bildi _ anlıyan ve piyasada iyi müna-
l'ilir. Meclisi idare sebeti bulunan 

KAYIP: 4252 numaralı şoförlük 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktur. Ismail 
Boz. 

ZA YI - Istanbul Ticaret Odasın
dan aldığımız 10 çuval kavrulmuş 
8Usaınla 4 sandık zeytin yağına ait 
11-12- 936 tarih ve 18955 No. lu 
~en~ şahadetnamesi kaybolmuftur. 
enısini alacağımızdan eskisinin 

hukınu yoktur. 

M. ve A. Hanef Karde§ler. 

Acenta Arıyor 
Tekliflerin şu adrese gönde

rilmesi: "Export 1280" A. Ru
dolf Mosse A-G, Wien 1./1. 

HCizım Görmükçü 

ŞEHİR GİŞESİ 
Tayyare Piyango biletleri Beyoj

lu Parmakkapı Tramvay istasyonu 

karşısında. 

Biletlerinizi çabuk almız 

Safinaz aleyhine ikame olunan veli mucı·b· c 1ac .ıı.. lan l•oo liranın P 
ın e a a_. o " SİNEKLERİ stvatstNEKLERİ GÜVELERt PiRELERİ 

yetin nez'i davasında müddeialeyh- ademi tediy81i huebile Sirkecide TAHTAKuBULARJ, KARINCALARI, HAMAMBÖCEKLERİ 
terden Melek Şadiyenin ikametıi - Sanasaryan hanında Andonyadı. a- Klmilen yıldırım silr'atile. kökünden imha eyliyen 
hının meçhullyetine binaen dava ar leyhine ikame eyledlli lf1h davası- , F L y s p R A y 

nın 4--5--838 tarihli celsealnde • 
zuhalinin on gün zarfında cevap ve- ··dd i blh ı•oo lira ·· · 

mu e a " nm on gun ı - Nam mayllni kullanınız. Hiç 
rilmek üzere on beş gün müddetle çinde mahkeme veznesine depo e - bir tarafta leke bırakmaz, 
yevmi gazetelerden birile ilinen teb dilmeslne ve bu kararın bir ay me- etrafa ho, bir koku saçar. 

hil ile bo..,.lu Andonyac:tı.e llinen Fevkallde müessir ve öldü -ıı~wua karar verilerek dava arzuhali ·• rü üd"" H boy kutularda 
fS6&"" tebli'"'-- ve muhakemenin de 8--7 c ur. er 

sureti mahkeme divanhanesine ta - &UM>" ve aynca daireler, mezbaha-

mek üzere ilan olunur. (7625) 

-938 ÇU'fAlllba saat 14 de bırakıl - lar, hutaneler için ÇOK EL-
iik edilmif oldulu tebliğ yerine geç- masına karar verilmiştir. Karar da- VERİŞLİ 4 ve 19 LİTRELİK 

iresinde müddeablhin mahkeme SAÇ BlooNLARDA SA • 
veznesine depo ec:lilmec:Ulf takdirde TILMAKTADJR. All - Nu 

markuına dikkat ediniz. 
Iatanbul ikinci Iflis Memurluğun iflbına karar verlleceji teblil ma - Aldanmayınız. Bir tecrübe 

dan: Müflis Beyojlu latiklil cadde-. kamına kaim olmak üzere llh olu- sizi tatmin edecektir. 
sinde 224 No. lu mağazada manifa • nur. (?59S) SATIŞ YERLERİ: 
turacı Yani Grigoryadis hakkında - Tütün Gümrük. Yorgi Hara-
ki iflasın kalkmasına latan bul Bi - Sahibi w · • umumi nefriyab tdare lambos - Asmaaltında Ça-
rinci Ticaret Mahkemesince 9--&- eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze.. vuşbaşı hanı Bohor Feliba, 
938 tarihinde karar verildiji ilin o- tecWk ve Netft7at TOrll l.Jmttet 8lr- .Aşirefendi caddesinde İstan

bul Ecza deposu. 
lunur. keti. Basıldılı yer TAN Matbaası. llııiiiiimiiiiıiiiiiiliiiii.•••m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~;;;;:;;;. _____ _. 
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Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel traş bıçağı 

HASAN TR.AS 
BICAGIDIR 

lsveç çeDğinden yapllmııtır. 100 defa tra ı huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde yapar. 
Hasan Traı Bıçağının yalnız bir adedini arada sırada bardak içinde keskinleıtire

rek birkaç sene kullanmak mümkündür. 

