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•·=-Yeni Müıteri Bulmak San"atı 

Z Dr. Gasson diyor kı. 
"Her tacir ~u kitaptalu asullerle kısa bir za
man içinde müşterilerinı ..ı rtırabilir. Ben bu 

.... ~ kitabımda size bu sanatı öğrN.vorum.,, TAN 
Matbaasında Fivatı 50 kuru~. 

Hükônıet icap Eden Bütün Tedbirleri Aldı 
Hataydaki Kardeşlerimizin1 

ıstıraplarına Son Vereceğiz 
-
Elektrik 
Şirketini 
Satın Aldık 

1 Başvekil Dün Parti Grupunda 
Çok Mühim izahatta Bulundu 

o 

AnlCaradan çok liayırlı Ye 

ferahlı bir haber gel
llliftir: 

Eleld:rik Şirketi hükUmet ta

·Söz Alan Hatipler 1 

Hükiimetin Enerjik 
Hareketini ·ıstediler 

Hamidiye 
Varnada 
Karşılandı 

l'&fmıclan aatm almıyor. Bu nok- Ankara, 17 (A.A.) - Cümhuriyet 
tada Nafıa V eki.leti ile Şirket Halk Partisi Büyük Millet Me<:lisi 
lllibneaaiJleri aruında kati bir grubu bugün (17 mayıs 1938) Antalya 
~~a vanlmıfhr. mebusu Dr. Cemal Tuncanın başkan 

A lığında toplandı: 

l
. nkarada varılan anlaşmanın dc-
ilet ettiği manalar derindir. Başvekil Celal Bayar söz alarak ha 

Göze en evvel çarpan manasın- riciye vekili Dr. Arasla yaptığı ikinci 
d seyahatin başlıca hedefi dost ve müt 
ban başhyalım: Elektl'ik işi lstan- tefik Yugoslavya :Başvekilinin kıy • 

ulun en büyuk amme hizmetidir. 8 metli hatırası gönüllerimizde mah -
unu yabancı bir şirkete havale et

tik B fuz olan ziyaretinin iadesi olduğunu 
n· ' u şirket taahhütlerini tutmadı. ve avdet ederken Bulgar hükumeti
ıze şartnameye uygun olmıyan bir ee nin çok nazikane vukubulan daveti 

1-re.ya? sattı. En basit emniyet esas-- üzerine memnuniyetle bir kaç saat 
rıııı ıhmal etti. ihtiyata hiç bir 

l>a Sofyada tavakkuf ettiğini tebarüz 
Y ayırmadı. Tabii ömrünü doldur-

~Uf tesisatla iş görmeğe çalıştı. Şe- ettirdi. Seyahatinin tafsilatını anla • 
bir h 1 tırken Yugoslavya hudutlarına giril-

• kından türlü türlü adlar al-
tınd f diğinden itibaren orada bulunduğu 

a uzuli paralar al~d;ı;·~ı-.;~~~~~-=-..... ~~~--....... - ... ---1 
ş· • "' ,. tarafından Şefimize ve Türk milleti-
ll'ketinin elinde bırakamazdık. Işi ne karşı samimi ve canlı tezahüratta 

lceııdi elimize almak, fennin icapla- bulunulduğunu memnuniyetle kay -
tını Yerine getirmek, emniyet ve ih- detti. 
tirat esaslannı kendi elimizle kur- Yugaglavyanın güzel payitahtında gc -
ltınL b' rek naip Altes Prens Paul ile ve naip he--. ır zaruretti. · yeti muhterem azalarile ve gerek Yugos-

.. Sofya, 17 (A.A.) - Türk mektep 
gemisi Hamidiy bugün saat 13 te 
Varna limanına gelmiştir. Gemi li
mana girerken şehri top ateşile se
lamlamış ve sahil bataryası da muka 
bele etmiştir. Rıhtımda Türkiye el -

1 çisi, Varna konsolosu, ataşemiliterile 

1 

Varna belediye reisi, Hamidiye ku -
mandanının mihmandarlığına tayin 
edilen yüzbaşı Miralof ve diğer er
kan ve kalabalık bir halk kütlesi bu-
lunuyordu. 

Saat 15 te gemi kumandanı fir -
kateyn kaptanı Necati mevki ku
mandanı General Popof, donanma 
bafkumandanı Amiral Varikeçof ve 
belediye reisini ziyaret etmiş ve bu 
~vat Hamidlyede bu ziyaretleri ia-

misafirler şerefine bir ziyafet ver -
miştir. 

Bundan başka elektrik parası di- lavya Başvekili EkselAnı Stoyadino,iç ile 
t~ lstanbul halkının verdiği para- vukubulan görilemclerdeki fikir ve görilf 
141!', Elektrik Şirketinin eline külfet I Devamı 6 ıncıda/ 
~ hizmetin karşılığı sayılmıyacak 
b ır kir bırakıyordu. Bu kir, lstan-

Hatay sokald annda Türk karde§lerİ· 
mizi tehdit eden yabancı askerler •• 

Bir Deli 
Arkadaşını 

Öldürdü 
Ulun sayısız imar ihtiyaçlarına 

larfedilecek yerde uzaklara akıyor 
"e gidiyordu. 

v anlan anlaşma, bize fennin 
ve emniyetin icaplarını ye

l'lııe getirmek ve bu mühim gelir 
k.Ynağını lstanbulun imanna has
l'etınek imkanını verdikten başka 
~ki zamanlardan kalma çok çirkin 
tr \Taziyeti de tasfiyeye uğratıyor. 

tiektrik Şirketi bu memlekette ka
l>!tülisyon devrinin ve sömürge 
~hniyetinin son yadigarı idi. Mem
tkettn yeni gidişine çok aykırı dü-
IGyor, ruhlara eza veriyordu. 
tı itan~ Vekale~inin bu meselede aç-

Dost Yugoslav Harbiye 
Nazırı Dün Geldi 

lzmir, 17 (Tan muhabirinden) -
Memleekt hastanesinin akliye koğu 
şunda bir cinayet oldu. Bir deli. di
ğer bir deliyi öldürdü. Ali isminde
ki deli bahçede teneffüste iken, du
vardan söktüğü bir taş parçasile Ah
medin kafasına şiddetle vurmuş ve 
öldürmüştür. 

General Mariç Akşam Hususi 
Trenle Ankaraya Hareket Etti Bu sabah şimendifer garında da 

müessif bir hadise oldu. Bucadan ge 
' len tren gara girerken, atlamak is -

tiyen 25 yaşındaki tütün amelesin -
den Naciye isminde bir genç kızı ez
miş vücudünü ikiye ayırmıştır. Genç 
kız feci bir şekilde ölmüştür. 

Cuma ovasında birini işkence ya
parak öldüren Osman ismindeki ka
til bu sabah hükumet meydanında 
asıldı. 

Istanbul . Elektrik 
Şirketi 11 Milyon 

ı Liraya Satın Alınıyor 
ll~ride Tramvay, Tünel, Havagazi 
, Şirketleri de Devlete Maledilecek 

Ankara, 17 (TAN Muhabirin
den) - Nafıa Vekiletiyle İs
tanbul Elektrık Şirketi salahi
yetli murahhasları arasında şir 
ketin bütün tcsisatıyle birlikte 
satıa alınması etrafında yapıl

makta olan gôrüşmelcr son şek
lini almıştır. 

Esaslı surette öğrendiğime 

göre, İstanbul Elektrik Şirketi
nin 1938 senesi 1 Kanunusani 
tarihinden itibaren varidat ve 
masrafı hükiınaete ait olma~ Ü• 

zere 11 milyon Türk lirası mu
kabilinde de\•Jetçe satın alın

masının kararlaştırıldığı anla
şılmaktadır. 

Bu para, r;, 5 faizle 20 sene 
içinde ödenmiş olacaktır. Satın 
alma mukavelesinin teferruatı
na taalluk eden maddeleri üze
rinde her iki taraf hukuk müşa-

(Devamı 6 .:ncıda) Nalıa Vekili A li Çetinlıaya 

Kabine Değişikliğinden Sonra 

ngınerenın Teni Hava 
Nazırlığı Mesele Oldu 
Bir Kısım Partiler Hava Nezareti 

için Bir Anket istiyorlar 
.. Londra, 17 (Hususi.) ~ Bugün bil kolm Makdonald, dominyonlar neza

tun Londra gazetelerını en çok meş retine de Lord Stanley tayin olun _ 
gul eden mesele kabinede yapılan muştur. 

değişikliktir. Değişiklik: Hava, müs Taymis istifa eden hava nazın 
temlekat, domiyonlar nezaretlerinde Lord Swinton'un inkar olunmaz 
yapılmıştır. Sıhhiye nazırı Mister sağlam muvaffakıyetler kazandığını 
Wood hava nazırlığına getirilmiş, sôyledikten sonra onun istif d .. 

1 
k A 

1 
v asın an 

mustem e at nazır ıgına Mister Mal- (Devamı 6 ıncıda) 

Son 5 YllhkEndüstri 
Programımız iyi 
Neticeler Verdi 

Ankara, 17 (Tan muhabirinden)-
Sümerbank umumi heyeti bugünler 

tı mucadelenın muhtelif safhaları 
~lı bir tekilde tahlil edilmeğe dea:.· Bun~ başka bir yazıda yapaca
lti Bugun şu kadarını söyliyelim 

Ankarada varılan netice, bir mü
~elenin dürüst esaslar dairesinde 
-ztrlanmasına ve sevk ve idaresine 
'1t bir muvaffakıyet olduğu gibi ay
~ 2-manda Türk fen ve tekniğinin 
~ l!lühim bir zaferidir. 