PASLANMAZ HASAN 
TRAS BICAGI 

im ,.lieurUır. T ... ol.duldan IOIU'a ıihneie ve kurulamağa hacet bırakmaz. 5enelerce su ve aa'bun içinde kalsa kat' iyyen pulan4 

11111.Z. Bu dünyanın hiçbir trq bıçaima nuip olmayan bir harikadır. HASAN bıçaklarile traf olanlar kat'iyyen bir daha bafka 
ı . . bıçağı istemezler. HA S ~ N ile tr~ olmak büyük bir zevktir. 
;}IX SAN TR AŞ bıçaft 10 adedi 35, Paslanmaz ne• ' i 50 ku nı.ttur. Mutlaka HASAN ve PASLANMAZ 

· · miıubama dikkaL Taklitlerinden aakmınz ve mutlaka H A S A N iateyiniz. 

HAS TRAS BICAGI 
·. CIKIYOR 

T aJDnC1a piyasayı bombardıman edecek: çok ucuz "Ve çok mükemmel 
HAS TR AŞ Bısağı çıkıyor. 1 O adedi 15 kuruıa. HASAN DEPOSU. 

Ektillli, Şlıkinlik ve Yanmalarını 
giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki 
paslılığı defeder. Mide ve barsaltlan alıştırmaz. İş 
tihanızı ve sıhhatinizi düzeltir. 

Son derece teksil edilmiş bir tuz olmakla müşa

bih isimlileri ve taklitleri ısrarla reddediniz. 

25 ince sigara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

"OA\MA 

TiRYAKİ 
iÇiYORUM .. 

e Her Tiryaki bunu 
söy\üyor.Acaba neden? 

Çünki ~ 
e Tiryaki s1garas' on· 
1 arın uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
radır. 

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

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI 1 Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABiLiRSİNiZ! 

1 
idrar 

Ke8eai 
2 

Temiz 

G R I P 

1 Yarın 

ZENGİN 
Olabilirsiniz, yalnız, 

Tayyare piyangosunun yarın çe
kilecek birinci keıidesine ait bi

letin izi mutlaka 

KADER 
giıeıinden almahsınız. 

Hem mesut olacak, hem de bü
tün kederlerinizden kurtulacak
sınız. Geç kalmayınız ve bileti
nizi doğrudan doğruya 

KADER Gişesinden 
alınız. Adrese dikkat: 
İstanbul, Bahçekapı, Anadolu 
hanı karşısında N o. 19 
Eminönü Köprübaşı köşkünde. 

Beyoğlu. İstiklal caddesi No. 109 

Satıhk Kısrak 
Anglo Arap yedi yaşında al don

da bir kısrak, ayrıca İstanbul Ay -
gır deposu atlarından Silvergold'un 
Yavrusu 22 aylık bir tay, koşuya 

fevkalade istidatlı acele satılıktır. 

HASAN 

cildin 1ar111_ 

veti11l mu/ıa_ 

Keskinlik 
Ucuzluk 
Sıhhat 

Mükemmeliyet 

Sürat 
Temizlik 

Kirli kan 

4 
Çıkan lan 

NEZLE 

Böbreklerimiz; hilkatin yarattığı müthiş bir süzme 

makinesidir. Gün&e beş yüz litre kan süzer. İçtiğimiz 
şeylerin faydalılarını uzviyetimize, muzur olanlannı 
idrar yolile harice atar. Bu harikalar nümunesi maki
nenin çalışma kuvvetini artırmak sıhhatimizi temiz 
ve arızasız şekilde yaşatmak demektir. Bu kudreti 

H.ELMOBLÖ 
kaşeleri temin eder. (H E L M O B L Ö) böbreklerin 
faaliyetini artırır. Böbreklerden idrar torbasına ka
dar olan yollardaki hastalıkların mikroplannı kökün
den temizler. Bilhassa kadın ve erkek eski, yeni bel
soğukluğu, mesane iltihabı, Ot"§it, ıiıtik, idrar zorluk 
ları, bel ağrısı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yan
mak hallerini defeder. İdrarı çoğllltır. Vücudün içeri
sini güzelce yıkayıp temizler. Sıhhat Vekaletimizin 
resmi müsaadesini haiz bulunan (H E L M O B L Ö) 
her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrannızı temtzııyereıt ma

vileştirir. 

BUTON AGRILARI DiNDiRiR 

1ff 
6ua. 

NAS 1 R 
i LA C 1 

DOKTOR JEMSIN 
AMERIKADA UZUN TET · 

KIKA T NETiCESi OLARAK 
BULDUCU BiR FORMOL-
DOR. KANZUK NASIR ILA
CI en eski nasırları bile kö
künden çıkanr. Ciddi ve f&Ya
nı itimat bir nasır ilacıdır. 

1NG1L1Z KANZUK 

ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUL 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
. V eaaire mobilyalar 

FAlllKA FIATINA SATILIYOI 
Istiyenle~in Ku~~ncukta Nakkaşta 1 Asri Mobilya Magv azas~· Ahmed Feyz· 
Bay Halıl Haşımın 2 No. yalısına • 1 

müracaat. İstanbul, Rızap&f& yokutu No. 66, Tel. 23407 