C
~~~l!!!!!!!!!!i!!!!!!i!!!!!!!l!!!!!!!!!~~il de toplanacaktır. Bu münasebetle 

bankanın 1937 senesi faaliyeti üze -

B• • •ı • • rinde durmak faydalıdır. 

Ji ükUmetimizin Nafia kanaJile 
!ft Iıtanbula gösterdiği alaka ve 
s· ettiği büyük hizmetler vardır. 
~eci istasyon sahasının genişle
~ l ve Eminönü meydanının açıl· 
it 1 bu cilmledendir. Elektrik Şir
h~l l§i bunlara yeni ve büyük bir 
~t ilave ediyor. Şirkete senelik 
ecttı ~er ödendikten ve tesisat ı'.llab 
~ten sonra her sene bu kay
bft il lstanbulun imanna mühim 
tıt. Para ayırmak mümkün olacak-

~de edilen muvaffakıyet bütün 
~· leket hesabına sevinilecek bir 
oı.u~lr. HükUmetin himmeti var 

~hmet Emin YALMA 

ınıcı erımız Devlet tarafından tatbiki Sümer 
banka tevdi edilen be' senelik en-va rş Ova Ya 
düstri programında işe başlama ta
rihi olan 1934 yılı mayıs ayından iti 
baren bankaca kurularak işletmiye 

General MGTi~ Sirkeci garınJa aakeri teltiı eJiyor Vardılar açılan veya inşasına başlanan fabri
kalar şunlardır:. 
Bakırköy pamuklu m : mucat, İspar 

ta gülyağı, Keçiborlu kukürt, Kay
seri bez. İzmit kağıt. Bursa Merinos, 
Gemlik Sungipek, İzmit ikinci ka
ğıt, İzmit Sellüloz, Nazilli Basma, 
Karabük demir ve çelik, Kütahya 
pamuklu mensucat fabrikaları ... 

Dost ve müttefik Yugoslavyanın 
Harbiye ve Bahriye Nazın General 
Mariç beraberinde hususi kalem mü 
dürü Albay Yevranoviç olduğu hal
de dün sabah saat on buçukta şehri
mize gelmiş ve istasyonda merasim
le karşılanmıştır. 

Misafir Generale Ankaradald va
zifesi bapna dönmekte olan Yugos. 
lavya sefiri Acemovif refakat etmek 
tedir. 

Misafir Generalin ist ikbali mü -
nasebetile dün sabah Sirkeci istas -

ve Yugoslavya bayrakJa
lam resmini ifa et· 

Varşova, 17 CA.A.) - Vaqo . 
mek üzere bir askeri kıta Peronda vada yapılacak ·~ Enterna 
yer almış bulunuyordu. yonal binicilik mlbabakalarma 

Ekspres gara girincf General hu- iştirak etmek üzere Türk eldpi 
susi vagonundan inmiş ve kendisini Vaqovaya plmlı bulunuyor. & 
karşılamıya gelen İstanbul valisi ttı Jdp a blaiei ve ıs attan milrek· 
tündağın, İstanbul komutaD1 Gene • keptir. 
ral Halis Bıyıktay'ın, General 1ıı.an Gazeteler Türk eldplnia ... 
llgazın ve Bahriye komutanı Mah - ha Dk uJuUa ltiltuea 7ant1u 
mut Gökboranın ellerini sıktıktan da Jaeyeean ayandırae•lmı tü . 
sonra o aralık çalmıya başbyan Yu· nün etmekte ve T8rk Wlliellerl
goslav milli mar§lnı ve istiklll mar- nin Fransa okulaau mükemmel 
şımızı selamlamıştır. bir handa temsil etmekte oı•u. 

General garın methalinde yer al- f1ınu yazmaktadır. 
mıı bulunan Yugoslavya konsol«»- lll!i!!!!!!!!!!!!!i!!l.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!JJ 

l Devamı 6 ıncıdaJ 

Temeli atılan labriltalar 
4 nisan 1937 de temeli atılan Ka

rabük çelik ve demir fabrikalan 
intaatı 1939 senesi ortalanna doğ~ 
bitmiş ve işlemiye başlamış olacak
tır. Devlet birinci beş senelik prog
rama ilaveten senede 90 bin ton ima 
latta bulunacak surette Sıvasta bir 

(Devamı 6 ıncıda] 
Sftmert.ank Genel DJrektörl 

Nurullah Sümer 
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No. 62 .Yazon: M. SIFIR 

Çavuşyanla Karşı 
BELEDIYEDE : 

Yazlık Eğlence 
Bahçelerinde 
ihtikar 

Yeni Balkan Hattının 
ilk Vapuru Dün Geldi 

Ordu Mensuplarının 

Tekaütlükleri 
Ankara, 17 (Tan muhabirinden)-

1683 sayılı askeri ve mülki tekaüt 
kanununun 14 üncü maddesinin son 
fıkrasmın tadili hakkında milli mü
dafaa vekaletince hazırlanan kanun 
layihası Meclise verildi. Bu layiha 
ile, subay ve askeri memur olduktan 
sonra veya askeri memur olmazdan 
evvel talebe sıfatile yabancı memle
ketlerde tahsil ve stajda bulunarak 
avdet edenler masrafları kendileri 
tarafından ödenmiş ise tahsil ve sta
ja azimet ve avdet tarihleri arasında 
geçen müddet kadar, masrafları hü
kumet tarafından tesviye edilmişse 

zikredilen müddetin iki misli kadar te 
kaüt ve istifa müddetinden fazla hiz
met etmedikçe tekaütlüklerini ve is
tifalarını istiyemezler. 

Karşıya Geliyoruz 

seninle gider ve geliriz. 

Yazlık yerlerde ihtikara meydan 
verilmemesi için belediye şimdiden 

esaslı tedbirler ::tlmıya başlamıştır. 

Bu arada tarifeler iri harfler ve ra
kamlarla yazılmış olarak eğlence yer 
!erinin en ziyade göze çarpan muhte 
lü köşelerine asılacak ve müşteriler
den bu tarifelerde yazılı olan miktar 
dan bir santim fazla istenilmiyecek
tir. 

Belediye zabıta tEJ.limatnamesine 
eklenen 525 inci madde ile bu şeklin 
tatbik edilebilmesı için bir müeyyide 
elde olunduğundan bu sene bütün 
zabıta memurları bilhassa bu mad
de ile alakadar olacaklar ve ihmali 
görülenler cezaya çarptırılacaklar

dır. 

Binaların yük.ekliği 

Vapurda Verilen Ziyafette, Türk
Yugos•av Dostluğundan Bahsedildi 

Dün İstanbul, yeni Balkan hattı
nın ilk vapurunu seliı.mladı. Zeta şir
ketine mensup Yugoslav bayraklı 

Lovcen vapuru bu hattı açtı ve İs
tanbul limanında merasimle karşı

landı. 

Bu münasebetle vapurda bir ziya
fet verildi. Vali Muavini, Yugoslav
ya sefiri ve eşi, vılayet ve belediye 
erkanı, Yugoslav başkonsolosu ve 
başkonsolosluk erkanı, Ticaret Oda
sı Reisi, gazeteciler hazır bulundu
lra. 

Nutka verilen cevap 
Bu nutuk jipyo (yaşasın) sadalari

le selamlandıktan sonra Ercüment 
Ekrem Talu Fransızca bir nutuk söy 
ledi. Ercüment Ekrem gittikçe ya
man bir hatip k>::siliyor. Nutku çok 
beğenildi ve alkı~landı. Dedi ki: "Bal 
kan hattının ilk seferini açan bu va
purun sularımıza tanıttığı Yugoslav 
bayrağını büyük bir memnuniyetle 
selamladık. İki millet arasındaki mü 
nasebeti ifade içın ittifak ve dostluk 
kelimeleri hafü geliyor. Kardeşlik 

Davetliler vapuru gezdiler ve çok en doğru bir tabır olur. Başvekilimi-
beğendiler. zin son Yugoslav seyahati esnasında 

Emniyet TeşkilCitı 

Kanununda Değişiklik 

Boşnak Ahmcdin yüzüne ısrarlı 
bir bakışla bakarak şu suali sor
dum: 

- Volker, bu paralan Çavuşya 
na niçin gönderiyor?. 

- Orasını bilmem, artık ... 

Yola çıktık. Beş dakika sonra 
Mister Çavuşyan gönlünü kapan 
muhabbet kuşunun yuvası ö
nünde idik. Kapıyı açan hizmet
çi kıza: 

Yapı ve yollar kanununa göre ye
ni yap.lacak inşaatta bina sahipleri 
binalarını caddeyi 9,5 metre genişlik 
te bırakacak şek i lde geri almak mec
buriyetindedirler. 

Bu takdirde binanın irtifaı da 9,5 
metreye kadar yükselebilecekti. An
cak o caddede ilk geri çekilen bina
nın irtifaı ne kadarsa bundan sonra 
diğer binalar da ayni seviyede ola
caktır. 

Lovcen şimdilik ayda bir sefer ya
pacaktır. İstanb•ıla gelince Kösten
ceye gidecek, Kostenceden dönüşte 

Çanakkale, İzmir Pire, Korfo, Aya
Saranda, Avlonya Draç, Katar, Spal 
to, Dobrovnik, Susak, Venedik, Tri
yeste limanlarına gidecektir. İstan

buldan Venediğe yirmi dört gün sü
recek gidip gelme bir seferin lüks 
kamarada yemekli ücreti 150 lira ka 
dardır. 

halk tarafından gösterilen coşkun 

kabul şunu göst';!rmiştir ki iki mil
let arasındaki Juygular ittifak ve 
dostluk hadlerini aşmıştır. Türkiye
deki kanaat te Yugoslav dostluğu

nun her vakit güvenilecek bir müna 
sebet olduğu yolundadır. 

Ankara, 17 (Tan muhabirinden)-
3201 sayılı emniyet teşkilatı kanu
nunun bazı maddelerini değiştiren 

kanun liı.yihası Meclise gelmiştir. Bu 
layiha, meri kanunun 3 üncü mad -
desini şöyle değiştiriyor: 

Zabıta teşkilatı, umumi ve husu
si olmak üzere iki kısma ayrılır. U
mumi zabıta, silahlı bir kuvvet olan 
polis ve jandarmadır. 

- Bana bak, sorduğum şeylere 
doğru cevap vermek senin menfa
atine daha uygun olur. Dik başlı
lığı bırak... Sen bu akşam fırsat
tan istifade ettin. Yerimizi öğren
din. Kahbece dinliyerek kim ol
duğwnuzu ve ne yaptığıpıızı anla
dın. Sen de tasdik edersin ki, seni 
buradan bırakmak; bizi bekliyen 
felaket uçurumuna kendi elimizle, 
bile bile atılmak olur, değil mi? 
Onun için benim ile anlaşmalı ve 
dediklerimi birer birer yapmalı
sın, anlaşamazsük, seni bir şırın
ga ile uyutup motörle Akçeşehre 
kaçırmaktan başka bizim için sela 
met çaresi yoktur. Bak düşün: Şim 
di ellerini çözeceğim. Söyliyece
ğim gibi Çavuşyana bir mektup 
yazacaksın. Bu Dfktup ile gönde
receğimiz arkadas belki onunla an 
laşır. Bu suretle b~lki dostça ay
nlırız. Başka ç:ıre var mı?. Sen 
söyle.-

Uzun uzun diişündü. Neticede 
söylediklerimi yapacağım vadetti. 
Refikin yardımı ile kaldırdık. ve 
olduğu yerde oturttuk. Ellerini çöz 
düm ve kağıtla mürekkepli kale
mi verdim: 

- Yaz bakalım, dedim. "Muhte 
rem Mister Çavuşyan. Mehmet Ali 
yi düşüreceğimiz tuzağa bu ak
şam ben tutuldum. Şimdi Üskü
dardayım. Size bu mektubumu ge 
tirenlerle anlaşmadığınız takdir
de beni hemen Anadoluya kaçıra
caklar. Volkerin mektubu ile iki 
yüz liranızı da elimden aldılar. Bu 
adamlar bütün sırlarını.zı biliyor
lar. Bundan evvel size Volkerden 
ve diğer zevattan gönderilen pa
ralann mektuplarını ele geçirmiş 
ler. Bir adamları ile biraz evvel iki 
yüz lira ile mektupları kumanda
na göndereceklerdi. Ricam ve tek 
lifim ile bundan vazgeçtiler. Siz
den rica ederim, bunlarla anlaşınız. 
Kendinize bana ve herşeyden ev
vel sevgiliniz (S.) e acıyınız.,, 

Söylediklerimin ingilizcesini ay 
nen yazdı ve imzaladı. Ellerini tek 
rar bağlarken sordum: 

- Metresi ile oturduğu apartı
manda telefon var mı?. 

- Hayır, yoktur. 

- İnşallah sözün doğrudur. Şim 
di göndereceğimiz arkadaşlar dö
nünceye kadar sen olduğun yerde 
uzan ve uyu... Oda çok fena kok
tuğu için ben jçeride oturacağım. 
Kusura bakma erni?. Sadık Efen
di ile görüşürsünüz. 

Saat 11 e geliyordu. Mehmet Ali 
ve Yusuf Beyle: geldiler. Getirdik 
leri mektuplar hakikat çok mü
himdi. Her biri ayn ayn, Çavuş
yanın İngilizlere karşı yaptığı hi
yanetleri apaçı:C gösterecek mahi
yette idi. Mektuplan cebime at
tım. Pardösümü giyerken Yusuf: 

- Ne o? dedi. Yalnız mı gide
ceksin?. 

-Evet. 
- Öyle şey olur mu?. Anca be-

raber kanca beraber. Refik Bey ile 
Sadık, Ahmetli beklerler. Mehmet 
Ali de bu odada yatar, uyur. Biz 

- Yavrum, dedim. Efendin uyu 
yor mu?. 

- Hayır, henüz oturuyor. 
- O halde Mösyö Pantikyan ta-

rafından geldiğımizi , pek mühim 
ve acele bir işi için görüşmek iste 
diğimizi söyle. ' 

Kızın mani olmasına meydan 
vermedim, koridora girdim. İki da 
kik.a sonra güzel ve iyi döşenmiş 
mini mini bir salonda ve Mister 
Çavuşyan ile k<ırsı karşıya idik. Ü
zerinde şık bir sivil elbise vardı. 
Neşeli denilecek kadar sarhoş ol
duğu halinden anlaşılıyordu. Me
rak ile bizi sü1erken: 

- Affedersimz, Mister, dedim. 
Sizi pek vakitsiz rahatsız ettik. Fa 
kat sizin şeref ve selametiniz için 
bu rahatsızlığı göze almak lazım 
~eldi . 

. Çavuşyan bu söz\erim karşısın-
da birden şaşırdı ve aptallaştı. Yü 
zümüze ayrı ayr1 bakarak: 

- Affediniz. dedi. Sözlerinizden 
hiç birşey anlıyamadım. Kimlerle 
görüştüğümü de bilmiyorum. Ken 
dinizi lıltfen tanıtır mısınız?. 

- Şimdi, dedim. Herşeyi anla
yacaksınız. Ben yabancı değilim, 
müttefik.in pasaport kumandanlığı 
irtibat memuruyum. Dostunuz Mös 
yö Pantikyan b•.mi pek iyi tanır ve 
sever. İlk karşı!aşmanızda size çok 
fena bir haber getiriyorum. Bun
dan dolayı teessür duyuyorum. Sev 
giliniz tarafınd~n akrabanız ve a
damınız Ahmet Bey bu akşam mil 
liciler tarafından tutuldu. 

Ayakta duramadı. Yüzü morar
dı. Ellerile tubnarak kendini ma 
roken koltuğa bırakıverdi. Fısıldar 
gibi: 

-Tutuldu mu?. 
Diyebildi. 

GİRESUNDA: 

(Devamı var) 

Araba vapurlarının ücreti 
Belediye sayfıyeye gidenlere bir 

kolaylık olmak ıizere araba vapurla
rı ücretlerinde ucuzluk yapılması 

için Şirketi Hayriye nezdinde teşeb
büslerde bulunmuş ve 250 kuruş o
lan yüklü bir araba ücreti 200 kuru
şa indirilmiştir. 

• Eyüpten Gümiişsuyu yoluyla Ra-
miye çıkan caddenin yeni baştan ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

ôlü kaldırma ücreti 

yıkama ve gömme ücretleri tarüesi 
komiserliklere tebliğ edilmiştir. 

Bundan sonra yalnız ölü sahipleri 

değil komiserler de ölü evlerine mü

racaat ederek cenazelerin belediye 

hesabına kaldırılması için teşebbüs

lerde bulunacaktır. 

MAARİFTE: 

Üniversitede 

Dersler Kesildi 
İmtihanlar yaklaşmış olduğundan 

dün Tıp Fakültesinde dersler kesil -
miştir. Hukuk, Iktısat, Fen ve Ede
biyat fakültlerinde de dersler bu -
gün kesilecektir. 

İnkılap imtihanlarına bugün de 
devam edilecektir. Bu imtihanlara 
550 Üniversiteli girmektedir. 

Yeni tayinler 

Balkan memleketlerini deniz tara 
fından b~ribirine bağlamak maksa
dile kurulan bu güzel teşebbüsün 
ilk şerefini Zeta şirketi kazanmıştır. 
Mukadderatını birleştirmiş olan dört 

Yemekte ıöylenen nutuk ~Balkan memleketi arasında bu suret-
.Yem.~~~e evvela Zeta Şirketinin ' le yeni bir damar kurulmuştur. Kös

Dır.ektoru Yu~osla.vca bir nutuk söy tenceye, sonra Pireye gideceksiniz. 
ledı. Nutku şırketın İstanbul acen- Oradaki dostlarımıza bizden selam 
talığı avukatı Bay Hazinedar Türk- götürünüz ve memleketinize varınca 
çeye tercüme etti. burada büyük hır dostluğa rastgeldi 

Nutukta şöyle deniliyordu: ğinizi asil milletinize anlatınız . ., 

- Balkan memleketleri etrafında Bundan sonra .~irketin İstanbul a-
ilk seyahatimizi yaparken, hatırası centesi de bir nutuk söyledi ve yeni 
sönmez Kralımız Aleksandrın ve açılan hattın ehemmiyetini ve ilk se 
milletimizin büyi.ik dostu, Türkiye feri seliımlıyabilmr.kteki dostluk ma 
Cümhuriyetinin Şefi ve Reisi · Ekse- nasını tebarüz ettirdi. 
lans Kemal Atatürk ve Türk milleti-
ne karşı derin hır alaka ve hayran-

h~iyetinln . kara· suiarına ayak bas
tık. 

Aziz dostlarımız cömert Türklere 
karşı derin bir sempati ve hakiki bir 
dostluk hissi ile meşbu olduğumuz 
halde Türk sularına geldik. 

Balkan ittihadmdan ve "Comeb,. 

ismini taşıyan iktisat encümcninde

ki Türk milli murahhaslarının kuv

vetıi müzaheret ve muavenetindcn 

doğmuş olan bu hattın işletilmesin

den takip edilen maksat ve bekleni

len netice, karşılıklı ticari, manevi 

ve turistik mün;ısebetleri artırması 

ve Balkan milletlerini, hususiyle 

Balkan Birliğine dahil olan ahali ara 

sındaki bağların kuvvetlenmesidir. 

Vapurumuzun mensup olduğuZetska 

Plovidba vapurculuk şirketi kendi
sine havale edilmi§ olan bu büyük 
vazüeyi sadakat ve ihtimam ile yeri
ne getirmiye gayret edecektir. 

DF.NIZ VP T .tM AN • 

Denizbank 

Memurlarının Vaziyeti 
Denizbank memurin müdürlüğü 

Denizbanka bağlanan bütün müesse
selerin memur sicil kütüklerini tet
kik etmektedir. Tetkikler sırasında 
memurların tah<>1l dereceleri, lisan 
bilip bilmedikleri. bulundukları me
muriyeteki kıdemleri, ceza görüp gör 
medikleri vesair bütün noktalar göz 
den geçirilmektedir. 

Tahsil derecelerile mütenasip ol

mıyan memuriyetlerin başında bulu
nanlarla çok yer değiştirmiş ve bir 

branş üzerinde uzun müddet çalışıp 
işin esaslarına nüfuz edecek kadar 

ayni memuriyette eskimemiş olanlar 
hakkında yeni bo.zı kararlar verilece 
ği anlaşılmaktadır . . 

Umumi müdü!'lüğün , müesseseler 
de müfettiş, mürakıp ve şef vaziye
tinde çalışanlar için de yeni bir tayin 
listesi çıkarılacağı haber verilmekte
dir. 

Akay ücretleri de inecek 

Hususi zabıta, umumi zabıta hari
cinde kalan ve mahsus kanunlara gö 
re teşekkül ve muayyen vazifeleri 
gören zabıta kuvvetleridiri . 

Jandarma ve hususi zabıta teşki
latı kendi kanunlarına ve emniyet 
teşkilatı da bu kanun hükümlerine 
tabidir. 

8 inci madde şöyle değiştirilmek
tedir: 

Polis; idari, siyasi ve adli kıc;un
lara ayrılır. Belediye zabıtası işleri 
lüzum görülen yerlerde, idari polis 
kadrosundan ayrılan ve tahsisatı 
belediyelerden alınan bir kısım tara 
fından ifa edilir. 

Bu kısım memurlar dahi işbu ka
rmn hükümlerine tabi tutulur. Bu su 
r e.tle_ bel~divelerden verilecek tahsi
umum müdü ıuğü. kadrosundP.ki baş 
komiser, komiser, komiser muavüıi 
ve polis adedi icra vekilleri kararile 
tezyit edilebilir. 

25 inci maddeye şu fıkra ekfan -
mektedir: 

Bunlardan bir sene zarfında ensti
tü veya mektebe sevkedilmiyenler 
arasında iyi sicil alanlar polis me -
murluğuna tayin edilebilirler. 

Diğer bir maddeye de şunlar ila
ve edilmektedir : 

Lise derecesindki polis kollejine 
lise hakkındaki kanun ve nizamlara 
tabi olarak orta mektep mezunları 

alınır. Polis kollejini muvaffakıyetle 
bitirenler polis memurluğuna tayin 
olunurlar. Polis kolleji mezunları 15 
sene fiilen hizmet etmedikçe istifa 
edemezler. Istüa edenler, hiçbir hak 
talep etmiyerek, devletçe tahsilleri 
için kendilerine yapılan masrafı öde-
meğe mecburdurlar. 

Bugünkü emniyet teşkilatı kanu
nunun diğer bazı maddeleri de yeni 
rnyiha ile tadil olunmaktadır. 

Divanı Muhasebat Kadrosu 

Genç Bir Kadın 

Yanarak Öldü 
Giresun, (TAN, - Hamidiye kö

yünde Ali Gürel ın evi yanmhıştır. 

Kansı 30 yaşlannda Hamide kurta
nlamadığından ııyni ilkıbete uğra
mıştır. 

Maarif müdür muavinlerinden 
Nurullah ilk tedrisat müfettişliğine 
tayin edilmiştir. Nurullah, yerine 
bir müdür muavini tayin edilinceye 
kadar vekaleten muavinlik. işlerine 

de bakacaktır. 
Süleymaniye ortamektep müdür -

lüğüne Denizli maarif müdürü A:oaf 
tayin edilmiştir. 

Necip ve asil Türk milletinin par
lak istikbali ve Reisicümhur Ekse
lans Kemal Atatürkün sıhhat ve sa
adetine ve yine bizi bugün şereflen
diren muhterem misafirlerimizin sıh 
hat ve afiyeti içın benimle beraber 
kadehlerinizi kaldırmanızı rica ede
rim. 

Yaşasın Büyük Şef 
türk.,. 

Kemal Ata-

Deniz navlun tarifelerinin yeni
den tanzimi için Haziran başlarında, 
tarüe komisyonunun şehrimizde bir 
toplantı yapacağı haber verilmekte
dir. Bu arada Akay ücretlerinde yüz 
de on tenzilat yapılacağı söyleniyor. 

Ankara, 17 (Tan muhabirinden)
Divanı muhasebata ait işler kemiyet 
ve keyfiyet itibarile her gün biraz 
daha arttığı için. bu divan kadrosu 
nun genişletilmesini tazammun eden 
bir kanun layihası Büyük Millet Mec 
lisine verilmiştir. 

ITAKVIM ve HAVA 1 
Zelzele Görenlere Yardım 

Giresun, (TAN: - Zelzele felaketi 
ne uğrıyan kardeşlerimize halkın ve 
memurların yardımı devam ediyor. 
Şimdiye kadar toplanan para, 900 li
rayı geçmiştir. 

Yapalamıyan Bir Maç 
Giresun, (TAN' - Orta okulumu

zun spor takımı, Ordu orta okulu ta
kımile karşılaşmak üzere oraya git
miş, fakat çıkan bir anlaşamamazlık 
yüzünden maç yapılmadan dönmüş
tür. 

BİLECİKTE: 

Beeayiı Edilen Baytarlar 
Bilecik, (TAN) - Viliyetimiz bay

tar müdürü Osman Ozkurt ve Elazığ 
baytar müdürü Mazhar becayiş edil
mişlerdir. 

YENi BALKAN HATTIN iN iLK VAPURU: 

Yeni Balkan hattının ilk vapuru dün limanımıza geldi. Vapurda bir ziyafet verildi. Bu ziyafet Türk -
Yugoslav dostluğunun bir tezahtirli oldu. Yukarıdaki resimler ziyafetten bir intıbaı ve &emiyi g·· 
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YURTTA HAVA V AZlYETl 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre hava yurdun do~ böl 
gesile orta Anadolunun. cenubun ve Kara 
denizin şark kıyılarında çok bulutlu ve 
mevzi! ya~elı, diğer böleelerde açık ıteç

mie, rüzgArlar umumiyetle şimali lmka -
metten. Kıırııdenizde orta kuvvette, diğer 

yerlerde hafif esmiştir. 

Dlln İııtıınbulda hava açık geçmis, rilz
gAr cenubu garbiden saniyede 1 itil 3 met 
re hızla esmiştir. Saat 14 te barometre 
763,5 milimetre idi. Harnret en çok 21,6 ve 
en az 8 santigrat olarak kaydedllmistir. 
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eğişiklik U k Ş kfl b Ş d'-' l d 
Yaza11: Ömer Rıza DOGRUL za ar ar i i uet en' i ÇEKOSLOVAKY A : FRANSA ~ 

E Peyce zaınandanberi İngiltere ç ı ı D 1 sına nı!a~iciyesinin Avam Kamara- İn i er ün ki Japon Fransa - Italya 
l\list Esup olınası adet olmuştu. Mu·· zakerelerı· er den" . t'f .. . d • llal'f ın ıs ı ası uzerınc Lor B 
tne 

1 aksın, Yani Lordlar Kamarasına D t • • t d ı 
tnc~:~ir~irkzat~~ hariciyeye getiril- es royerını a ır I ar Devam Ediyor 
nıu 30 tnunakaşalara sebep ol-
ber şl ~e .. ancak Başvekil Mister Cham Paris, 17 (Hususi) - Sinyor Mus-

aın ın h . . . Askeri Mücahitlere Göre, Japon Ordusu, solininin Cenevede söylediği son nu 
Çotun arıcıyeye aıt meselelerin S tuk Parisin resmi mehafili tarafın-
hu .~ cevap vereceğini söylemesi 

.... nıunakaşanın ardını kesmiştir. Çok Müşkül Bir Vaziyete Düşmüştür. dan hayretle karşılanmıştır. B. Mus-
uu rn ı solini bu nutkunda, Fransa ile İtal-

h ese enin kapanmasından bir 
ayJi zarnan · . . Nevyork, 17 (Hususi) - Uzak tungun garbine doğru ilerlemiye ça- ya arasında açılan son müzakereler-

tcslih sonra lnglıterenın bava atı ıneseles' b"' ük" b' .. Şark harbine dair alınan en son ha- lışıyorlar. den bahsederken, bu müzakerelerin 
kaz ı uy ır onem - · · k · k · anını" b' berler şu merkezdedir: Japon kay- Müşahitlerin mütaleasına go··re Ja- ne netice verecegını estırece vazı-
l"o] a :ı ve ırçok münakaşalara 
ile Çtnıştır. Avam Kamarası mesele naklarına göre Çini şarktan garbe ponlar şimdi çok müşkül bir vaziyete yette bulunmadığını söylemiş, ve 

UZun Uz d bag-lıyan Lunghay demiryolu şebeke düşmüşlerdir. Çimkü Teisrşvand he- bunun bilhassa İtalya ile Fransanın 
kat b~· . a ıya meşgul olmuş, fa-l.o .. ışlerden mesul olan nazır da sini kesen Japon kuvvetleri karşı- zimetinden sonra Japon askerlerinin İspanya harbine karşı aldıkları vazi-

rdlar }{ d b ı d sında Çin kuvvetleri Suçov mevkii- maneviyatı ciddi surette sarsılmış- yetten ileri geldiğini anlatmış, Fran-
.\v anıarasın a u un uğu ve anı Kam d k · ne dog-ru gerilemektedir. Fakat Ja- tır. Sonra, Japon ordusunun mevcu sanın bu harpte Barselonanın muzaf 
teş arasın a anca hır müs- · . 

ar taraf d pon kaynakları Suçov'un da yarı dü çok geniş bir çevirme hareketı· fer olmasını diledeğini, halbuki Ital-
llıe 

1
. ın. an temsil edildiği için !tı c ısle kaı:şılaşmıya imkan bula- ihata edilmiş bir halde olduğunu an- yapmıya kifayet edecek derecede de yann bir Franko zaferi beklediğini 

arnıştı. latıyor, ve bazı Japon kuvvetlerinin ğildir ve bir çok noktalardan vuru ilave etmişti. Bugün anlaşıldığına gö 
~ A\7aın Kamarasında hüküm süren buraya on kilometreye kadar yak- labilir. Ve nihayet Japon ordusunun re Fransa hükumeti, Romadaki mas-

llaate g.. 
1
· ·ı · h Iaşmış olduklarım bildiriyorlar. Ja- harekat sahasının ilerisi ve gerisi Südet Almanlannın reiai lahatgüzan M. Blondel'e, bu beya-

lıi.hı ore ngı terenın ava si-lellı anknıası programt çok yavaş iler- ponlar daha başka iddialarda bulu- Çin kontrolü altındadır ve Çin kuv Henlayn nat yüzünden Pariste hissolunan 
tih e .tediı-. Bir taraftan tayyare is- nuyorlarsa da Çin kaynakları bütün vetlerinin Japonları her an bir kıs hayreti anlatmasını istemiştir. 

Sa}j dig- t aft t bu iddialan tekz1p etmektedirler. kaç içine alması mümkündür. su··detler Fransa ile İtalya arasındaki konuş 
l'tız} ' er ar an ayyare taar-İedb~ruıa karşı sivil halkı koruma Salahiyetli Çin ricalinden biri, bu Çin tayyarelerinin iki malar bugün tekrar başlamış bulu-

gilt lrle~i çok aksak görülüyor ve İn gün Hankovda beyanatta bulunarak muvallakıyetli hücumu M ese/esinin nuyor. 
ıı. erenın üç yıldanberi büyiik bir Japonların Lunghay şebekesi üze- Hankov, 17 (A.A) - Çin kuvvet Nazırlar Meclisinin içtimaı 
"s:~. Pro_gramı tatbik ettiği halde rinde hiçbir yerde birleşemedikleri- leri cenubi Çin sularında bulunan Halline Dog"" ru Paris, 17 (A.A) - Nazırlar Mecli-
~ •Uerıne ~ok yakın diğer bir Av- ni, yalnız bu şebekeye karşı bir ta- Japon harp gemilerine karşı iki mu sinde Bone harici vaziyet ve Millet-
lıira. de,·Ieti ile müsavat derecesine kım akınlar yaptıklarını, fakat Çin vaffakıyetli tayyare hücumunda bu Londra, 17 (Hususi) - Bugün ler Cemiyeti Konseyinin son müza-
fi ~ gelrrıediği,, iddia ediliyordu. Hat kuvvetlerinin Suçov'da bulunduğu- Iunmuştur. İki Japon destroyeri ha- Pragdan haber alındığına göre,Çekos kereleri hakkında izahat vermiştir. 
~il· lt Yüzden Huva Nezaretinin teş- nu ve oradan çık:ırılamıyacağını, va- tırılmış ve diğer iki harp gemisi ha lovakya hükumeti, Südet Almanları Meclisin bu içtimaı hemen münha-
1ti:t•. eksik görülüyor, hava endüs- ziyette hiç bir esaslı değişiklik vuku sara uğratılmıştır Ayni zamanda üç lideri Henlayini müzakerelere baş- sıran Bone'nin izahatına tahsis edil-
lıt •tun ıslaJıa ve ilerletilmiye muh- bulmadığını söylemiştir. Japon tayyaresi de düşürülmüştür. lamak üzere davet etmiştir. ı miştir. Fransız - İtalyan münase-
~ olduğu söyleniyordu. Suçov'da harp yeni bir Çin hava kuvvetleri Anvhinin şi Henlayin ile Çekoslovak hükume- betleri hakkında nazırlar, Fransanın 

b- 11 Yüzden birkar gün önce A\·am l h • d mailinde de büyük bir faaliyet gös- ti arasındaki müzakerelerin pek ya- Roma maslahatgiizarile Kont Ciano 
<\atıı ~ aa aya gır i d arasında bu bahis üzerinde son termiş ve yirmi tankı tahrip eylemiş kında başlıyacağı tahmin edilmekte- arasında başlıyan müzakerelere bu-
h~~~e şi~detli bir müzakere olmuş, Hankov, 17 (AA) - Askeri mü- ve beş yüz Japon askerini öldürmüş- dir. Çünkü bu an, çok müsait sayılı- gün de devam edileceğini söylemiş-
sıırıı unıetın münekkitleri en ağır li- şahitler, Suşov için yapılmakta olan tür. yor. Henlayin'in müzakeratın mu- tir. 
Ctt a ha\'a teslihatı siyasetine hü- muharebelerin yeni bir safhaya gir- Kiaşingde son iki gün içinde Ja- vaffakıyetle neticelenmesi için Marşando Milli Müdafaa istikrazı 

~··~tnıişlerdi. diği hususunda müttefiktir. Çünkü ponlar 1000 ölü bırakmışlardır. Çek - Sovyet misakının terki- nın fazlasile k;ıpatılmış olduğunu 
lo u fınıct namına cevap veren Japonlar şimdi geniş bir çevirme ha Avheinin şimalinde Çinliler kah- ni mutlak şart olarak ileri sür- meclise bildirmiştir. 
l\t l'd Winterten İngilterenin gelecek reketine başlamışlar ve ~uvayı kül- ramanca bir müdafaadan sonra Men mekte ısrar etmiyeceği zannolun- Daladye, müstemlekelerin müda
~·a::~~ ~atar 1750 ilk safı harp tay- liyelerini iki cenaha toplamışlardır. şengin tahliyeye mecbur olmuşlar- maktadır. Vaziyet çok nazik addedi- faası ile alakadar meseleler zuhu
l'fıa t u unacağını ~e 1941 senesi Bu cephede Japonlar cenuba Şan dır. liyor ise de ümitsiz sayılmıyor. Çün runda müstemlekat nazırının daimi 
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Şatırı' dtna edememiş, Hava Müste- un imzasına arzetmiştir. 
t ııı t d··r ı ·· Re·ısı·cu··mhurun K dır. Kabine toplantıaında 
ehı·1c • esa u o unan guçlükter ve anad H ç k ğll tı elcrin hükfuntçe malum oldu- G arp e oalovakya, harici Paris, 17 (A.A.) - Kabine bu sa-

tı-. ... ~rzındaki sözleri ise muhalefet Petrol Mesefesı• S •• y . ıiyasetine aaılık hah Reisicümhurun başkanlığında 
...... ınd anay11ne enı ıı·r L htını e çok fena tesir yapmış ve • ondra, 17 (A.A) - Diolomasi ma toplanmış ve nazırlar meclisinde ko 

taratt, vaziyetin bir tahkik heyeti Hakkında Beyanatı Hız Yerı·lecek hafilinin istihbaratına göre, Südet nuşulan meselelerle, meşgul olmuş _ 
tıık .ıtıdan tetkikine liizum gösteren meselesinin halline müteallik olarak tur. 
;~tler vermislerdi. Meksiko, 17 (A.A) - Reisicümhur Ottava, 17 (A.A.) _ İngiliz hava İngiltere tarafından yapılmış olan Reisicümhur müstemlekelerin mü 

\·a ·~hayet bu ;aziyet karşısında Ha- B. Kardenas, gazetecilere beyanatta heyeti buraya gelmiştir. Heyet Ka _ teklife, Çekoslovı.:ıkyamn vermiş ol- dafaası meseleleri görüşüldüğü va -
Ve azırı Lord Swinton istifa etmiş bulunarak petrol satışına memur nad~da tayyare endüstrisi teşkilatını duğu cevap, umumi tabirlerle kale- kit müstemlekat nazırının da daimi 

Yerine A K A milli ofisin ecnebi memleketlerle bir tetkık edecektir. Tayyare fabrı'kala- me alınmış olup Çekoslovakya hükıi milli müdafaa komisyonuna çağırıl-
«l)ıııt Sıhh· vaNnı amarası azasından çok satış konturatları imzalamış ol-r ıye azırı Mist W d rına ve Kanada ağır sanayiinin muh metinin, Henlayin'e yapacag-1 müs- masına dair olan emirname ile ge -
•ri} ... 1·ştı·r. " er 00 ge- dug- unu beyan etmiştir. B. Karde- 1 ... te if şubelerine yeni bir hız verile • takbel teklifleri tayin ve tasrihten neral Hutzinger, Gaşeri ve Bühre -
lol'd g t 

1 
• b nas, ecnebi gemilerin Meksika petro 'Cektir. içtinap eder mahı'yettedı·r. rin yüksek askeri şu· ra azalıg-ına ta • 

ltıe aze e erı u değişlikten ltırıun .. .. k lü yüklemek üzere yakında Meksika o- ·ıd·-· Londradaki Çekoslovaklar maha- yinleri hakkındaki emirnameyı· ı'mza ter . gorunme te ve Hava Neza . grenı ıgıne göre Kanada İngi _ 
•rıııı 1\feclist k' h . . k - ya geleceklernii ilave etmiş ve niha- liz ordusu hesabına ag-ır toplar ını· al fili, Prag hükumetinin hiçbir zaman lamıştır. 

Ct~ğirıı· .. 
0 
•. ylem. eektıedcı~rp. esını ta viye yet, İngı"lterenin satılmış petrolü ka-q. ., etmeği kabul etmiştir. Bundan maa- Çekoslovakyamn harici siyasetini * . ahirıede 1 ik' . b nuni olarak musadere edemiyeceğini da Ingiltere daha şimdiden Kanada- tekrar gözden geçirmeyi derpiş etme 

§•klik yapı an ıncı ir deği- ve ihraç edilmiş Meksika petrolleri- d -
lol'tf,',w habası.nın ölümü üzerine, ya 5.000 mitralyöz sipariş etmiştir. igi gibi Henlayin'in istediği veçhile 
... ..ga 1 ak ne ecnebi limanlarında ambargo ko- / Sovyet Rusya ile mevcut olan mı'sa-
..,f>l'dJ varıs om dolayısiyle ngil. K l K l '· al' K yamıyacağını söylemiştir. ız ra Ve ra içesinin kı feshetmeyi de asla hatırına getı·r-
"lİ.~t... amarasına geçecek olan p -
" "l° Or b , Meksika, Almanyaya aris seyahatleri memiş oldug-unu beyan etmektedır· . 
"'' ms ygore un yerine yine 
t-~~~ l<amarası azasından birini petrol gönderiyor Londra, 17 (A.A.) - Ivning Stan- Almanyadaki Çek ekalliyet/eri 
l\tll~llıdir.Bu yüzden Mister Malkoln~ Vaşington, 17 (A.A) - Meksika dar~ _gazetesinin bildirdiğine göre, Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B. bil-
ı;"et· ~0nald Müstemlekat Nazırlığın sefiri Najera'nın Meksikadan avdeti hancıye nazırı, haziran başlangıcın- diriyor: İngiliz liberal mebusların -

Paris, 17 (Hususi) - Fransa Hava 
Nezareti, Amerikadan yüz harp tay
yaresi alındığını bildirmektedir. Ge
lecek Sonteşrinıi.en başlıyarak bu 
tayyarelerin teslimine başlanacak

tır. Keyfiyetin Mister Roosevelt ile 
anlaşarak kararlaştırıldığı söylen
mektedir. 

l 
ırl) ...... : . a . t· M da lngiliz kral ve kralı'çesı"nı·n Parı'se dan Mand ,. b" . t· h k ill' ~ ••uş, onun yerıne de Dominyon ne ın ızaren eksikada satın alınan er ın ır ıs ıza tat riri ü 

lttllı ezaretine Lord Han ley tayin o- petrol kumpanyalarına verilecek taz yapacakları seyahat esnasında ken - zerine avam kamarasının yarın Al - 1 S p ANY A 
l\ lluşhır. rninatın tesbiti için cereyan eden dilerine refakat edecektir. manyadaki Çeklerin vaziyetini müza ~ 

h 
1ister M kd ld müzaker ı d t J ·ı · J l kere eyliyeceg- ini mevzuu bahseden ekı· a onn ı yeni nezarette e er urmuş ur. ngı ız - randa anlasmcuı 

ı 1Yen ··h· · Bu m "'dd t f d d' 1 'k ' Berliner Börsen Zeitung ezcümle di-
esitt· en mu tın ış, Filistin mese- u e zs.r ın a ıp omatı tasdik olundu 

l:>n .... ~rı hallidir. Mister Makdonald mahfeller Meksikada dahili vaziye- Londra, 17 (A.A.) - Lordlar ka - yor ki: 
w ... ıny ı N tin ink· f d"kk ı "Liberal mebus Mander, Alman _ ttt on ar azırlığında bulundu ışa ını ı at e takip etmek- b sır d · t d" l marası ugün İngiliz lrlanda anlaş- yada yaşıyan 400 b ' ç k" · llıeıt a a Irlanda meselesini hallet- e ır er. ın e ın vazıyeti 

Ademi Müdahale 

Komitesi Haftaya 

Toplanıyor 

3 

Temizlik! 
[Yazan: B. FELEK] 

Pislikten hoşlanmam. Hoşlananlar 
var mıdır? Zannederim. evet! Çün -
kü valideden işitirim: Birinin pisli
ğinden bahsederken: 

- Perisi pis! der. 
Ben en ziyade umumi yerlerin pis 

liğine tahammül edemem. Kahve, lo 
kanta. sinema, vapur, tren bekleme 
yerleri, nakil \'asıtalarının içi gibi. 
Avrupada bu gibi yerlerin içi g<>ze 
çarpacak kadar temizdir. (Yani bi
zim gözümüze çarpacak kadar). Aca
ba bu temizlik muttasıl bir adamın 
oraları temizlemesinden midir diye 
araştırdığım zamanlar kimseyi gö -
remedim. Yalnız bir şey nazarı dik
katimi celbetti. Kimse yere fıstık ka 
buğu, tütün paketi, çukulata kağı -
dı, portakal kabuğu atmıyor. Yerler 
de temiz kalıyor . 

Dünkü gazetelerde bellibaşlı so -
kaklarıınızın bu sene süpüriilüp yı
kana~ağını okudum. Gfizel şey! La
kin bu arada aklıma ~elen şeyleri 
buraya yazmamayı şehre ve mesleğo 
karşı sadakatsizlik saydım. 

Sokaklar şöyle dursun bizde şu 
yukarıda yazdığım içinde adam otu 
ran umumi yerleri bile temiz tut • 
rnak kaygusu yoktur. Dün vapurln 
bir yere gitmek üzere bir b'ekJeme 
yerinde idim. Karşımda iistüba~ te
miz, muntazam iki kişi oturuyor, bi
risi harıl harıl anlatıyorken: 

- Birader, kime anlatırsın! İşte! 
Şu bekleme salonuna bak. Kapının 
dibinde bir süprüntü sepeti varken 
yerlerin hali meydanda! Ne buntm 
burası insan oturacağı yer. Ve köpek 
bile yattığı yeri kirletmez. Alimal
lah kokuyor. Dedi ve (şark!) diye 
yere tükürdükten sonra bir de ay:ı
ğile ezdi, lafına devam etti. 

- Dedim ya! Kime anlatırsın! İn
sanın içinden gelmeli! Herkesin ba
şına bir polis dikiJmez ya! Medeni 
adam dediğin her şeyden evvel te -
miz adam demektir. 

Bu sözden sonra da sigarasını ye
re attı ve ezdi. 
Eğer vapur gelip bizi almasa idi, 

:EfinnedPriın h iitiin n ,.;1c.l .. ·AI l'tti.iri 
pısliklerin hepsini yapacak idi. Dü-
şündüm: 

- Buna da şükür! Dedim. 
Hiç değilse bu adam yaptı'hnın 

aleyhinde bulunuyor. Ya bir d: bu 
pisliği kusur saymadan yapanlar 
vardır. Onlara ne diyelim? 

Diyecek şudur ki; 
Temizliğin lafını etmi:ve başla _ 

dık. Bu da bir kardır. • 

MACARIST AN: 

Gizli Teşekküller 

Hakkında Şiddetli 

Bir Kanun 
Budapeşte, 17 (A.A.) - Mebusan 

meclisinin politik hukuk ve adliye 
encümenleri dün Imredi hükumeti _ 
nin radikal sağ cenah hareketinin ö
nüne geçmek üzere tanzim ettiği iki 
kanun projesini tasvip eylemiştir. Bu 
kanun projelerine göre, gizli teşek _ 
küllere girmek şiddetle memnudur • 
aksine hareket edenler büyük ceza-
lara çarpılacaktır ve herhangi bir po 
litik partiye intisap eden devlet me
muru derhııl azledilecektir. 

Dün Geceki 

· Çarpışma 

ltıl'et~ususun~.a göst~rdiği muvaffa- H~.susi bir membadan öğrenildiği- masını üçüncü kıraatinde kati olarak hakkında lngiltere hükumetinin Al
fıtgi) temayuz ctmış ve bu suretle ne gore Meksikadan Almanyaya pet- ve ittifakla kabul etmiştir. Bu su - manya nezdinde "dostane teşebbüs
t1'rrrı tereyi biiyük bir gaileden kur rol gönderilmiştir. Bu petrolün satın retle hem Lordların hem de avam ler" de bulunmasını istemektedir. 
d"f l)•a imkan bulmuştu. Onun bu alınan kuyulardan çıkarılmış olup ol k sı ı t dik t Hakikatte Almanyada Çek pasaportu 
h"' a da ·ın· h. mad - t b" amara n n as e tiği bu anlaşma ıle yalnız 301. 700 kişi vardır. Bun -
.,ili t· ını ım ır gaile teşkil eden ıgını es ıt etmek imkanı bulu- imza edilmek üzere bu akşam krala d .ı s ın tn ı · · h . namamıştır lar an 273.000 i Alman milletine men 
'tİr.. . ese esının alınde de aynı· · ·· d ·ı kt' ")et 

1 
• gon erı ece ır. suptur. 25.700 ü Çek ve 2_700 ü de 

lli~·or. ve iyakati göstermesi bekle- LEH IST AN : ~ Slovaktır. 
11•Has t . . KAHiRE Bu suretle İngiliz mebusunun 400 

lltlaıı de~· :~~tere ~abınesinde ya- R ~ bin Çekinden, kala kala 29 bin Çek 
ltıarastııd ışı h' k_a~ınenin. Avam Ka umen Başvekilinin kalıyor demektir .. , 

Sal'ılır. a cep esını takvıye etmiş Varşova Ziyareti Kredi Fonsiye KISA HABERLER 
~======= CENus- =· Varşova, 17 (A.A.) - Gazeteler lkr m·ıy 1 • 

' AFRiKA Rumanya Başvekili Patrik Miro~ a e erı 
-;;-:----.- · Kristeta'nın Polonyaya resmen ya -

Jıstferfe Aleyhtarları pacağı ziyaretin programını neşret -
-4 mektedir. 
Pr:a~ında ÇarpıJmalar Rumanya Başvekili: yanında met-

ltin torıa, l 7 (A.A.) - Yarın bü • ropolaisarian, hariciye erkanından 
bat cenubt Afrikada umumi intiha- t 1 · ı b Ya 1 or a e çı on rosu ve diğer bazı ze _ 
faşı· pı acaktır. Bu münasebetle stıerl f . vat olduğu halde, 20 mayısta Varşo-
<la b· e aşıst aleyhtarları arasın- vaya gelecek ve resmi ziyareti dört 

ır Çok kavgalar olmuştur. gün sürecektir. 

Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde üç fa
izli ve ikramiyeli Mısır kredi fon -
siye tahvillerinin dünk;ü çekilişin _ 
de: 

1903 senesi tahvillerinden 770.180 
numaralı tahvil ile 1911 senesi tah -
villerinden 364.335 numaralı tahvil 
ellişer bin frank ikramiye kazan -

* B. Mımıollni, bu sabah Cenovadan 
Romaya dönmfü;tür. * B. Stoyadinoviç. dün İsveç sefirini 
kabul etmiştir. Elçi, Başvekile İs\•eç Kra 
b tarafından ihda olunan İsveç • "şimal 
yıldızı,, adındaki en büyük nişanını tev
di etmiştir. * Yugoslavyanın Triyeste General 
konsolosu B. Givotetiç Viyana General 
konsolosluğuna tayin edilmiştir. * Londrada bulunan Sovyet büyük 
elçisi Mamaiskl bugün mezunen Mos -
kovaya hareket etmiştir. Maiski Parlsde 
tevakkuf ed@cektir. 

Londra, 17 (AA.) - Fransa bü -
yük elçisi bugün ademi müdahale ko 
mitesi reisi Lord Plausu ziyaret et
miştir . 
Alınan haberlere göre İspanyada -

ki gönüllülerin geri çekilmesi mese
lesi görüşülmüş ve derhal diğer ala
kadar devletlere tevdi edilecek olan 
bir anlaşma üzerine ittifak edilmiş
tir. Ademi müdahale komitesi ancak 
önümüzdeki hafta toplanabilecektir. 

Harp vaziyeti 
Burgos, 17 (A.A.) - Franko kıta. 

ları bu sahalı Teruelin şimali şarki 
sinde kain Corbalon kasabasını iş _ 
gal etmişlerdir. Bu kuvvetler ilerle
meğe devam etmektedir. Diğer ta -
raftan Franko kuvvetleri. Sierra de 
Gudar mıntakasında ileri hareketle
rine devam etmiş ve Mora del Ru _ 
bielos'a giden yolda Val de Linares 
v_e Alk:ala dela Selva'yı zapteylemiş. 
tır. 

Dün gece Banl{alar caddesinde iki 
kişinin yaralanmasile neticelenen 
bir otomobil kazası olmuştur. 2190 
numaralı taksi otomobili, vatman 
Sabahattinin idaresindeki 120 numa 
ralı kurtuluş arabasiyle 69 numara
lı Harbiye arabası arasında kalarak 
sıkışmıştır. Bu çarpışmadan sonra 
69 numaralı arabs raydan çıkmış ve 
yolc~lar korkulu dakikalar geçirmiş 
lerdır. Otomobilde bulunanlardan 
biri gözünden diğeri ayağından ol~ 
mak üzere, iki kisi hafif surette ya
ralanmışlardır. Yaralılar Sen Jorj 
hastanesine yatı!"llmışlardır. yar ah
lardan biri taksi:ıin sahibidir. Pan
sımandan sonra hastaneden çıkanl
~tır. Kadir ismındeki diğer yaralı 
ıse ağırcadır. 

Şoför hadiseden sonra kaçm t 
S 

ış ır. 

arhoş olduğu zannedilmektedi r. 

mışlardır. 



• TAN 
. . 

·1". ah k e rri e~ii~.r de YARDIM 
LiSTESi 

N um erota j işlerindeki 
Yolsuzluk iddiası 
Dün Suçluların Sorgusu Yaplldı ve 

Şahitlerin Dinlenmelerine Karar Verildi 
Dün öğleden sonra asliye üçüncü 

ceza mahkemesinde belediye nume
rotaj işlerinde yapıldığı iddia edi -
len şuiistimal davasına devam edil
di. Davanın suçluları şunlardı: 

Belediye harita şubesi müdürü Ga-

lip, muavini ve numerotaj şefi mi -

mar Sırrı, harita şubesi daktilosu 

Zerrişte, belediye makine şubesi ka
tibi Şükrü. 

imza ve fen memurlan tarafından 
tasdik edilen mesat jurnallarını gö 
rür ve bordrolarını ona göre hazır
la tırdım. Benim başka hiçbir şeyden 
haberim yoktur. 

Suçlu Zerrişte de sorulan sualle -
ri şöyle karşıladı: 

- Ben mesai saatlerimin haricin
de numerotaj işlerinde çalıştım bu
nun için de iki aylık 104 lira para 
aldım. Bu parayi da Zerrişte adile 

Geçen celsede suçlu1ardan harita aldım. Adalet adile değil. Vekiller 

HAKARET: 

"Esmerim .. Şarkısından 

Bir Dava Daha Çıktı 

Zelzele fe1Aketzedelerine yardım 

için dün matbaamıza gelerek isimle
rini ve teberrü miktarlarını bildiren 
okuyucularımızın listesi aşağıdadır: 

* Lira K. 

Meşhut suçlar müddeiumumiliği, f -- -

dün bir sarhoşluk ve hakaret davası- . 
18:~ ~~ 

nı tetkik etmiştir. Suçlu Haınpar -

Evvelki yekun 
Kahirede Bayan Ganimet 1 

Unyuzat (Osmanlı Bankası) ı 1 

4 İngiliz lirası mukabili) sum isminde bir gençtir. Davacıları 
sazendelerden Hasan, Bekir, Nadir, 

1 

ı 
Ali, Salim, Telemak ve gazinocu A- . 
goptur. İddiaya göre, hadisenin şekli 
şudur: 

Hamparsum, evvelki gün gece ka
fayı adamakıllı tuttuktan sonra Kum 
kapıdaki Agobun gazinosuna gitmiş 1 

tir. Burada, davacılar bir grup ha -
linde saz çalıyorlarmış. Saat 23 te 1 

çalgıcılar sazı bırakmışlar, Hampar- I I 
sum ısrar etmiş ve: 1 

- Benim bayıldığım şu "esmerim,, 
şarkısını da bir daha çalınız, demiş -
tir. 

Gazino sahibi müşterinin bu tale -
bini nezaketle reddetmiş: 

3 50 
4 15 
2 00 
5 05 
3 30 
3 00 
7 60 
4 40 
3 1!2 

12 53 
18 00 

1 00 

B. O. t. İnönü ilkokul A. 5 
,, B. 5 .. .. ,, A. 4 

" 
,, ,, B. 4 

•' c. 4 

" " " A. 3 

" " ,, B. 3 

" " A. 2 

" .. " 
B. 2 

" " 
A. 1 

.. " .. B. 1 

" .. c. 1 
t:ı leheleri. 
T. T. (İsmini vermedi) 

Yekun 

* Meydancık arabacıJar eıımıfı, Kırşe 

hir zelzele felaketzedelerine yardım 1 

için aralarında topladıkları (50) lira
yı Kızılay veznesine teslim etmişler
dir. 

MÜTEFERR!K : 

Kalabalık Bir 
Yunan Seyyah 
Kafilesi Geliyor 

Yunanistanm tanınmış iktısatçı, 

tacir, avukat, mühendis, mebus ve 
bazı ricalinden mürekkep 150 kişi -
lik bir seyyah kafilesi yakında şeh -
rimize gditecektir. Bu seyahat Türk 
- Yunan ticaret ofisinin himayesi 
altında yapılacaktır. 

llk sefer Yunan bayrağı taşıyan 
Hellas vapuriyle yapılacaktır. 
Beş haziran sabahı Çanakkaleden 

geçecek olan Hellas, akşam geç va -
kit Galata rıhtımına yanaşacaktır. 

6 haziranda sabah 8,30 da Galata
dan otomobillere binilerek Sultan
ahrnede çıkılacak ve orada müzeler, 
camiler, gezilecek, öğle yemeği için 
gemiye dönülecek, yemekten son!"a 

1 

Topkapı müzesi, Kapalıçarşı, Evkaf 
müzesi ziyaret edilecektir. 

7 Haziranda misafirler öğleye ka -
dar serbest olacaklar, öğleden son -
ra Büyükadaya gidecekler, Adada a
raba 'ne gazeteciler, akşam yemeğini 
klüpte yiyecekler, gece geç vakit li
manımıza döneceklerdir. 

18 - 5 - 1938 

Ankara Radyosu 

Ö~le neşriyatı: Saat 12,30 Karışık P' 
neşriyatı 12.50 Plak: Türk musikisi ve 1ı 
şarkıları 13.15 Dahili ve harici haberi 

Akıam neırlyatı: Saat 18.30 Karışı"K P 
neşriyatı 19.15 Tilrk musikisi ve halk f 
kıları (Servet Adnan ve arkadaşları) 20 
at ayarı ve arapça neşriyat 20.15 ~ 
musikisi ve Halk şarkıları (Nihal ve 
kadaşları) 21 Konferans: (Gaziantep 
lavı Ali Kılıç) 21.15 Stüdyo salon orl' 
trası 22 Ajans haberleri 22.15 yartt' 
program ve fstiklAl marşı. 

SENFONİLER 

20.10 Viyana: Senfonik konser. 

HAFİF KONSERLER: 

şubesi müdürü Galiple katip Şükrü Heyeti karar verdikten sonra mütc
gelmiş1er ve sorguları yapılmıştı. Mi baki paramı da aldım. 104 lirayı u
mar Sırrı ile daktilo Zerriştenin ça- sulsüz aldığım için benden kesildi. 
ğırılma~ı için muhakeme talik edil _ Suçlu Şükrünün yüzde bir nisbe
mişti. Dün suçluların hepsi mahke- tinde para kestiği ve 16 günlük te 
mede bulundular. B. Galibi de avu- para aldığı iddia ediliyordu. Dün 
katı temsil ediyordu. İddia şu idi: mahkemede kendisini şöyle müda _ 

Suçlular numerotaj işlerinde çalı- faa etti: 
şanlardan kanunsuz olarak yüzde bir - Ben şimdi mahkemenizde bu
nisbetinde para kestikleri gibi dak- lunan Zerrişte adını ilk defa duyu
tilo Zerrişteye de Adalet müstear a- yorum. Bu bayanın adını Adalet ala
dile iki aylık 104 lira para vermiş _ rak bilirim. Ve benim para verdi ~ 
lerdir. Yapılan tahkikat sonunda ğim bordrolarda da adı Adalettir. 
bunların dördünün de lüzumu mu _ Adresi de Zerriştenin adresine uy
hakemelerine karar verilmiş, katip maktadır. Bu işte bütün kabahat, 
Şükrüye de işten el çektirilmiştir. ~sulün sakametinde aranmalıdır. 
~· ~ırn 934 senesinde 935 senesi Teş ~ğren~iğime gör.e •. harita şube~i şe
rınıevvelinin yirmisine kadar devam 1 fı. Galıple muavını Sırn Zerrışteye 
eden İstanbul numeratajında tam bır sur:t~e para vermek istemişler. 
318 gün harita şubesi B. Galihin mu Bunun ıçın de Adalet namı müstea
avini olarak çalışmıştır. Şimdi de rını kullanmışlar, ~~uni mesuli
numerotaj şefidir. İmar hür d yetten kurtullllak ıcın Zerrestenin 

- Kuzum saat 23 ten sonra sazın 
devamına polis müsaade etmez, son
ra biz mesul oluruz. Yann gel sana 
istediğin havaları çaJdırayım, demiş
tir. 

8 Haziranda Bursaya gidilecektir. 

================- Bursada bütün eski eserler ve Ulu

7.10 Berlln kısa dalı::ası: Karışık ınll' 
siki (8.15; Keza). 13 Berlin kısa dalP' 
sı: Hafif musiki (14.15 clevamı) 13·' 
'.Cıükreş: Pltlk konseri (14.30: Konserı 
devamı). 13.15 Roma kısn dalgası: l13 

fif musiki konseri. 14.45 Roma kısa d 
gası: Konservatuvardan konser naı:D 
(17.15: Opera havaları). 17.45 Bertin JÇ 

sa dalgası: İş sonu konseri. (18.50: ı:ıt 
vamı). 19 Ostrava: Klasik danslar 1 
marşlar. 19.15 Bükreş: Plll.k. 20.40 R"" 
ma; Bari: Orkestra kon~eri. 21.30 :Fi 
rans; Napoli: Konser. 21.30 Belgrat: rJ 
zahi neşriyat. 22.10 Florans; Nııpaı 
Cetra orkestrası. 22.30 ViYana: pi9 
musikisi. 22.40 Roma; Bari: Konser. 2ı 
Bükreş: okantadan konser nakli. 2s.l 
Belgrat: Plfık musikisi. 

osun a dr . . 1 Ç'"nk" . da vazifesi vardır. a esını yazmış ar. u u memurm 
D'" hk kanununa göre başka suretle Zerriş-

ken uş:nr;:.~ s:~~e'!::i st~~su yapılır- teye para vermiye im~iın ~oktu. 
. . • ş A Bundan sonra Zerrıştenın avuka-

- Zerrıştenın Adalet namile çalış tı: 
tığını ve o namla para aldığını bilmi 
yordum. Ben sokakların numerota -
jını yaptırdım. Maiyetimde 7 fen 
memuru vardı. Yalnız yevmiyeli me 
murlarm ücretlerini verirdim. B u -
nun için de }'{?stabaşlan tarafından 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Hapis Cezası 
iki Ay Sonra 
Çektirilecek. 

- Müekkilem memurdur. Kendi
sinin huzurdan vareste tutulmasını 
isterim, dedi. Mahkeme, bu talebi 
reddetti. Şahitlerin çağırılması için 
duruşma 14 haziran saat ona talik e
dildi. 

AGIRCEZADA: 

Sevd!ği Kadını 
Vuran Bal< kalın 
Muhakemesi 

Polis, dün 12 lira yol parasını ver- Dün ağır ceza mahkemesinde Orta 
mediği için 30 gün hapiste yatması- köyde sevdiği Fatma Aliyeyi taban
na karar verilen Safranbolulu Hasan ca ile yaralıyan bakkal Hüseyinin 
Hüseyin isminde bir genci müddei- muhakemesine devam edildi, şahit
umumilik ilamat şubesine teslim et- ler dinlendi. Şahitlerden Hayganuş 
miştir. Hasan Hüseyin hapisanede ya şunları söyledi: 
tamıyacak kadar hasta olduğunu, - Ben evimde oturuyordum. So
kan kustuğunu söyliyerek bu kara- kakta bir gürültü oldu. Pencereden 
ra itiraz etmiştir. Tabibiadiller ken- başımı uzattım. Suçlu Hüseyin, Fat
disini muayene etmişler, cezasının ma Aliyenin anasının kolundan tut
iki ay sonra infazına karar vermiş - muş, bir elinde de tabanca vardı. 
lerdir. Kadın bağırıyordu sonra dört defa 

Vapurdan Eşya Çalmı,lar silah sesi işittim. 
Meşhut suçlar müddeiumumisi Or Başka bir kadın şu şekilde şeha -

han, dün Ege vapurunda yapılan bir dette bulundu: 
hırsızlık hadisesini tahkik etmiştir. - Davacı yerinde bulunan Fatma 
Vapur evvelki gün rıhtıma bağlan _ Aliye sokaktan koşuyordu kendisini 
dıktan sonra kamarotlardan Eminle Hüseyin elinde tabanca ile takip edi 
Mehmet yolculardan Mehmede ait yordu. Hüseyin tabancayı patlattı. 
a~balaj yapılmış bir dikiş makine _ Kadın bağırdı ve arkasını tutarak so 
sı aşırmışlar ve rıhtıma çıkarırlar- kağa saptı. Dört el silah sesi işittim. 
ken de yakayı ele vermişlerdir. İki Suçlu bütün bu şahitlerin ifade -
arkadaş suçu biribirlerine yüklemiş lerini şöyle karşılıyordu: 
lerdir. Suçlular, asliye dördüncü ce-1 - Hiçbir şeyden haberim yok. Ne 
za mahkemesine verilmişlerdir. yaptığımı bilmiyordum. 
tt Muhakeme ge1miyen şahitlerin ça-

Müddeiumumi m uavinlerinden ğırılması için başka bir güne bırakıl
dı .. 

Komünistlik Suçlu ları 

Hamparsum hu cevaptan muE!ber 
olmuş, ayağa kalkarak hepsine ağzı
nı doldura doldura sövmüştür. 

Agobun şikfıyeti üzerine polis ha
diseye el koymuş, Hamparsumu da 
bugün müddeiumumiliğe vermistir. 
Meşhut suçlar müddeiumumisi Or -
han, iddianamesini hazırladıktan son 
ra suçluyu Sultanahmet sulh üçüncü 
ceza mahkemesine göndermiştir. Ha 
kim sucunu sabit gördüğü icin Ham
parsumu 8 gün hapis ve 500 kuruş 
ta para cezasına mahkum etmiştir. 

19 Mayıs için 

Halkevi Programları 
Hl M:ıyıı: bayramını kutlamak 

Hnlkevled program hazırlamıştır. , 
Enıinönii Halkevinde hazırlanan 

raının özü ı;;udur: 

üzere 

prog-

45 Milyonluk 

Para Çıkarı~dı 
Ankara, 17 (A.A.) - Türkiye Cüm 

huriyeti Merkez Bankasından bildi~ 
rilmiştir: 

Bankamızın 15 ikinciteşrin 1037 
tarihinden itibaren tedricen teda -
vüle çıkarmıya başladığı yeni harfli 
banknotlardan 14 mayıs 938 tarihine 
kadar: 

Beş liralıklardan 

Elli liralıklardan 

Yüz liralıklardan 

24.474.865 

7.014.600 

13.980.000 
Ceman, kırk beş milyon dört yüz 

altmış dokuz bin dört yüz altmış beş 
lira tedavüle çıkarılmış ve mukabi -
linde eski harfli banknotlardan ayni 
miktar yani, kırk beş milyon dort 
yüz altmış dokuz bin dört yüz alt
mış beş lira tedavülden kaldırılmış -
tır . 

toplanılacak, i!':tikh.l marşından sonra s i sap url rı 
genç bir sporcu ve evin baskanı Aı?ah Sı.r Ankara, 17 (Tan muhabirinden)
rı Levent nutuk !'Öyliyecekler, bunu jim- Orduda muvazzaf olarak müstahdem 
nastik gösterişleri ve "istiklal,. piyesinin 
temsili takip edecektir. 

Gece ~ant 20 5 ta Giilharıe parkı icinde
ki Alay köşkünde, Naki Tezel t:ırafın<l<ın 

nutuk söykne<-<'k, "Yalnız bir kelime.. pi
yesi oynanacaktır. 

Besiktnstoki meTac:jm 
Be~iktaş Halkevinin progrıımına ı?öre, 

spoı·cuhır saat 1!5 te Şeref sahasında top
lamıcaklrırdır. htil<H\1 mnrşım bir nutıık 
tnkip erle<'ek, 15,5 tn KnbMııs - 'Ao~Rziçl 

liseleri takımları, 16.5 ta Boğ'a1lcl spor -
Beşiktaş B takımları. 17 de Ortak/iv - Ar
navutköy spor, daha sonra İstanbul~por
Besikta~ A. takımlnrı futbol oyniyacak-
lnrdır. 

Kadı köy H 11 lkevirde 
Kadıköv Halkevinin hazırladığı program 

da aşağıdarlır: 
Sa:ıt 14,5 ta Halkevinde tonlanılaeak, 

Askeri müzikanın istiklfıl mnrsile menısi
me başlanılacak ve evdPki Atatiirk hey
keline ÇP!enk konulacaktır. Ktlmil SporP
lin nutkundan sonra, Atatürkün ePnçli~P 

ve sporcul:ırn ait vecizelerinin matbu nils 
hııları cfajiıtılacaktır. 

Saat 15 te, muzik:ı ile beraber Halke -
vindcn çıkıl:ıc:ık ve eski soorcıı jimnastik 
muRllimi Faik ziyaret cdllecektir. 

15.!l ta Fenerbahçe stııd:vomuna ee1ine 
cek, 16 da gUreşciler, atl<>tler ve futbolcü 
Jer yiiriivi.işe başlıyacaklardır. 

İsti.klıil marşını miite:ıkip ııüres, atleti7m 
ve Hnlkevinin iic koldan çıkAr:ıeain muh
telit t:>kım ile Ferıı-rb:ıhre birinci tRkımı 

:ırasında futbol müsabakaları yapılaeak -
tır. 

GilreşcilPrrl .. n ve atletlerden kın:anan -
lara mndalyah~r, futhol mfo::abakası gali
bine de bir kuna verilecektir. 

Saat 21 de Halkevi salonunda orkestra 
konsf!ri vardır. 

eski askeri hesap memurlarının ter
fileri hakkındaki 1455 sayılı kanuna 
eklenen 3128 sayılı kanunun muvak 
kat ikinci madesinin tadili ııakkın -
da Milli Müdafaa Vekaleti tarafın -
dan hazırlanan kanun layihası Büyük 
Millet Meclisine verildi. 

Ankara ya G~den 

5Forcular 
lzmir, 17 (A.A.) - 19 Mayıs spor 

gençlik şenliklerine iştirak etmek ü 
zere şehrimiz erkek lisesi atletlerin -
den 16 genç başlarında öğretmen 

Kemal olduğu halde sabahki trenle 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

KONYADA: 

Kocasını ö r dlirten 

Kadın 
Konya, (TAN) - Bozkırın Sarıoğ

lan kamununun Kildere köyünde, 
Ümmi isminde bir kadın, İsmail ve 
Mehmet adlarında iki kişi ile bera
ber, kocası İsmail Yılmazı geceleyin 
boğazlıyarak öldürmüştür. Üçü de 
yakalanmıştır. 

---0'---
MERSiNDE : 

dağ gezilecek, akşam dönülecektir. 
9 Haziranda sabah saat 6 da Ça

nakkaleye hareekt edilecek, Truva 
harabelerine gidilecektir. Yat lzmi -
re gitmek üzere akşam geç vakit Ça 
nakkaleden ayrılacaktır. 

1 O Haziranda lzmire varan misa
firler hususi trenle Ayasluğa gide
cekler, oradaki bütün harabeler, es
ki eserler gezilecek, Selçuka gidile
cek, bu şehirde de ayni maksatla ve 
ayni şekilde gezintiler yapılacak, ak
şam geç vakit Izmire dönülecektir. 
11 haziranda misafirler Bergamaya 
gidecek ve ertesi gün erkenden Yu
nanistana hareket olunacaktır. 

Galatasarayın meşhur pilavı 
Her sene Galatasarayın meşhur 

pilavı yenir. Bu pilav bir semboldür. 
Bir gün iç gençlik günlerine dön
meğe ve es i günleri hatırlamağa gü 
zel bir vesiledir. 

Galatasaraylıların bu seneki pilav 
saat on buçukta meşh;ır pilavı ka -
şıklamak üzere mektepte toplana 
caklardır. 

Yeni basılan paralar 

Bir liralık gümüş paraların bası -
mı tamamlanmak üzere olduğundan 
bir liralık kağıt paraların Merkez 
Bankasınca toplanmasına baş1anmı~
tır. Gümüş liraların basımı 23 mayıs
ta nihayet bulacaktır. Bu suretle 10 
milyon liralık gümüş lira tedavüle 
arzedilmiş bulunmaktadır. 

Kıymetlerinin tutarı 10 milyon li
r;ı olan gümüş 50 ve 25 kuruşlukla
rın basımı bitmiştir. 

1,5 milyon lira tutarında 150 mil· 
yon adet bir kuruşlukların da basıl
masına devam edilmektedir. Yeni 
paralarda 20 paralık yoktur. Ve ba -
sılmıyacaktır. 10 paralıkların basıl
ması için hazırlığa geçilmiştir. 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER • 

OPERALAR,OPFRETLER: 

9.45 Berlin kısa dalgası: Zeller'in ·~ 
gelhaendler" isimli opereti. 12.15 FO' 
ma kısa dal~ası· Lirik operalardan lı 
perde. 20 Prng: Smetana'nın "Libu~B 
isimli operası. 20.30 Peşte: Operada .,r 
rilecek piyesin nakli. 

RESİTALLER: 

11.15Berlin kısa dalgası: Piyano kOfl' 

seri (Beethoven). 15.15 Bertin kısa dııl' 
gası: Klarinet solo konseri. ( 16.30: .f'l' 
yano - Keman musikisi}. 17: inglY 
şarkıları. 18 Peşte: Piyano konseri. ıs 
Berlin kısa dalgaııı: Şarkılar (Htlt 
Wo1!}. 20.2:l BU kreş: Şarkı kon.~eri. 2 
Belgrat: Karışık şarkılar. 22.30 Beıgrll~ 
Halk şarkıları. 23.15 Miliıno; Toril1° 
Şarkı resitali. 

DANS MUSİKİSİ· 

12:Bcrlin kısa oa11'(a!=ıı. Hl: Pc~te. 22.0~ 
Bükreş: Kabm·e musikisi. 23.20: yıyıt' 
na. 24.05: Peşte. 

MUH'l'ELİF: 

sıkili pı·ogr;ım. :n.15 B ri: :Rwnca 
sikili program. 

İRT i HAL 
Trabzonda diş tabibi Cemil, 13ı( 

sa İş Bankası muamelat şefi Serad 
tin, Samsun ve Bafrada avukat C 
maletin, Brükselde tahsilde bulurı 
Nurettin ve Salfıhattin Bulak'lari 
babası, eski kürsü ~eyhlerinden ~ 
huzur hocalarından Genç hakimi ~ 
bıkı Mehmet Hulusi Bulak yatmıı 
ta olduğu Cağaloğlu sıhhat yurdıl 
da kısa bir hastalığı müteakip, e'' 
latlarını ve sevgili zevcesini mate. 
ve kederler içinde bırakarak rahıl'l 
rahmana kavuşmuştur. 

Bugünkü çarşamba günü, en s 
kürsü şeyhlik vazifesini ifa etmiş 
duğu Fatih camii şerüinde öğle fi 

mazını müteakip cenaze namazı ~ 
lındıktan sonra Edirnekapıda Met' 
kezefendideki aile kabristanına dt 
n edilecektir. 

Mevla rahmet eylesin. 

ACI BiR KAYIP 
Bugiin: Genç ve güzide doktorlarımızdll 

Üsküdar Halkevinde bu akşam ııaat 20.30 Üniversite Tıp Fakültesi emrazı il 

da doktor Kemal Şakir Saraçoğlu tara - sabiye doçenti ve merhum doktor F 
tından "uyku ve rüyanın fiziyolojisi" mev
zulu bir konferans verilecektir. 
Yarın: 

şit Tahsin Tuksavul'un oğlu binbll 
doktor Esat Raşit Tuksavul düP~ 
salı günü zatürreeden rahmeti raJı 

Kırşehir zelzelesinde zarar gören vatan mana kavuşmuştur. Cenazesi bugl' 
daşl:ıra yardım edenlere mahsus olmak ü-
zere Beyoğlu Halkevl ile konservatuvar saat 10 da Kadıköy Altıyolağzı ]39 

müşterek bir Ti.Irk musiki konseri tertip ram sokak 23 No. lu hanesinden 1' 
etmişlerdir. Konser yarın akşam saat 21 dırılarak Edirnekapıdaki aile meıi. Sadreddin dün de arkadaşı ve mes _ 

lektaşı tarafından yüzünün iki taraf 
larından jiletle yaralanan şoför İsma 
ilin tahkikatile meşgul olmuştur. Ta
bibiadil Enver Karanı, dün yaralıyı 
kaldırıldığı Beyoğlu beled iye hasta _ 
nesinde muayene etmiştir. 

Dün ağr ceza mahkemesinde ko
münistlikten suçlu Cenap Şehabed -
din, Kemal, Salahaddin, Bekir, dok
tor Hikmet, şair Nazım Hikmet, Sü
leyman, Şükrü, İhsan, Zeki Feyzi, 

19 mayıs ba:vrnmı miina!lebetile, üniver 
sitede okuvnn Karadeni,.li ııenrler de ya
rın saat 10 dcı üniversite konferans salo
nunda toplnnaC'nklnr, profe~örler ve genç 
!er tarnfındnn nutukhır ı:övlcnilf'cektir. 

Vali. Üç Ay 

izin Aldı 

de Fransız tiyatrosunda verilecektir. lığına defnedilecektir. 
·· 9 

Eıninöııil Halkevine bağlı spor kUipleri ' 
mensuplnrmın 19 mayıs merasimine işti

rak etmek üzere, ynrın saat 14 te spor le
vnzımını IIalk.eviııden almaları bildirilmek 
tcdir. 

HIRSIZLIK: 

Mahkeme, Eski 

ICararda lsrar Etti 
Asliye birinci ceza mahkem esi, ge 

çenlerde Yugoslavyadan geldikten 
sonra İstanbulun Beşiktaş, Galata 
Üsküdar, Erenköy Fatih semtlerinde 
bircok hırsızlıklar yaptığı için Tosun 
Ltıt!i isminde birini 5 sene, 20 gün 
hapise mahkum etmişti. Temyiz b u 
karan bozduğu için yeniden muha-

Mustafa Refik, Hasan Basrinin mu- l .... --.. -A--s-·-k-~-r-i .... ik_ .. _is_l_e_r_i ___ 1 

hakemelerine gizli olarak devam e- -----------------·' 
dild i ve muhakeme başka güne bıra
kıldı. 

kemesine devam edildi, mahkeme 
eski kararında ısrar etti. 

Bir Suçlu da Mahkum Oldu 
Dün Sultanahmet sulh üçüncü ce 

za mahkemesinde kaptan lbrahimin 
motöründen elbisesini ve parasını ça 
lan A linin muhakemesi bitirilmis A
linin suçu sabi{ görüldüğü için 2 ay 
hapis ve 15 gün para cezasına mah
kum olmuştur. 

Senelik Yoklama 

Bakırköy askerlik şubesinden: 
1 - 9~8 yılı haziranının 1 gününden 30 

gününe kadar şubede kayıtlı yedek sübay 
ve askeri memurların yoklamaları yapı -
lacaktır. 

2 - Yoklamaya geleceklerin nüfus hü
viyet ciizdanile ve tabiplerin yedlerindeki 
ihtisas vesikalarlle gelmeleri. ı 

3 - İstanbul hı:ıricinde bulunupta mek 
tuplıı yoklamalarını yııptıraeak subayla
rın sınıflıırından başka bulundukları bir - 1 
lik ve kıtaların hangi kısımlarında ihtl - ı 
snslnn olduğunu da behemehal yazarak 
göndermeleri. 

Kırşehir, (TAN) - Uzun zaman -
danberi Ankarada tedavi edilmekte 
olan vali Mitat Saylam buraya gel
miştir. Uç ay tebdilihava ıçın ızm 

aldığından Istanbula gidecektir. Ken 
disine mülkive basmüfettisi vekalet 
edecektir. 

9 
Yarın akşam saat 21 de Kadıköy Halke

vinde Rnyan G. Palotny tarafından "Ti.irk 
işlemeleri ve Avrupaya te.~iri,. mevzulu 
projeksiyonla bir konferans verilecektir. 

-·Bu hafta SAKARYA Sinemasmda •• 
2 büyük ve güzel film birden: 

KARANGA I Yakan Puseler 
Lily Damita ve Lack Buchanan Tino Ros<;İ - Viviane Romancc 

Saat 4 - 7 ve 10 da Saat 2! - 5,30 - 8,30 da 
Suvare 8,30 2 Film 

·~\~~T 
b içaklan 

ve J 1 LE T 
traş makine
leri iki ayr1 par-

çadu. Bunlar 
birle~meyince 

mükemmeliyet 
temin oluna· 
maz" 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--0-
TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, rıer• · 
ıeyde temiz, dUrUat, 18mlm1 olmak, 
kariln gazetesi olmıya çalıtmaktır. 

-<>--
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 
F rankistler Aragondaki Son 
Taarruzu Nasıl Kazandılar? 

Modadan Kadıköyüne giden tram
vayda yolcunun biri Suadiye bileti 
istiyor. Biletçi kendisine bir Moda
Kadıköy bileti verdikten sonra, bir 
de Suadiye hattına ait deği!jtirme 
bileti kesiyor. Buna mukabil yüz 
para fark alıyor. Siz Suadiyeye on 
beş kuruşa'gidebileceğinizi zannc -
diyorsunuz. 

1400 Kr ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr: 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, l Ay 300 Kr, 

Milletıerara51 posta ittihadına dahil ol
ınıyan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul UAvesl lAzımdır. 

rGONON MES::ELERI 1 
Şer Yüzünden 

Rahmet 

1 
938 martının ilk haftasınd~, 

Ebro nehri cenubunda hır 
yarma taarruzu yapmak üzere, ~4 
millici fırkadan mürekkep bır 
ordu toplanmış ve yayılmış bulu
nuyordu. Bu ordunun 700 den 
fazla topu ve 200 uçağı vardı. 

Taarruz, Ebro ile Montalban 
arasında takriben 80 km. lik bir 
cepheden boşanacaktı. ~u. geniş-

:4hmet Emin YALMAN 
Kuvvetli zinde millet ona der

ler ki bekienmez bir sadme kar
§lSında ezilmesin, mukavemet duy
lllak ve göstermekle de kalmasın. 
Sadınenin z~rarlarını ortadan kaldır
dıktan başka tamir haddini aşabil
sin, şer yüzünden bile rahmet yarat
sın ... 

Hükumetimiz, memleketin böyle 
bir varlık ve zindelik imtihanını 
Patlak geçirmesine imkan hazırla
tl\ıştır. Bundan dolayı ütihar duyu
Yoruz ve bunu 19 Mayıs gununun 
arifesinde söylemeği aynca bir zevk 
sayıyoruz. 

lik kuvvete göre fazla ıdı; fakat 
İspanyada cepheler, Büyük Harp
teki bizim Çanakkale veyjl Orta 
Avrupa cepheleri gibi muttasıl 
ve müteaddit hatlardan müteşek
kil bir müdafaa sistemi arzetmez.. 
ler; bunlar daha ziyade, biribirin
den az veya çok uzak olarak tah
kim ve işgal edilmiş istinat nokta
larından terekküp ederler. Bundan 
başka, taarruz aleddcvam 80 km. 
lik cepheyi muhafaza etmiyecek 
ve arazi vaziyetine göre gittikçe 
daralacaktı. 

Kırşehir zelzele sahasına giden 
rnütehassıslarunı z dönmüşlerdir. 
Sadrneye uğrıyan yerlerin ve orada 
Yaşıyan vatandaşların halini yirmi 
lnuhtelü bakımdan gözden geçirmiş
lerdir. Orada yeniden canlandırıla
cak hayatın esaslı, etraflı bir planını 
hazırlamışlardır. 

Geçen sonbaharda l{i.i.kl'tmetçi-
ler, Saragosa cenubunda, yaptık
ları taarruzda, Frankistlerin cep
hesini bir miktar içeri çökertmiş
ler ve bu suretle hasıl olan çıkın
tıyı 1938 martınm ilk haftasına 
kadar muhafaza etmişlerdi, ki bu 
vaziyet onlara mahzurlu olmuş ve 
bu sefer. millicilerin burasını iha
ta etmelerine meydan vermişti. 

Bu plan tatbik edilince Kırşehir 
Ve Yozgat köyleri, yeni bir afete es
kiden fazla dayanmak imkanını bula 
caklardır. Yeni köylerin yeri ayrı

lırken, zelzeleden az teessür duyma
yı temin edecek şartlar göz önünde 
tutulmuştur. Yeni köylerin kayaya 
kök salmaları imkanları düşünül
llı.üştür. İnşa tarzında da :.ıehale is
"'":ı- , .... ..,ı.cı ı:ıurnu~tur. 

Taarruz sahnesi, Ebı:o'nun ce
nubunda uzanan vadi ovasından 
sarfınazar, çıplak, ve pek az 
meskun bir çok dere ve te
pe kalabalığından mürekkep bir 
takım dağ silsileleri ile çokça ke
sik bir halde idi. Taarruz istika
metinde, Ispanyanın içerilerini, de-

Fakat iş yalnız bu sahada 
kalmamıştır. Rasyonel ölçü ile 
lle yapmak ve di.i.şünmek mümkün
se, şer yüzünden rahmet yaratmak 
arzu ve ihtiyaciyle yapılmış, düşü

nülmüştür. Mektep gibi ihtiyaçları 
daha iyi karşılamak için bir leştiril
rnesi, büyütülmesi mümkün olan 
köyler bir araya . getirilmiştir. Kö
Yün yeni planı umran, sıhhat hedef
lerile ve tabiatin şiddetlerine karşı 
korunma gayesiyle hazırlanmıştır. 
:Suralarcia kış şiddetli olduğu için 
köylerin cenuba doğru yapılması 
doğru görülmüştür. 

Köyün yeri VP. büyüklüğü karar
laştırılırken gerek mera ve gerek 
tarla vaziyetleri göz önünde tutul
llluştur. Su meselesini temin et
tnek ve bataklık ve malarya gibi za
rarlannın önüne geçmek bakımla
rından ehem.miyE't verilmiştir. 

Sonra etrafta maksada en uygun 
lllalzeme aranmıştır. Her köyün ih
tiyacı bakımından taş, kum ve saire 
fibt yapı malzemesi için kaynaklar 
gC>sterilmiştir. 

Bu rasyonel çalışma sayesinde 
Yalnız Kırşehir ve Yozgat tarafla
rtndaki köylerin halkı, varlıklarına 

e&kisinden daha rahat, daha sıhhat
li, daha insanca bir şekilde devam 
Unkamru bulmakla kalmıyacaklar
dır. Bütün memleket ve bütün dün
Ya, hük(.unetimizin merkezinde ras
Yonel bir ruh yaşadığını, bir Met 
t.r,ısında bu rubun hassasiyetle ha
rekete geldiğini, şer yüzünden bile 
rahmet yaratmak kudretini göster
diğini görecek, anlıyacaklardır. Afe
te uğrıyan vatandaşlar, Türklük te
sanüdünün ve sevgisinin kuvvetini 
"e sıcaklığını duyacaklardır. 

Hükumetin Kırşehir afeti karşı
sında ortaya koyduğu düşünüş ve 
hareket tarzı, umumi hayatımızda 
Yeni ve Rasyonel bir ruhun nekadar 
Yol aldığını gözümüz önünde aydın
latacak bir şimşeKtir. Bir tarafta böy 
le Yüksek ve rasyonel ölçüler bulun
duğu belli olunC'a iftihar duyuyo
ruı, sevincimize ve kendi kendimize 
&'Üvenimize hudut olmuyor. 

ni~-Jc..ı.yAM!rından ,,,JilV ..,.pir, ş;et ha 
maaan' evvel, cenuptan şimale, 

Ebro'ya akan iki tabi, Martin ile 
Guadelope, birer tabii mani. teşkil 
ediyorlardı. Bu suların yukarı kı
sımları ile Teruel - Sagunto de
miryolu arasında, tarif ve tavsif
leri pek güç olan ve 2000 metreye 
kadar yükselen dağlar vardı; bu 
sebeple bu mıntakada harp ve 
hareket çok çetin olacaktı. Mon
talban'ın hemen cenubundaki 
Sierra de San Just bile, 1500 met
re yüksekti; taarruz, bundan do
layı daha cenuba uzatılamadı. 

B idayette üç taarruz kümesi 
(grupu) teşkil edilmişti: 

tıyoruz. Öteki tarafta taş halini al
mış idari usullerden kurtulamıyo

ruz. Fevkalade saydığımız ve ham
leye ihtiyaç gösterdiğimiz işlerde ya
man bir sürat ve hareket kabiliyeti 
gösterebiliyoruz. Mütehassıslar bir
kaç gün içinde bir araya toplanıyor
lar, tetkiklerini yapıyorlar ve bitiri
yorlar, birkaç hafta içinde bütün bir 
sahanın yeniden kurulmasını ve en 
yüksek ölçülere uymasını temin ede
cek bir plan tamam oluyor. Başka 
milletlerin bir asırda yapacakları çe
tin işleri bir senede yapmak gibi mu
cizeler gösteriyoruz. Fakat sonra ay
ni memlekette bir saatte yapılması 

lazım gelen işleri altı ay uzatmayı 

marifet sayan bjr idare makinesi iş
leyip durabiliyor. Bir dairede işimiz 
çıktığı zaman, bir mahkemeye dava
mız düştüğü zaman bunun elemini 
duyuyoruz. 

Geçen gün elde para olduğu halde 
beş senede yapılamıyan adliye bina
sından bahsettik. Bugün Kırşehrin
deki iftihar verici. seri, mükemmel 
hamle karşısındayız. Bunlar bütün 
bir vaziyetteki usul ve zihniyet uçu
rumlarını aydınlatan nihrenki nok
talarıdır. 

Kırşehir sahasında gördüğümüz 

güzel manzara bizde derin bir has
ret uyandırıyor: Hamleli, fevkalade 
işlerde beliren yüksek ölçülerin ve 
rasyonel ruhun, hergünkü hayat 

Fakat diğer taraftan itiraf etmeli
Yiı ki gidişimizde durulmamış bir 
taraf var. Bir tarafta harikalar yara-

içinde teşkilatlı surette işliyen maki
neye de aşılandığını ve eskiye ve 
menfi mukavemete karşı kati bir 
zafer kazanıldığını görmek .•• 

YAZAN: 
böyle bir kıtası Belchite'den şarka 
doğru harekete başladı ve evvela 
Tarragona - Saragoza caddesi üze
rinde Azaila'ya vardı ve burada bü 
tün bir hükümet fırkası erkamnı 
esir aldıktan sonra Escatron yaki
'1indeki Ebro köprüsünü tuttu. Bu 
sırada, Quinto civarında ve Ebro
sol sahilinde duran bir hükumet 
fırkasının ricat hattını kesmek ü
midi henüz vardı. 

Altıyolda tramvayı değiştirdik -
ten sonra biletçi tekrar geliyor, bu 
defa o da yüz para mevki farkı alı
yor. Siz bileti alırken dahi birinci 
mevki bilet aldığınızı, tekrar fark 
ödemiye lüzum olmadığını söylü -
yorsunuz. Bazıları bu farkın nıçın 
alındığını anlamadan parayı veri -
yor, bazıları da münakaşa, hatta mü 
nazaaya kadar \'arıyorlar. 

GENERAL H. EMİR 

Cenupta, Lecera'dan yürüyen 
bir kol Hijar'ı zaptetti. Bu suret
le Rio Martin suyuna her taraftan 
vanlarak millicilerin cephesinde 
insicam ve irtibat hasıl oldu. Fakat 
daha cenubunda, motörlü Legion
kor'un kıtalan Guadelope'in yan 
yolunda, Andoraya girmişlerdi. 

G. Aranda'da Montalban ile Ur 
tillas'ı almıştı; fakat şiddetli mu
harebelerle .. 

13 martta, bütün sınıflardan ve 
zırhlı arabalardan mürekkep ön -
cüler müstahkem Caope mevkii -
nin ön arazisine vardılar ve bu
rada şiddetli mukavemete çarptı -
lar. Burası, ayni zamanda, Ebro
nun şimalinden yardım görüvordu. 
Daha cenupta, yük otomobilleri 

Değiştirme biletinin gayesi, han -
gi tramvaya binerseniz bininiz, hat
tı değişirmek icap ettiği zaman, ay
ni biletle size seyahati temin etmek· 
tir. İkinci tramvayda biletçiye an -
cak aldığınız bileti göstermek kafi
dir. Halbuki bugünkü şeklile siz 
her iki tramvayda da tekrar para öde 
mek,birinci ve ikinci mc,·kide ayrı ay 
rı bilet bastırılmadığından, mevki far 
kı vermek mecburiyetindesiniz. De
ğiştirme bil.etinin temin ettiği karda 
yiiz para, üç kuruş kıldar bir şeydir. 

Tramvaylarda birçok münakaşala· 
ra sebep olan bu değiı;tirme ve mev
ki farkları için ayrı ayrı bilet bas -
tırmak, acaba tram\'ay kumpan'.'·ası 

için büyük bir masraf mıdır? Bu -
nun büyük bir masraf olduğunu ka
bul etsek bile, bu biletleri ihdas et
mekten maksat halka kolaylık ve 
ucuzluk göstermek olduğuna göre, 
bu külfete katlanmaları icap eder. 

Sivil halİiı'n mukavemetini kırmak için Frtınkütle~ taralınJan 
birkaç defa bombardıman edilen Barselonadan bır manzara 

ne bindirilmiş 2 İtalyan taburu 
ile 40 zırhlı araba, 10 keşif zırhlı 
otomobili, bir motosikletli avcı kı
tası ve bir motörlü bataryadan mü 
rekkep bir İtalyan müfrezesinin 
giriştiği gayet cüretli bir baskın 
hareketi fevkalade muvaffakıyet el 
de etti; mehtaplı bir gecede, An
dorada toplanarak hareket eden bu 
müfreze sabah saat 3 te Calanda 
önüne varmış ve burada basılan bir 
hükumetçi livası ne olduğunu an 

Kadıköy tramvaylarında, İstan -
bulun umum tram\•ay hatlarında 
olduğu gibi, hatta biraz daha kuv
vetle, bilet iicretleri yüksektir. Bir 
zaınanlar bilet ücretlerinin ucuzlı -
yacağı tevatiir edilmiş, hatta bu ha
vadis gazetelere bile geçmişti. Fa
kat filiyat sahasında hiçbir değişik
lik olmadı. Tramvay şirketi ilk se -
nelerde tesisat masraf mı çıkarıncı
Ya kadar hu hi1ıl'!t1 .. ,.,. ,viilu:,.t. füırot 

koymak mecburiyetinde olduğunu 

G. Yague kumandasındaki en 
kuvvetli,,tiınal kümesi, garpten, 
ra bölgesinden, 16 km. tik bir cep
heden, Belchite üzerine yürümek 
vazifesini aldı; bu kasaba geçen 
sonbaharda hükumetçiler tarafın
dan zaptedilmişti. G. Yague'nin 
emri altında Faslı ve Navarr'lı 

fırkalar vardı. 

Daha cenupta, G. Garcia Valino 
emrindeki Navarr'lı fırkalar, Vil
lar de los Navarras'a ve Herrera'ya 
karşı taarruza memur olmuştu; 
bundan maksat burada çıkıntı teş
kil eden düşman mevziini cenup~ 
tan çevirmektir. 

General Monasterio'nun süvari 
fırkası, en cenuptaki grupla irti
bat peyda etmek için, Lascos üze
rinden ileriye sürüldü. 

General Aranda kümesi, Sierra 
de Cucalon'dan Rudilla - Segura 
üzerinden ilerliyecek, hükılmetçi
lerin Belchite - Vivel del Rio mu
vasalasını kesecek ve ayni zaman
da umum taarruzun sağını koru
yacaktı. 

Bunun solu yanında, Littorio fır
kası ile "Siyah" ve "Mavi ok" kı
talanndan müteşekkil İtalyan Lej
yon Koru bulunuyor ve bu suretle 
uzun zamandanberi geride alıko
.nan Italyanlar tekrar harbe işti
rak etmiş oluyordu. 

Taarruz ordusunun toplanma ve 
yayılmasının tamamile gizlenrne
sine ve taarruzun baskın halinde 
vukuuna muvaffakıyet hasıl olmuş 
ve bu sayede cephenin mevzile
rinde yalnız üç hükumetçi fırka
ya rastlanmıştı; 28. fırka bunla
rın gerilerinde ihtiyatta idi. 

Uçaklar, düşmanın mevzilerini 
ve köy muvasalalarını 48 saat 
dövdükten ve 8 martta ileri çıkık 
birkaç tepe zaptedildikten sonra, 
9 mart sabahı, çok iyi bir havada 
ve mükemmel bir topçu hazırlığı
nı müteakip. milliciler. asıl yarına 
taarruzuna kalkmışlardı. 

. B idayette, en çok muvaffakı-
yet General Yague kfune

sinde belirmişti; zırhlı ve motörlü 
harp vasıtaları, düşmanın dikenli 
tel engellerini ezip geçtiler ve ak
şama kadar Fuentetedos'tan 8 km. 
ileriye gittiler. Bütün gece topçu
nun ileriye alınması ve yeniden 
yerleştirilmesi ile uğraşıldı. Onun 

ateşile, 10 mart öğleden evvel, hii.-
~ tl ·ı · Puebla de Albar~.me ~t~t:~tı .. no.Lnnua.l\ı mu~a-

vemetleri o derece kırılmıştı ki ha-

rap Bekhite öğleye kadar ihata ve 
akşam zaptolunabildi. Yague'nin 
sol cenahı ayni gün Sillero dağı
nı (895) zaptetti. Bu muvaffakı
yetler, hükıimetçilerin 35. beynel
milel fırkası ile piyade olarak kul
lanılan iki yaya hava taburunun, 
cepheyi takviye icin Jj?elmelerine 
ve Belchite'de muharebeye karış
malarına rağmen, hasıl olmuştu. 

G. Garcia Valino, şiddetli bir mu 
kavemete çarptığından, ilk taar
ruz hedefine ancak 10 martta vara 
bildi. Süvari fırkası, Loscos'u Ge
neral Frankonun gözüönünde zap
tetti. 

Bu esnada, Legionkor, 10 mart 
saat 10 da, daha cenupta, Cortes de 
Aragon'da büyük caddeye ve ak
şam Alcaine de Rio Martin yakini
ne varmıştı. 

G. Arandanın sağ cenahı Vivel 
del Rio ile Montalban 

1 

arasında şid 
detli bir mukavemete çarptı; hüku 
metçiler burasını Teruelden getir
dikleri büyücek kuvvetlerle pekleş 
tirmişlerdi. 

11 martta, taarruz şimale doğ 
ru genişledi ve G. Garcia Escamız 
fırkası Belchite'nin şimalinden Eh 
ro nehrine kadar Belchite Mediana 
caddesini zaptetmek vazifesini al
dı; buradan da Quinto üzerine iler 
liyecekti. Muharebelere, parça par 
ça atılan hükumetin takviye kıta -
ları, Belchite doğusunda G. Yague 
ye karşı savaşa giriştiier. 

Süvari fırkası, Legfonkor'un 11 
martta, Alcan ile Olieteyi işgal e
den sol cenahile temas hasıl etti. 
Hükumetçiler henüz Mont - alban 
ile bunun cenubundaki Utrilas ma
den ocakları Belgesini ellerinde 
tutuyorlardı. 

t 2 mart,ta, kesif zırhlı otomobil-
leri Montalban'a girdiler ve bu 

gün, başka bir hadise olmıyarak, 
kıtaatın yiyecek ve atacaklarını 
geriden ikmal ile uğraşıldı. Ayni 
zamanda, düşmanın bozgunluğu -
nun ziyade olduğu hakkında gelen 
haberler arttığından takibi tezlen
dirip şiddetlendirmek ve düşma -
nın içerilerine dalabilmek için mo
törlü takip kıtaları teşkil olundu. 

13 martta, G. Yague kümesinin 

-.1 ,..,J -• ""'1'. Ldll.lCl.&.&J.1:&.\; uu.5.&ı.ıı.ıl)'C.:.l. 

Bundan başka, hükumete mensup 
XVIII kolordu karargahının bir 
kısmı da bu müfrezenin eline düş
tü. Müfrezenin bir kısmı derhal 
Alcaniz üzerine harekette devam 
etti ve bu mühim ve düşman ta-
rafından işgal edilmiş mevkii de 
aldı. Bu hareket sayesinde Guade
lope suyu hemen hemen mukave -
metsiz ele geçmiş, fakat İtalyan 
Littorio fırkasının kumandanı G. 
Berganzoli yaralanmıştı. 

iddia eimfşU. bu sene karla kapa -
nan bilançosundan sonra hu ucuz -
luğu temin zamanı gclmcmis midir? 
Akşamları bütün Moda halkını iki 
tramvaya istif eden şirketten, bu kül 
fete bedel ucuzluk istemek acaba say 
gısızlık mı olur?. 

H ükumetçilerin mukaveme -
ti. bundan sonra artmıya 

başladı. Frankocu keşü zırhlı o
tomobillerinin, 15 martta içine gir 
dikleri Caspe sehri ancak 16 da a
lındı. Bunun 2 km. şimalindeki 

köprüde dahi düşman mukavemet 
ediyor ve Ebro şimal kıyıları bo -
yunca, hemen her yerde, hükümet 
kıtaları görünüyordu. 

Cenupta, Sierra de San Justta da 
artık ilerlenemez oldu. Millicile-
rin Aragon yarması, General Fran 
koya mühimce bir arazi parçası ka 
zandırdıktan sonra Guadalopede 
duraklamıştı; Katalonyaya 30 ve 
denize 80 km. kala .. 

Bu taarruz, karakterce, 1918 de, 
Almanlar tarafından Fransada ya 
pılan büyük taarruza benzer; o va 
kit, Fransada olduğu gibi şimdi de 
İspanyanın Aragonunda, General 
Frankonun taarruzu nihayet, düş
manın Katalonya ile İspanyanın di 
ğer kısmı arasında alelacele vücu
da getirdiği bu "Yama mevziine,, 
çarpmıştı. Bütün bu taarruzlar es 
nasında, milliciler, sivil halkın 

mukavemet kudretini kırmak ve 
bazı kıyam ve isyanlar çıkarmak 
emelile, hükumet merkezi Barselo 
nayı da, birkaç defalar gaddarane 
bombalamaktan çekinmediler; bü 
yük Fransa taarruzunda, Alman -
Iar Farisi, meşhur uzun toplarile 
bombardıman ettikleri gibi.. 

Her şeye rağmen, general Fran 
konun Aragon taarruzu kati bir 
neticeye varamamıştı. Türk istik
lal harbinde, 26 ağustos 1922 de, 
A!yonkarahisarın cenubundaki Yu 
nan ordusu mevzilerine yapılan 
Türk yarma taarruzunun muvaffa. 
kıyet sırrı, bunun düşmanın geri
sine ve başlıca muvasale şahdama-

GIRESUN!>A: 

Odun Taşırken 

Derede Boğuldu 
Giresun, (TAN) - Yavuzkemal 

nahiyesine bağlı Kızıltaş köyünden 
Hüseyin, sırtında odun yüklü oldu
ğu halde, Aksu deresi üzerindeki 
gayrimuntazam köprüden geçerken 
dereye düşmüş ve boğulmuştur. 

---o---
MERSiNDE: 

Bir Kadını Boğdular 
Mersin, (TAN) - Burada "Pır -

lanta" adlı bir kadın boğularak öl -
dürülmüştur. Ahmet Cingöz adında 
biri, katil olmak suçuyla yakalan
mıştır. 

rı, İzmfr demiryoluna doğru yapıl
masında idi; ve bu sebeple. Yunan 
ordusuna indirilmiş bir ölüm yum· 
ruğu olmuştu. 

Aragon yarma savaşı . piyade, sü 
vari ve topçu ile beraber motörlü 
harp vasıtalarının ve motörlü ara
balara bindirilmiş kıtaların, uçağın 
ve hulasa yeni hava ve kara tek -
nik harp vasıtalarının geniş mik -
yasta kullanılarak. muharebelNi 
kısaltmak ve insan telefatını azalt 
mak hususunda bunlardan azami 
istifadeler edilen bir saha teşkil et 
tiği için de aynca tetkike deı{er. 

Fakat bu muharebe ve hnreketler· 
de gösterdiler ki. motörlü vası ta la 
rın faydalı surette kullanılmaları 
mutedil bir arazi ile iyi yolların bu 
lunmasına bağlıdır; çünkü gördük, 
ki, Aragon taarruz ordusunun sol 
cenahı ve merkezi, ovalıkta. bir 
haftada takriben 8: 90 km. ilerli
yemediği halde yüksek dağlar

daki sağ cenahı bu müddet zarfın
da ancak Montalban'ı almak yani 
15 km. kadar ilerlemekle kalmış· 
tır. 
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MEcu.?teebhiassıslardan Son 5 Yllllk Endüstri Kabine 
Değişikliğinden 

A~ .. 31~!~.) v ~!!~ Pro9ramımız iyi Sonra (Bap 
1 
_, 

HiKAYE 

KiLiSE BEKÇiSi 
sermayesinde devlet iştiraki bulu - Net·ıceler Verd·ı sonra bu mevkie aeçilmeje en çok Y-•= Mlh. Zoıı••o -
nan veya devlet sermayesile kuru - llyık olan zatm Mister Kingısley i•i•••••••ll• • 
lan imtiyazlı veya imtiyazsız bil-a - Wood olduA"nu yazmaktadır. Tay -

t ·· ul ak 6 .. K irivüçi vo yahut Krivufi is-

Çeviren: ı. Toll ·-------· mum sına muesseseler k lanac - • mis, müsternlekat nezaretine Mak -
lan bi 3293 mindeki bir köyde oldukça 

ecne mütehassıslar için (Bqı 1 incide) niabeti ise yüzde 40 tır. Bu seri ve donaldin getirilmesinden memnun!· 
lı k h tuhaf laimll bir kilise varmış. Ki· 

numara anun mucibince müte as- çimento, lzmitte klor ve sutkostik devamlı artışta, fabrlkal&Tın ticari yet gösteriyor ve onun dominyon - lisenin adı, Mezarcı Nikola imif. E-
sıs yetiştirme ücreti tediyesile mü • rik idaresindeki 'P:llıınronellellt"fte ve piya- lar nezaretinde bulunduAıı• mada. 

1 
fab · alan tesis etmiye karar vermiş --,, r·· ... vet, killRnin ismi hakikaten pek 

kel ef tutulmuştur. salann taleplerine intibak edebilen Irlancla ihtilaflarının hallinde bü • 
lu. ~ tir. Bu üç fabrikanın inşasını üze - tuhaf. Fakat mesele kiliııeııin is -

Haber aldığımıza göre, a -auar - müesseseler haline gelmesi büyük yük' muvaffakıyet kazandığına işa • 
n.ıı. ed k k rine alan Sümerbank, yeni fabrika 

lann vuayetlere muracaat ere a bir amil olmuctur. ret ederek ıuüsternlekat nazırlı'" sı -
b. lanmızın ihtiyacı olan tesisat ve teç s a• 

nunun birinci maddesi mucl ınce neş ,,. __ ,ı _ _, ı.. rasmda da mühim bir mesele ile 
redil k ed hizatı sipariş etmiş bulunmaktadır. ,. at1U1U~aann rofuet 

en 5-5-938 tarihli aramam e karcıla-ca.ıı .... ı anlatıyor ve bunun 
azılı irm ·· t" Fabrikalann inşasına yakında baş - ue alaltalan 7 r- 6 '". y mütehassıs yetişt e ucre ı • F'ilistin meselesi olduğunu söylüyor. 

ni mahalli maliye idarelerine tediye lanacaktır . .Banka, bunlardan başka Bu arada mevsim iştihasma inti- Liberal Mançester Gardiyan ga. 
etmeleri icap etmekte olduğundan bir zaçyagı ve bir de süper fosfat bak maksadile kısmen devamlı fiyat zetesi, kabinede anahtarlık vazifesi _ 
keyfiyet lktısat Vekaleti tarafından f~b.rik~aı. inşası için hazırlıklannı yükselmelerine mani olmak için ma- ni gören bir mevkide umumi emni -
vilAyetlere tamim edilmiştir. l bıtı~ışt~. . mul eşyanın mühim bir kısmında ten yeti haiz olmıyan bir kimsenin bu -

Kararnameye göre müesseselerde 1 Bırıncı beş senelık programdan zilit yapılması da bu verimli netice- lunması dojru olamıyacajını anlat
birden beşe kadar kullanılacak muta kalmış olan seramik "porselen,, fab- yi doğuran amiller arasındadır. Pi- makta ve yeni hava nazırının mezi
hassıalar için 50 şer, sigorta müte _ rikasının İstanbulda kurulması ta- yasalann son iki yıl içinde artmış o- yetlerinden bahsetmektedir. 
hassıalan için 75 er, 6 dan 20 ye ka- karrür etmiştir. Fabrikanın inpsı - lan ihtisas kudreti devam ettiğin - Muhalif liberal gazetesi olan 
dar mütehassıslar için 10 ar ve 21 na bu sene içinde başlanması için, d~n, satışlann yübelmesi ve bu va- News Chronicle ile amele gazetesi o
den yukan mütehassıslar için de 5 banka çalışmalanna devam etmekte- zıyet karşısında Sümerbank fabrika- lan Daily Herald kabinede yapılan 
er lira aylık ve ücret tediye oluna_ dir. Bu izahattan anlaşıldığına gö - lan~ın müsait konjüktör içinde ve a- dejlfildilderi wi görmüyor, fakat 
cak ve bu paralan gününde hazine- re, devletin hazırladığı ve ortaya koy zamı kapasite ile çalışmak imkinmı bunlann da kabineyi ikinci d 
ye yatırmıyan müesseselerden tedl- duğu birinci beş senelik büyük sana almış olmalan konjuktörel esaslı a- seviyede olmaktan biraz daha ;un:: 
yaile mükellef olduklan ücretler yi planının büyük ve mühim bir kıs millerdir. selttiğini söylüyor. 
yüzde 20 fazlasile tahsil olunaclitır. mı, bugünden tamamlanmış ve diğer İmalit kesafeti denilebilir ki, bazı Hava Naarefinin oaziyeti 
Altı aydan az müddetle kullanılacak lerinin de, programın biteceği 1939 fabrikalann nazari imal kudretine Londra, 17 (A.A.) _ Parlimento-
mütehusıslar için de bunların yal - senesi sonuna kadar tamamlanması dayanmıı bulunmaktadır. daki muhaliflerin hava nezereti. hak 
nız 1-..11-ndıklan aylara ait olan u"c- imkimlan tamamen hazırlanmıştır. Mamul piyasa vazı" t • . f b-

Aw.ua ye mm ve a kındaki müzakerelerin BafV&kilin 
retler peşinen alınacaktır. F abrilıalann bir yıllık uerimi rikalar .. satışlann~n endüstri şubele - celaecle hakikaten b~ bulunamıya 

Fon Pa penln K.ttlbinln 
Ölüıi Bulundu 

Bu münasebetle Sümerbankın fa- rine gore arzetüği hususiyetleri şu cak derecede hasta olması hali müs
aliyette bulunan muhtelif fabrika - suretle hülha etmek kabildir: teana olmak üzere mumaileyhin ra
lannın 1937 yılı içindeki verimlerini Pamuklu fabrikalarının imalitı hatsızlıjına rağmen, perşembe ak _ 
gözden geçirmek faydalı olacaktır. 1937 de 1936 ya nazaran yüzde 33 art ..,mı h r h ld ıl ist A 

Viyana, 17 (A.A) - Geçenlerde A 
vuaturya - Çekoslovakya hududu 
civarında Tuna nehrinden çıkanl
mış olan cesedin hüviyeti zabıta ta
rafından tayin edilmiştir. Bu ceset, 
B. Fon Papen'in eski katibi olup Vi
yanadaki Alman sefaretinde ataşe 

bulunan Baron Fon Ketteler'e aittir. 

r- e a e yap masmı eme,,.e 
Halk devletin, beş senelik büyük mıştır. Bu maddelerin piyasaya sa- azmetmiş olduju zannolunmaktadıt'. 

sanayi planının mesut verimlerini tışlannda artış miktan yüzde 36 dev Muhalifi ha t• · "d er, va nezare ının ı a -
seve seve, büyük bir al!ka ile kar- lete yapılan satışlarda ise yüzde 13 resi hakk d bir ank t ı1mas 
... 1 k d' · d beki t'" ın a e yap ını 
Famış ve ona, en ısın en 8 - ur. talep eden bir takriri reye koydura-
nen rağbeti göstermiştir. Yünlü endüstrisinde 1936 senesine rak kabul ettirmek arzusundadırlar. 
Aşağıdaki rakamlar, bu hususta nazar~n artış nlabeti yüzde 21 dir. Hükumet ekseriyetinin heyeti m'!C 

en kati ve en açık delillerdir. Den ve kundura satışlarında ise muası, hava nezaretindeki tebeddül-
Fabrikalar mamulatının memleket umumi satış tezayüdü, 1937 de bir den memnun görünmektedir. Fakst 

teki satışlan 36 senesine nazaran yüz sene evvelkine nazaran yüzde 76 dır. Viston Çörçil ile muhafazakirlann 
de 52 bir fazlalık göstermiştir. Ban- Bu yıl içinde deri ve kundura mamu vakit geçirilmeksizin bu anketin ya
kanın devlete yaptığı satışlarda ise, latında piyasaya olan satışlarda yüz pılmasını isteme~ azmetmiş olduk
yüzde 131 bir !azlalık vardır. Sekiz de 7 bir tenaküs kaydedilmiş olma- tarı tahmin edilmektedir. 

Bu zatın gaybubeti geçenlerde ha
ber verilmiş idi. 

Dost Yugoslav 
Harbiye Nazırı 
Dün Geldi 

sene zarfındakı senelik piyasa sa - sına m1;1kabil devlete yapılan satış _ 
tışlannın tesbit edilen vuatl anı, tarda yüzde US bir artış vardır. 

Hataytfaki K~rrl~~y:· ;·~·;ı: ·~-'~' __ '"_ti_' 

lstınb·Jia Son Vereceğiz tBilfi 1 ltadcfe > 
bık erUmnm ellerini sıkmıştır. Ken 
disine selim resmini ifa etmiş aske- (Bqı 1 mdcle) veya mO..mahasile hatayda Türklere ve 
_. kıtayı teftı"c et-'• ve "merhaha as- '"beti alelumum Türk tarattarlanna yapılan Na 
n s ·~ r- tevafultu ve Balkan Antantının sal. reva muamelelerden ve Türklerin arasına 
ker,, diye hatırlarım sormuşt';ll'· ve bunun sinesinde mlltezayiden in~f nifak koyabilmek için tevessül ve icat edJ-

Bundan sonra kıymetli misafit'i - etmekte olan Türk - Yugoslavya dostlulu- len türlü marifftten fırkayı vaktlle mala 
miz maiyeti ve mihmandarlarile be- nun samlmllili ve ~amııtı üzerinde bil.. mattar etmeyi vazife bildllini söylemekle 

b· ıı · b · k üzere hassa durdu. beraber hAdiselerin inkişafına hakkından, 
raber otomo ı erme ınme Naip Altes Prensin verdlli iSlle yeme- davasından emin olan insanlara mahmı iti 
gardan çıkmış ve otomobille doğru- itinde Majeste valde Kraliçenin bulundu- dal ile intizar edilmesini tavsiYe etmistir. 
ca Perapalasa gitmiştir. Misafir na- aıınu aynca kııydetti. • 
zır saat 11,30 da Vali ve İstanbul ko- Kar,ılıkh ııöylenen nutuklann ve lntt - Baflıa türlü learelıet 
mutanını ziyaret etmiştir. şar eden tebllttn ltlyadımız ve('hlle haki- etmek lbun 

ümh •yet abi katirl bir ifadesi oldutunu eöyledi. Yugos 
Öğleyin Taksim C.. urı - lavya mebuslar reisile aörilfmelerlnde iki içinde bulunduğumuz 1&fha.. 

desine çelenk koymuştur. taraf meclisleri a:ı:alarının heyet halinde nm ietilzam ettiii tedbirlerin a-
T tJıraim afrid..U.e ,elenir mernleketlerfmlzl ve meclislerini k8"ıhk-

B · öjle vakti Taksim meyda- b zl7anıt etmelerini derı>i' edllditlni Bal lmmakta olduiuna ve bu me-
u:;: k if bir kalabalık 'bi- kan müttef klerinln devlet adamlan ara- yanda ciddi tiklyet ve tefebbüs-

ııım O uran es 1 ıında oldutu kAdar memleketimizde mev leri ld ~ izah etmi' f 
deye çelenk koyacak olan Yugos .8~ cut olan muhtelif teşekküllerin mOmes - n yapı laanı . f ır. 
ya Harbiye Nazın General Marıç ı ıllleri arasında dahi karşılıklı ziyaretlerin Bu mevzuda söz alan hatıplerden 
beklemekte idi. yapılmasının çok iyi olacağını llAveten izah bazdan sulh ve iyi geçinmek arzumu 

Bir bando mızıka ne bir askeri lu etti. Fırka fCMJP heyeti umumlyeslle Bel • zun manda idaresince aailstimal e
ta bid in traf da yarım dait'e lP'Bd seyahati hakkındaki tafsilAttan mem dilmekte oldutana acı ve pkiyetli be 

a en e ın . . . i nun ve mQtehaula oldulunu sürekli alkış 
feklinde mevki almıştı. Misafınm 'Z larlıı l!fuıterdl. yanatlanle ileri ıtlrm8ıler ve hatlp-
General aaat 12,25 te yanında Ma - Solyatl - ıeril • • lıalnıl lerden Antalya mebasu Rasih Kap • 
dam Mariç ve maiyeti erkim oldu • a •• en ıyı lan, kardeşlerimizin evlerini • has -

• .a- ld" Baevekil s6z0 Sofyadakt tevakltuf ve ~ 1 k d.. k tahld lu halde otomobil ile bi ..... ..,.e ge ı. riltmelere naklederek kGl'nfU ve dost Bul- mak, yara ama , ovme ve r 
İstanbul vali muavini, ts\anbul ko - gar hilkömetinln ve muhterem Sofya bal- etmek ıuretile her ıtln yeni bir zul -
mutanı, Yugoslavya general konsolo ktnm heyetimizi çok aemoattk bir tarzda me marm kalmalanna seyirci dar
IU ve komolosluk erklnı, gazetecı· karşıladı#ını ve Majeste Kralın lille ye - mıya tahammUltlmtl• kalmamakta • 
ler ve daha birçok zevat tarafından meline alıkoydAunu ve settk Majeste m. cllyerek hakkı ıre dostluju anla
karplandı. Meyclanı doldurlan binler kral ile, gerek Bulgar Başveklll ile ya- mak ve takdir etmek istemiyenlere 

• pılan konuşmalann iki tarafın halitıane 
ce halk kendisini Pddetle alkışladı. doetluk armlannı ve Bulgariııtanın Bal _ kaqa daha hqka ttlrltl hareket etmek 
General abideye bizzat çelengi koy - kan Antanb auıslle iyi kom'1!1uk ve mesai lhımseldillnl 11;,lemiş ve Fnnsız ko 
duktan sonra bandonun çaldığı Yu - teşriki ternaY61Abnm bir ifadesi otdulunu lonl memurlanaın ~mlmiyetle tut
plav ve Türk milli marşlarını din- memnuniyetle anlattı. Fırkıl heyeti umu- mıyaealdan 9klerine in.enmıyarak ı 
ledl. Müteakiben lbidenin defteri mlyesi bu beyanatı alkısla kaıınladı. daha enerjik hareket etmesini htlk6-
mahsusunu imza etti. kendisinden Hattqf/alıi naiJı oasiyet metten lıtemittir. 
sonra Madam Mariç ve maiyetinde- ~ekil bundan 10nra f(lnOn diiter mQ LontlraJalıi rniizalıerJ...bt 
ki zevat ta defteri imza ettiler. Muh- hlm bAdiaelerine ternaı etti. Hataydald -d--! 

terem General binlerce halkın sürek son vaziyeti tasvir ederken cere)"Bn et - ftSIKWR 
. ddetli alla lan arasında ve mekte olan intihabatın batında TOrk le - Bapekil tekrar kQnlye selerek: Şimdi 

U ve '1 f hine her tarafta verilen tezahQratı cebir de a1ııe yeni bir haber verecelim. Kuvvet 
halkı sellmlamak ıuretile mukabele ve pddetle durdurmak, Hatay halkını teb le fbnit ederim ki, memnun olacakmnız de
de bulunarak otomobillerine binip dit ve ı:Qn8(1 altında kendi emellerine mfln ı.nll ve Londradakl kredi mOzakerelerlnln 1 
meydandan aynldılar. kat etmek için manda idaresinin mahlmat Afahatını eö;rtedikten sonra müabet neti-

Yugoslav Harbiye ve Bahriye Na- ceye vanldıtını ve mukavelenin tmzuı 
zın ~neral Mariç, öğleden sonra sa raya hareket etmiştir. için oradaki heyetimize sa14hiyet verildi -

at 15,30 da limanımızda bulunan Yu General memleketimizde bulundu 11':.a -==· Bapüll tu aaretıe hullsa 
goslav gemisini ziyaret etmiştir. Ge- lu müddetçe muhtelif seyahatler ya •tmittlr: . 
neral gemide kaptan tarafından kar pacak ve askeri müesseseleri geze - ı - Mevcut k1lrlnC sisteminin devamı 
planmış ve gemide on beş dakika kal cektir. ve daha 171 fflemeel blokajın eritilmeel için 

mıştır Stoycı,/ino~ oelıalet eJecelı alınan tldblrler. 
. " . d" " Belgr t 17 (AA.) Kral . ı - tktıucU tiler için kredi Dost ve muttefık nazır un muze- a • · - mya • 1 _ Aakert malM"n• atpuiflert için kre 

leri de gezmiştir. bet meclisinin kararnamesi mucibin- dL 
Akşam saat sekizi yirmi geçe To- ce harbiye ve bahriye nazın general Bu kredilerin ~ mecmuuı 11.000.000 

pane nhtımından kalkan hususi bir Mariç'in Türkiye seyahati esmmnda on alb mil)'on İqlll& Uraaına baUI olmak 

vapur General }fariçl Hayc:larpaş:aya Bapekil ve hariciye nazın Stoyadl- ta~~ka umumi heyeti tq111z mOnasebatı
gottlrmüş ve misafirimiz saat tamam noviç harbiye ve bahriye nezaretle • nm yen1 maddi bir ifadesi olan ba beJa • 
dokuzda kalkan hususi trenle Anka· rinl wklleten idare edecektir. D&tı bararet1e anuıl•mıftır. 

(Bqı ı mdcleJ 

virleri görüşmelerine devam et
mektedirler Bu hafta içinde gö
rüpneler bitirilerek bu husus
taki mukavel~nin imza edilebi
leceğine muhakkak nazarile ba 
kılmaktadır. 

İstanbul Elektrik müessesesi
nin bozuk, eksik ve pek fazla ıs
laha muhtaç tesisatının latan
bul halkına tam bir hizmet ol
mak üzere her sene fazla ka-
lacak paralarla ıslah edilmesi 
vaziyetini iyice takdir etmiş e>
lan hükiımetın bu itle ehemmi
yetli surette mef1Ul olacağı mu
hakkaktır. 

Öirendiiime ıöre, btanbul 
Elektrik Şirketinin, hali 11.Ull'
dald senelik amaml pliri 5,5 
milyon liradır. Şirket, laesapeas 
israflarla bunun 3,5 mily• ll· 
raaını muraf olarak ıöstermek
tedir. Ba aayritabii muraflar· 
elan sonra bile firket il.er sene Z 
milyon lira bir kir elde etmek
tedir. 

Şirketin tamamen devlete in
tikal etmesi için 20 senede % 5 
faizle ödenecek olan 11 milyon 
lira için senede takribi olarak 
800 bin liralık taksitlerle ver-
mek suretile dahi anüliteden 
gayri hüktlmet her sene pür a
larak 1 milyon liradan fazla bir 
gelir temin edecektir. Devlet 
bu kan şirketin bozuk ve ıslaha 
muhtaç bir halde bıraktılı la
tanbul elektrik tesiaatımn ta
mir ve ıslahına hasredecektir. 
Kısa bir müddet sonra İstanbul 
elektrik şebekesinin senede üç 
milyon lira bir klr temin ede
celi hesaplanmaktadır. 

Bu suretle devlete ~ E
lektrik Şlrbtladea aoara apl 
prkete baib tnlaYQ', ttmel n 
hav•ul tlrbderlala ü dnı. 
te mal edllmeal ~ .......... 

len batJanmak tber oWwia 
kuvvetle amaol111U11aktatbr. 

Riiflii Belıir 

minde olmadığı için, bunun üzerin
de fazla durmıyacağım. 

İşte bu Mezarcı Nikola kilisesi
nin Moromv isminde bir de bek
çisi varmış.. Bıı bekçinin, parasız, 
pulsuz, ideta boğaz toklujltna ça
lıştırıldığı bütün viliyet muhitin
de şayi olmuıl 

Fakat gel gelelim, bekçinin kim 
seden hiçbir fikiyeti yokmuş! Bek
çi dindar bir ihtiyarmış. Bütün bu 
bedava hizmetlerine adeta kutsi bir 
mahiyet veriyormuş .. Bir kilise bek 
çisi olmak, onun ideta pek hofUDa 
gidiyormuş. Bundan, bu unvan -
dan büyük bir gıırur duyuyormuş! 
iyi amma bütün bu vaziyetler, işin 
mahiyetini, yani bekçinin kıyası
ya istismar edildiği hakikatini 'f
ğiftirmiyordu. 

Yukarda da söylediğim gibi me
sele vilayet merkezine kadar ak
setmiş. Bu işi tahkik etmek üzere 
vilayetten üç kişilik bir komisyon 
gönderilmiş!. Komisyonun vazife
si, işitilen dedikodu ve rivayetle
rin mahiyetini t:ıhkik etmek, bek
çiye aylık verilıp verilmediğini an
lamaktL 

Neyse, lafı uzatmıyalım. Komis
yon azası köye gelmiş.. İşe resmi 
bir mahiyet vermeksizin bekçi ile 
dostça ve arkadaşça konuşmıya baş 
lamış .. Yani sizin anlıyacağınız, he
rUin ağımdan lif almak istemi3 .• 

G elen komisyon azalan mü • 
nuip bir yerde klliae bek

çlaile karşılapnışlar .. Biraz dere
den, tepeden konuştuktan, biraz da 
hot beş ettikten sonra maksada gi
rip'nifler: 

- Sindikaya kayıtlı olmadığına 
göre her halde sana aylık falan 
vermiyorlardır. demi§ler. 

K.ilile bekçist: 

- Yoo .. Pare filin aldıpm yok, 
diye cevap vermif .. 

- Enayilljin• doyma! Bütün 
param toptan almak için ufak bir 
istida ver barl! 

Toptan para llfmı ifitince ihti
yar bekçinin gözleri parlamıf: 

-Müsaade ediniz, yani ben fim· 
di bir istida yazarsam bütün ay • 
lıklarımı alabilir miyim? 

- Tabii ahramız? Hatta kllile 
size ayda 3 veya e ruble gibi az bir 
para bile vermif olsa, yine vaziye
ti kurtumıf olmaz! Yani ıiz, emsa
liniz kaç para alıyorsa, o kadar pa
ra için istida verebilirsiniz! 

- Peki, benım emsalim ne ah· 
yor? 

- Ya yirmi. ve yahut on sekiz 
ruble alıyorlar. 

- Demek ki. ben üç aenellği bir 
den alabilecejim' 

- Buna ne ıuphe! Kilise size ay
da kaç para veriyordu? 

şeydi. Yani sizin anlıyacajınız üç 
ruble idi. Uç ruble ile insan yaşı-
yabilir mi? Tabii yapyamaz, sü • 
rünür .. 

Komisyan azası: 
- Şu halde çok iyi dem1şler .. 

Hiç durmadan hemen bir istida 
yaz .. İşi biz takıp ederiz. 

Kilise bekçtsl, üç sene bolu 
tokluğuna çalıp-ığını dÜ§Ündükçe 
bayağı içerlemiye batlamış, hele 
bu kadar bÜJiik bir paranın kay
bettiği faizlerini dilfündükçe çile
den çıkmış: 

- Sizlere çok minnettanm. de
mit. keratalar 1enelerce benim deri 
mi yüzmüşler d'! haberim bile ol
mamıf .. Bu kadar da insafsızca bir 
istismar görülmüş şey midir? 

Kısa bir zaman sonra komis
yon azası köydPn ayrılmıflar. Çok 
geçmeden de papaza iki yiız sek • 
sen ruble ödemesi için resmi bir 
kijıt gelmlf.. 

Böyle bir kli}ıdı eline alınca pa
pazın ne hale geldilini kalemle tas 
vir etmek bile imklnsız.. Kilisede 
kıyametler, feryatlar, figanlar mı 
kopm&mıf! Fakat bütün bunlann 
hiçbir faydası olmamq! 

Orucun son haftasında ktlile 
bekçisi de, bütün diğer hırlstiyan 
lar gibi günah çıkartmak Dere 
papuın yanına girmif! Papaz, bek• 
çiyi görünce çileden çıkmış.. Jle. 
mea onu bir lmnua çekerek: ..., ....................... 
Sen kilileiiilii soyup iıiOjaDa gftil
dln! Bunun için ben de 1811& ... 

faat etmiyecellm. 

M ::n::ukça kurnaz bir 

- Babalık, demlf, kanuna &ôre 
bunlar ayn ayn f8ylerdir. Benim 
hakkımı istemem, para almım, d6n 
yaya müteallik bir iftir. Günah 
çıkartmıya pllnce, bu tamamen 
dinl merasimdir. Bunlann birlblrl
le hiçbir münasebeti yoktur. 

Papaz hiç orah olmamıt: 
- Ben öyle ,.y dinlemem, de

mif .. Ya para falan istemekten va 
pçersin, o zaman ben de senin IÜ· 
nahlanm çıkarırım, ve yahut bura
dan defolup ,sdenln! 

tı bu s&fhaya gelince papula 
kilise bekçlai adamakıllı kavpya 
tutupUflarl Hatıl btribirlertm 
küfretmifler.. Nihayet bekçi: 

Bu muhaverelerden sonra, bek· 
çinin içerisinde tıddetll bir müca
dele batlamıt- Ruhu ldeta ikiye 
aynlmıf.. Bir yandan paraya kar
fi büyük bir anu duyuyormuf, di
ler yandan be .kiliseden böyle ceb 
ren para almayı insanfaızlık sayı
yormuf. Mesela· Bana ayda üç rub 
le veriyorlardı dese, derhal büyqcek 

- Canm istene demif.. ltllise 
bir tane delil 13' Olmaaa bir bq
ka Jdl1seye pter, ıünablarmu ora-
da çıkartırım. 

Morozov, beysiriM atladıiı ıl· 
bi on altı kilometre mesafede bu
lunan bir bqka ltilı.eye giderek 
günahım çı.kartmıf.. 

Şimdi ortada fÖyle bir vaziyet 
var: Moromv yjne eski yerinde ç• 
ltpnaktadır. Kuıun mini olduta 
için papaz onu lflnden bir türlil 
çıkaramıyor.. Fokat diier taraftan 
bekçi en ufak bir dini merasim i
çin cfıter kilileye litmek mecbu
riyetini hlllediyor. Çünkü dine 
taalhlk eden 1Mı cihetlerde ~paz 18-

bir para cebine girmlı olacak. Hal
buki böyle bir vaziyetten dinl hla
leri müteessir olacalr.,. kiliseyi de 
fena bir vazt1ete sokmuş olacak 
Hem Allaha, hem imanlara kar
ii büyük bir ayıp lflemiı sayıla
cak. 

U mn mtlcadelelerden sonra 
nihayet paralar ıalip gel

mt1-. Bekçi: 
- Eve~ demif. Bana ayda ver • 

dikleri para ölmlyecek kadar bir 

tedill llbi hareket etmek saWıiye
tine malikür. 
Bakalım lfln sonu ne olacak? Ki

lise bekçisi en ufak bir dua için her 
pazar, hazan da her gün on altı ki
lometre yol yürümek zahmetine 
katlanacak mı? 
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18 - 5 - 1938 Şu Garip Dünyada : Meıhur Diktatörler : 

Bugünkü Hindistan: 

100 Senedir 
Sebze Yiyen 

Bir Ka-dın 
lrlandanın en ihtiyar kadını Ba • 

,yan Joana Konor'dur. 100 yaşında • 
ıdır. Şimdiye kadar hiç hastalanma-
1 mış, daima lüle ile tütün içmiş ve 
bütün ömrü sebze yemekle geçmiş
ttir. Yemekten sonraları da soğuk şa
ırap içmeği adet edinmiştir. 

Yüz yaşında olmasına rağmen Ba
yan Joama, şimdi çok sağlam ve sıh 
hattedir. Yedi çocuk anasıdır, çocuk 
!arından biri 81 yaşındadır. 

* 
Omrü uzatmak için 

Cuma camii dlflnda namctz kılan Hint Müalümanlaıı 

Aleksi Ka~l isminde bir dokıor 
Bükreşte akademi ilimler heyeti hu 
zurunda, insan hayatının uzatılması 
hakkında mühim bir tebliğde bulun 
muştur. Bu doktorun iddiasına göre, 
insan ömrü, kimyevi surette elde e
dilen bir nevi kanın zerkedilmesile 
uzatılabilecektir. Doktor, bu suretle 
14 gün içinde gürbüzlük ve çevik -
lik kazanıldığını iddia ediyor. Dr. 
Karel, ilk tecrübesini, samimi dostu 
ve mesai arkadaşı olan Amerikalı 
tayyareci miralay Lindberg üzerin -
de yapmıştır. Lindberg bu ameliye -
den sonra kendisini çok enerjik ve 
genç hissettiğini söylemiştir. 

Hintliler, Tek Bir 
Millet Olabilir ıni? 

B ugünkü Hindistanı gezen ya 
hancı en çok üç tabir işitir: 

Socialism, nationalism, commu
naUsm, Darüsseliunda bu ta biı:le-

~~ 

~ Yazan: ~ - ~ 
~Halide Edip~ 
' ~ 

sında her zaman mevcut olan iktı· 
sadi unsur yeni bir ihtilaf çıkar
dı. Bu ihtilaf intihap meselesinde 
hala bakidir ve şundan ibarettir: 
İntihap daireleri müşterek mi yok
sa ayrı mı olmr.lı? Yani Hindu ve 
Müslüman fert halinde mi, yoksa 
cemaat halinde mi rey vermeli? 
İktısadi bakundac bu nokta cema-

* :Ayna ne vakit icat eclilcli? 
Ev ve bilhassa kadın eşyası ara -

sında mühim mevkii olan ayna, Haz 

reti Havva zamanındanberi mevcut
mu§ (!). Fakat, o zamanki ayna çok 

basit ve iptidai imiş. 
İncil, eski Yunanilerle Romalıla • 

rın pirinçten yapılmış aynalar kul -
!andıklarını kaydeder. 

Camdan aynalar ilk defa Vene -
dikte icat edilmiş ve bütün dünya
ya yayılmıştır. Son zamanlarda Av
rupada cam aynalar, yerini madeni 
aynalara bırakmağa başlamıştır. 

* 

Diktatörlükler Yurdu 
CENUBi AMERiKA 
C enubi Amerikanın bütün 

nüfusu 90 milyon tutar ve 
bütün bu kıta yakın zamana ka
dar, diktatör yetiştirmek inhisa
rını almış gibi idi .. Avrupada dik· 
tatörlerden eser görülmediği hal
de burada ikide birde diktatör ye
tişirdi. Bütün Cenubi Amerikada, 
devlet şefini kendi isteğile seçen 
bir tek memlekr>t yok gibidir. Hat
ta bu memleketler arasında plebi
sit kelimesinin manasını tanıyan 
bir tek memlekete tesadüf edil -
mez. Buradaki diktatörlerin en 
meşhurları, Kübadaki Batista, 
Meksikadaki Kardinas, Brezilya -
daki Vargastır. Ekvatör ile Ven-
zuelada da birer diktatör vardır. 
Hatta Şili hükumeti de bir esas 
kanuna bağlı sayılamaz. Arjanti
nin parlamentosu varsa da, Şimali 
Amerikanın anladıgı manada bir 
demokrasi değildir. 

Cenubi Amerikaya evvela ko-
münizm cereyanı girdi. Fa· 

kat, bu cereyan orada tutunamadı. 
Çünkü Cenubi Amerika memleket· 
lerinde işsizlik yek gibidir. İşçiler 
kazandıkları ücretlerden memnun· 
durlar. Bu yüzden komünistlik Ce
nubi Amerikanın hiçbir memleke
tinde tutunamamıştır. 

Daha sonra faşistlik cereyanı da 
Cenubi Amerikaya yol bulmuş ve 
bugiinkü gorünnşe göre az çok tu
tunmak istidadı göstermiştır. Fa
kat bunun da muvakkat olduğu sü
ratle göze çarptı. 

Faşistlik cereyanının en son gö
ründüğü ve iktidar rnevkiine göz 
diktiği Brezilya da bu cereyana e
zici bir darbe indirmiştir. Brezil
yanın mukadderatına hakim olan 
reis Vargas, geçen senenin sonba
harında intihap scrbestisini iade 
etmek istemiş, fakat bunun üzerine 
renk renk gömlekli teşekküller bir 
denbıre turcmistı. Reis Vargas va
ziYetin vahaınetıni gözönune ala-

Brezilya Cümhurrem 
Varıcu 

leri vardır. Gavesi fasist bir Mek
sikanın diktatori.J olmaktır. 

?iıı ifade ettiği yerli manayı çabuk 
ka11radım, çunkü bunlar birkaç ba
ltırrıdan m\lnakaşa ediliyordu. Bu
l'ada bunları kısaca hulasa edece
ttz. Çünkü onlaır b'ugürikü Hindir 
~aki cere:v,!!>Jf!;..Y.!..NYH''ll8• 

ea1ır. 

~MJ86~tlf:~~lr.M~~!lM~tMırf,l~·-tı~ilt!rı!lfl~~~~~~~~roı~~~~:!"-::~;::::"::~~::;:~u .n.nı..ı. Ç §e r n e n ler ..te~ilatını r~ ka!dırmıya 
Kaç Hindu, Kaç Müslüman memur 
olacak? Bunun ne garip ve hazan 
zıt şekiller ald1ğmı ilerde görece
ğiz. 

mında bir Amerikalının çiftliğinde karar verdi ve butiın bu renk renk 
bulunuyormuş. Bu inek, günde 49 teşkilatı 30 giın ıçinde perişan etti. 
kilogram süt veriyormuş. Şayet bu renklı gömlek sahiple

Cenubi Amcrıkadakı faşistliğin 

buldugu bi.ıtün ımkan bundan iba
ret gibidir. Cenubı Amerikadaki bü 
tün renkli ogomlekliler hareketi. ha
ris bir takım adamla.on.. elınded.ir -
ve bunların hedefn\· k(endı ihtıraSla=-
rını talının etmek en ibarettir. Ce
nubi Amerika h.ı lkı ıse bu çeşit ce
reyanlara lakayt kalmakta ve Şi
mali Amerika bu ytizden vaziyeti 
ciddi mahiyette saymamaktadır. 

1 - Commun:ılism, türkçe cema 
•tçuık demektir. Yani her şeyi bir 
ferdin mensup olduğu cemaat ba
~ından görmesi cemaatin başlıca 
-q cephesi vardır: Din, cemiyet, 
hars, iktisat, siyasiyat, Hindistan
da bir cemaatçi bu beş safhayı bi
tibirine karıştırır. En vazıh olarak 
llintlinin zihninde yer tutan şey 
din ve öteki dört cepheye kanş
tırnıasıdır. Orada ne kadar çok ce
lrlaat olduğunu ve bu beş sınıfa ay
?tlan alaka ve menfaatlerin hepsi
rıın ayn ve ekseri biribirine zıt ol
duğunu düşünürsek oradaki haya
tın bir cidal içinde geçtiğini tasav
\'\ır ederiz. Fakat hakikat halde ci
dal içinde olan iki büyük cemaat 
\'ardır: Hindu ve Müslüman. Öte
~ ceınaatlar bi:' dereceye kadar a
l'alarında münasebetlerini tanzim 
etrrıiştir. 

Gerçi Hindu ve Müslüman cema· 
•tleri arasındaki ihtilil veya dost-

1\lk bunlara tesir yapıyor. Fakat u-

1\ııı bir mazisi olan bu ilitilifm 

lafhalanna kendilJ!rini uydurdu • 

iuııu tecrübe ile öğrenmişlerdir. 

H indistan, yerli cemaatlerden 
birine mensup olmıyan ya

bancı bir hükumetin idaresi altın
da yaşadıkça ct-maatçilik payidar 
Oldu. Onlar arasında muvazene 
buJınak, menfaatlerini telif etmek 
0 Yabancı hükiımetin vazifesiydi 
~e tabü olarak Hindistanı idare e
den İngiliz imparatorlugu cemaat
lerin çokluğundan istifade etti. Ce
lrlaatlerin sayısı. Hindistanı millet
ler nıozayıkı haline sokması ora· 
llnı zapteden yabancılar için her 
~rrıan, bir kuvvetti, çünkü bu şe
kılde biribirinden ayrı küçük mil
letler gibi yaşıyan bir halk için ya
bancı bir kuvvetin hakimiyeti a
deta lazımdı. Fakat bu biçim bir 
l'rlernleketi idare etmek te çok ida
tl kabiliyete, sağlam bir iradeye, 
"•zıh bir kafaya. ihtiyaçlara göre 
zamanla değişen metot icadına 
muktedir idarecilere bağlıdır. Bu 
bakımdan Hindistanın idaresi eski 
Yakuı Şark ida!'eSini hatırlatır. Be
•bn anladığıma göre, bu kabiliye-

2 - Nationalism, yani milliyet

çilik, cemaatçilik içinde başlamış

tır. Her cemaatçi ayni zamanda 
milliyetçidir, yahut öyle görün
mek mecburiyetindedir, çünkü halk 
istisnasız olarak istiklille taraftar
dır. Fakat cemaat zihniyeti ile mil
let zihniyeti biribirine karışınca 
her cemaatin kendine göre tefsir et· 
tiği garip bir nationalism doğuyor. 
Hindu müstakil olur olmaz Müs
lümanı ezmeyi düşünüyor, Müslü
man müstakil olur olmaz kendisi
ni yeniden hakim millet vaziyetin· 
de görüyor. İngiliz imparatorlu • 

• ju hazan Hinduyu, bazan Müslü
maı.ıı tutuyor. Bu ona iki cemaatin 

HinJi..tanJa ilmi sosyalizm 
taraltarlannın liJeri Nehru 

ti orta devirlerde Osmanlılar, mo
dern devirde İngilizler göstermiş
tir. Hindistandaki İngiliz metodile 
Yakın Şarktaki Osmanlı Türkleri
nin metodunda çok benziyen nok· 
talar vardır. 

Tarihe meraklı bir Türk için Hin 

distanı tetkik bıraz da kendi mazi· 

sini mukayeseli bir §Ckilde yaşa

mak dernektir. 

H intliler, istiklal istedikleri 
gün cemaat teşkilatındiln 

başka bir esasa dayanan iç idare
sine muhtaç olduklarını anlamış -
lardır. Birkaç senedenberi memle
ketlerinin iç idaresine mütemadi -
yen artan bir mesuliyet ve salahi
yetle iştirak eden Hintliler, hariç
ten gelen bir kuvvetin tazyiki ile 
değil, dahildeki milletin idaresile 
ya,ıyabilecek bir nizam yaratmayı 
düşünürler. 

1stikl81 davalarının birinci saf
hasında Müslüman ve Hindu ce
maati bir zaman siyaset bakımın
dan birleşti. Fakat siyasetin arka-

• başları arasında mühim bir kuv -
vet veriyor. Burada da karşımıza 
Hindistan muamması üç köşeli bir 
zaviye halinde ~ıkıyor: Hindu, Müs 
lüman, İngiliz. . 

B u çıkm~zı gör~n Müslüman ya 
hut Hındu bırkısım liderler 

hakikat halde cemaatçilik zihniyetini 
terketmişlerdir. Bundan dolayı a· 
ralanndaki meı:ıeleleri üçüncü bir 
kuvvete müracaat etmeden ekse
ri hallediyorlar. Din sahasında biri 
birlerinin akidesine hürmet edi· 
yor, içtimai sahada aralarındaki 
anane duvarlan yıkılıyor, hars sa
hasında, henijz umumi bir tek li
san olmadığı için ihtilat bitmemiş 
olmakla beraber bunu da münaka
p ile halletmiye çalışırlar. Fakat 
iktısat hasasında hala çarpışma de
vam ediyor. 

Acaba ırkı. ıiini, lisanı ne· olur

" olsun Avrupai minasile bu ka
nşık cemaatler ft-rtlerinden bir tek 
millet yapmak kabil midir? Yani 
Hindu, Müslüman ve saire tabiri 
bırakıp herkes kendisine sadece 
Hintli diyecek mi? 

Hint sosyalistleri bunun kabil 
olduğunu söyliıyorlar. Fakat sos
yalizmin Hindistanda iki yüzü var· 
dır. Bunlann hangisi Hintlileri 
bir tek millet yapar? Bu Hindis -

( Denamı 9 uncudcıJ 

Böylelikle, en çok süt veren inek- ri inat gösterecek ·olurlarsa hepsi 
ler arasında bu hayvan, dünya re- hapis veya nefyedileceklerdi. Var-
korunu kırmıştır. gası bu şekilde harekete sevkeden 

* bir amil Brezilyada 500 bin Alman, 
lftalaa için Jenız nya 2 milyon İtalyan ve 200 bin Japon 

bulunması idi. • 
Maruf Alman doktorlarınaan 

Amerika BırJt-.,ik cumhuriyetle
ri, Cenubi Amerikanın Avrupada 
tiırcyen sag ve !'Ol ıfratlardan uzak 
kalacagına kanı olduğu için Cenu
bi Amerika h 1diselerinc seyirci 
kalmakla iktifa ediyor. Graupner, iştihanın artması ve muh

telif midevi hastalıkların tedavisi 
için deniz suyunun içilmesini tavsiye 
ediyor. Deniz suyunda manganez tuz 
lannın bulunması fifa verici tesirlt: 
yapmıştır. Doktora göre, normal te
davide günde 3 - 4 kaşık deniz suyu 
içilmeli imiş. 

Alınan tedbirler bu cereyanı bas
tırmıya kafi geımiş, ve son defa 
hükümetl devirmek için ayaklanan 1 
bu teşkilat sahipleri de kolaylıkla POLiSTE. 
tenkil edilmişlerdir • 

* En y(Jflı ainerna artiati 
En ihtiyar sinema artisti sayılan 

Rişard Filips, 112 yaşına basmıştır. 
Filips'in asıl mesleği meyhanecilik • 
miş. Bir filmde oynıyacağı vakit, mey 
hanesini derhal bırakıp stüdyoya ko 
§Uyormuş. Bir defa kendisile bera -
ber meyhanesi de filme alınmıştır. 

B ir aralık bu cereyan Meksi
kaya da girmek istemiş, fa

kat daha fazla s<>l sayılacak bir si
yaset takip eden Kardinas buna 
imkan vermemC'k istememiştir. Bu
nunla beraber bugün Meksikada 
kendini faşist s.ıyan teşkilat var -
dır ve bu te~ki 1at eski Ziraat Na
zırı Cedillo'nun riyaseti alhnda
dır. Cedillo'nun 1 O bin kişiden mü
teşekkil bir gönüllü ordusu, müte
addit radyo istasyonları, tayyare-

Bir Şoför 
Arkadaşını 
Bıçakladı 
Evvelki gece Parmakkapıda taksi 

şoforlerinden Altmdiş Muzaffer, so
kaktan geçmekte olan genç bir kadı
na laf atmış orada bulunan İsmail iı 
minde diger bir şoför de Muzafferin 
bu hareketini ayıplamıştır. Bu yüz
den iki şofor arasında çıkan kavga 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~WyümüşwAltındişMuzaff&~~ 
ğını çekerek lsmaıli yiızünden ve ku 

Muzelerdeki Saheserler , 

(11) 
Resmini koyduiumuz hu hah Türk ve hllm eserleri müzesinde bu

lunan en eski bir İzmir halısıdır. On yedinci asra aittir. İki göbekli ve 
köşebentlidir. Bu tekiller Türk ciltleri üzerinde de görülmektedir. Öm
rü bu kadar uzla İzmir hablan başka müzelerde ve hususi kolleksiyon
larda bulunmadıtı için eşsiz bir Türk eseri sayılabilir. Halıcılıjımıza ye
ni bir inkipf hamlesi verilirken 1Na dede yadiaan da cüzel bir örnek 
elmalıda. 

lağmd&n yaralamıştır. İsmail tedavi 
altına alınmış, hadiseden sonra ka
«;an Altındiş M•.:zaffer yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

Çocuk afeffe yandı 
Düa saat 15 sularında Feriköyde 

Şahımerdan sokağında 98 numaralı 

evde oturan Mehmet isminde bir ame 
lenin 4 yaşındakı oglu Hüdai yanan 
maltızın iıstune düşerek muhtelif 
yerlerinden fena halde yanmıştır. 

Ki.ıçuk Hüdai Beyoglu hastanesıne 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Kumarbazlar yalıalanJ 
ı Beyoğlunda A 1yon sokağında Ka
mil Bey apartımanının 4 numarasın 
da oturan Saminin evinde kumar oy 
namakta olan İsak. Süleyman, E
min, Bünyamin, Avram ve Mişon is
minde beş kumarbaz suç üstünde ya 
kalanmıştır 

• Kısıklıda bir yapıda çalışan Aslan 
isminde bir amele kazaen düşmuş, 
bacağından yaralanmıştır. 
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KIZILCAHAMAMD~ : 

-

TAN ========================================= 18 - 5 - 1938 

KIZILCAHAMAMDA: 

Yaşlı Bir Kadın 
Korucuyu 
Oldürdü 

AD ANADA: 

Saimbeyli 
Modem Bir 
Şehir Oluyor 

SAFRANBOLUDA : 

Zavallı Kız 
Rol Yaparken 
Vuruldu 

.. ~~zılcahamam, (TAN> - Kusure Adana, (Tan) - Su ve hava itibari Safranbolu, (TAN) -Yafköyil ilk 
koyunde bir etek yüzünden cinayet le muhitimizin en güzel kuabalann- okulunda verilen müsamere dikkat
işle~~ir. Katil, yaşlı bir kadın - dan olan Saimbeylinin kaymakamı sizlik yüzünden bir facia ~ netice-
dır. Hadısenin tafsilatı fUdur: H. Arı, birkaç yıl içinde kazada epey lenmiftir. 

Elli yaşlann~ .. Hanım" isminde ce yenilikler yapmıştır. Tafsillt tudur. 

Yalnız bir tüb kullandıktan 10nra aynaya bakınız 1 

RADYOLIN 1 • 

ın 

1 
bir kadının daıma başıboş bıraktığı Vilayet merkezinden b8flıyarak 13 YAfllldaJd Bahaettin Günerln 

1 
e,eği~ tarlalara yaptığı .zarardan her Kozan, Fekke ve Kadirliden geçen rol icabı elinde tuttuğu ıifte blrd_.: 
k~ bızar olmuştur. Son de!a e~k 240 kilometrelik tose bu yıl içinde bire patlamıt, çıkan kW'fWllar, rol 
Y~~ ~!r .!81"lada bulu.narak kadına Kayserinin Develi kazasına bağlana- arkadap Ulu19'it köyünden Muhar
g~turu~mu.ş ~e sa~ıv~nlmemesi tem - caktır. O yol üzerindeki bir çok köp- rem kızı 12 yapnda Şerife Çetinin 
b~h edilm~ştır. Lakın eşek tarlalara rü ve menfezler, geçen sene tamire- bapna saplanmı§f'ır. Bir müddet son
gıdip tahrıbata devam ettiğinden ~o dilmiştir, diğer noksanlar bu sene ik- ra ölen Şerifecik, göz yaşlan aruın-

MükenuneDyeti hakkında en son ve 
en doğru sözü size o ıöyliyecektir. 

Maallim İhsaa Doialllöall 

Akdoğan Güzel 
Bir Numune 
Köyü Oldu 
Kızılcahamam, (TAN) - Birkaç 

yol içinden geçtiği için çokları tan. 
fından bilinen Ankara fOHSi üzerin
deki Akdoian köyü, nümune bir hal 
almıştır. 

Ço.k mahsuldar olmakla beraber 
son zamanlara kadar bakımaız olan 
koy, yeni gelen mµalllm lhsan Do
ğangonli.ın gayretile değifmif, köyün 
etrafına 160 fidan dikilmif, sebze 
bahçeleri açılllllf, ziraat tecrübelere 
girişilmiştir. 

rucu tarafın~n yakalanmış ve koy mal edilecektir. da gömülmiiftür. 
~tiyar heyetmin verdiği ~ya. t~- Nahiyeleri ve köyleri biripirine ve Çiftenin köyden tedarik edildiği ve 
fikan bqka bir ahıra hapsedi~mıstır. kazaya bağlamak için inşa edilmek- evvelce dolu okluğundan çocuğa böy-

.. Hanım", bu ahırdan eşeğınl alıp te olan yollar önümüzdeki yıl bite- lece verildiji anlaplmıfhr. Tahkika-
eve getirmif, korucu bunu doğru cektir. ta devam ı 
bul k · k ·· o unuyor 

mamış ve cezasını çe tirme u - Saimbeyli belediyesinin bütçesi ş • s 
ze!°:' eşeği .~eri almak lstemiştir .. .. 1550 liradır. Bu küçük para ile hiç- 8ZJye uya 

Hanım , kapıyı korucunun yuzu bir iş yapılamıyacağı aşikardır. Bu
ne kapamış ve yukanya çıkıp koca- nun için, belediye bütçesinin artını- Atılarak 
sının rovelverini alarak ltorucu Yu- masına kaymakamlık büyük alaka 

Bembe)'U, pırıl pml parlıyan di9ler, tatlı bir nefea, pembe, 
aıhbatll elit t1tleri, tmniz bir clll, mikropauz bir aiız

ltte RadJOlinin ueri r 

RADYOLiN 
sufa a~ et~ir. Yusuf, beyni da- göstermektedir. Q(dürüldÜ 
ğılarak olmüştur. Kasaba içindeki küçük ahf8p köp- ile aabah, öjle ve akpm her yemekten IOnr& muntaz•man 

Katil kadın yakalanmıştır. rüler ve umumi hel&lar gibi, nisbe- Safranbolu, (TAN) - Buradan bir ditlerinizi fırçalaymız .. 
~unmE: ~·~~~~~~~~e-~~~~~~~~~--------------------------

diyenin, yarı halkın muavenetile ya- Mehmet Gülbaşıu 8fi olan İbbarit Jandarma Genel Komuta .. ığı Ankara SataHlma 
.& Tüf •• il y pılmaktadır. köyünden Ali kızı 20 yAflllda Şaziye lomlıyo•ndan: 
AY •• •CJ• e uruklu Şimdiye kadar bir tek lokantası ol kaybolmuştur. 1- Bir kilometresi Beben ctart buçuk Ura delerlenen Qd y6z elli 

Silifke, (TAN) - Seyitli Yeğen- mıyan Saimbeyli, geçen ay bir lokan- Oç sene evvel Şaziye ile evlenen altı kilometre vasıf ve örneğine uygun ağır sahra kablosu 19. 5. 938 per-
li, Şahmurlu köylerinden bir kısım taya kavupnuştur. Bu suretle me- kocası, bir müddet evvel ekmekçi- ıembe günü saat onda kapah zarf usulile satın alınacaktır. 
halkın iştirakile yapılan sürek avı, murlar sıkıntıdan kurtulmuşlardır. likte çalıpak üzere İstanbula gitti- 2 - Şartnamesi parasız komisyondan ahnabllecek olan bu ebiltme 
f Şimdi bir de otel teminine çalı§ıl- M k ka b b d k.. ye girmek lstiyenlerln 1623 liralık ilk temlut aandık makbuzu wya ban 
eci bir kaza ile neticelenmiştir. maktadır. a•. aynanası ve yın a ası a - oy ka mektubunu ve prtnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup-

Seyitli köyünden 16 yaşlarında ~""'!!""""!!"~~""""'!'!"'""!!!"'!!!!!"!!"!!!""'!'~~"'!!!!!!!!~ lülerin ifadesince· kendisine hiç bir 1annı belli giln saat dokuza kadar komisyona vermiş olmalan. 

Koy mektebinin yüze yakın tale -
besine bir örnek elbise de yaptırıl -
mıştır. 

Kadirin, kolllfUSU Hamidin bulun -
madıjı bir sırada evinden aldığı av 
tüfeği, bir istirahat esnasında patla
Dllf, çıkan kur§UD Yeğenli köyünden 

Süleyman oğlu 30 ya§Ulda Aliyi öl- zaman güleryüz göstermedikleri için (1241) (2472) 
dürmüştür. bu tagayyüp günlerce şüpheli ve es-

Müddeiumumi muavini Nihat, tah . hl tini uhaf t i 1 Kon)'& Asliye Hukuk Hlkimlillnden: Ha Dr. HAFIZ CEMAL rarengız ma ye m aza e m ş zinei mally..,.. fDfetl• KC1117• bkine avu-
kikat yapmaktadır. tir. katı mibnta Ataman tarafından Konya-

Zelzele Felaketzedelerine 
Yardım 

Kızılcahamam, (TAN) - Zelzele 
felaketzedeleri için toplanan 300 U-

ra kadar para aö"Ftll~.JIOI ~ 
hakattan .-ıelecek tanenin de epey 

bir yekf1na ball'1~edi-
1iyor. 

Pahahbktan $1kdyet 
Ediliyor 

Kızılcahamam, (TAN) - Burada 
pahaWık devam ediyor. En zayıf ku

zu etinin kilosu 50 kuruştur. Un An 
karadan geldiği için pahalıdır. Her 
nedense sebze yetiştirilmek ldet ol
madığı için bu ihtiyaç Ankara, Çer -
keş ve Safranboludan temin edili
yor. Ispanak 20, kabak 25 kuruştur. 

=========================== Nihayet, Karabük yakınındaki Öğ da beşinci Kolordu sekizinci 1Ubede tüfek Dahlllye MUhhalSlll 
TRABZON HALKEVINDE: 1 beli k .. l"l . d Ar ç1 sübayı şükrü ve lstanbul kumandanlı- Paardan maada saat <H,30 ... 

e oy .u ~rı, ora an geçen aç il iatibkAın tabur kumandan muavini bin· 18) e kadar. Sah, Cumartesi (1,11 
çayında, büyücek bir çalıya takılı bafl MulWn ve Anlııııpda İmarat mahalle elan lZ) ye kadar fıkaraya mece.-
bir kadın ceMdi bulmn•l••dır Bu- abıde Apalar aokatında 9 numarada mQte- Dl I .. 1 ... ~ • kail uk~ .. 4emlm .~ ç.nn a1crb1e- nD70 • no. -n• 90' -- '"çok.l71 bir pdm o- rln« JCcMJlCtim ·~ ......... 'TeW... 119". ama 
1 - ~ --!---...1-- 1.--'·--· , ~ !fi _,, ____ ,_ -.:1-- "" ..... • ı-- ft"' , • 
laınlmı~ır metli muht.elil levazım ve eşyayı askeri - • Zlbn.S •.c:ıi.ltr lıutalıktan 
~ . 1'aln .,.... ~ ihmal .. ~ 
Ceset üzerinde otopsi ıapan dok- kM'Del 70Zilnden nokaan çıkmw -

torlar, kadının boğulmak suretile öl- bebl79t wrdiklerinden meblUı ID8kQr 
dürüldükten sonra suya atıldığını tes Dil Ura 23 kuru1Un faiz ve masarifi mu 
bit et~işlerdir. Tahkikat genişletil- hakeme ve OcreU vekllet ne blrlllde mtl -

kted
. telellllm kendllerlnden tab8l1i b•lrkmda 

Dr. Hayri Ömer 
>ğledeD 90ma Beyotlu Ağacam 
c11.remmda No. 133 Telefon :'358f 

me ır · l1rame olunan davanın davacı bulDe ve -* Safranbolu (TAN) - Halkevi 1r1U llGmtu Ataman ve milddeule7Jılm'- i!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! 
bqkanhlına eczacı Hidayet Derman den IClkrC1 ve Muhsin vekilleri nukat Ta lerin talimatname ahklmına U71Wl oıa -

llmif ve 1fe bqlamıftır bJr llıbcl vtcahlannda ve lkametglbı meç rak 1Bptıkları ehlivukuf raporundan .ıa 
seç • bul o1dUIU anlaııtan diler milddeaale7b p]mıe ve bu rapor milnderecatına kanutl 

demirci uatuı Cemilin ll)'abında icra la- tamme bbıl olmUI olmaama binamı mu
hnan muhakem..ı petlceslnde: taraftann kame'davanın reddine dair udlr olup teb 
lttltaklla intihap edilen ehlivukuf marlfe- lll olunmak üzere mQddeaaleyhlerden de

Mezbaha Reıml lndlrlldl uıe mObrez zabıtnameler ve 70Uama def- mirci uatuı Cemil namına t6nderllen ao. 
Sıvas, (TAN) - Şehir Meclisi, 

bayatı ucuzlatmak için mezbaha res 
minden bir kurut indirmi§tir. 

Bu sene faydalı yağmurlar yağ -
dığı için mahsulün bol olacajı anfa
plıyor. Yağ, yojurt, süt fiyatları, 
yeşil ot bollanır bo11anınaz, çok düf 
muştur. 

Tra.._ Ralkevlade ~aklar llbel hir miilameıe vermiftir. Bu reUmle 
yavralan Konya seyheli oynarken ıörilyonunas. 

Belediyenin yaptırdığı mezbaha, 
19 maywta meruimle açılacaktır. 

ıert ve kolordunun emimameslne ballı n 12-837 taıib11 ve 8U karar ve m _. 
rak Qzerlnden yapılan inceleme netice - 1117ı1ı llAm, mumafle7bln ~ c1a1N 
sinde mOddeale:Yhlerln lflVk ve inal eyle de olmadıtı ve bilen ve tam7m dabl bu• 
dilderi eaa ve malzemei ıukerf7eden nok lunmadılı mflll'UbaUla teblllslz olarak P 
an zuhur ettill iddia edilen müdd•blh rl c:evrtımll olchılUndan ltbu hoıa.at btl • 
m1ktann zf7aında bir .ana fbmal ve tekl kOm teblll makamına 1ra1Dı olmak O... 
sQllerl &6r0lnıedlll ve tııu baptalrl vuUe- llln ohmur. 

Şuphem iOu edi;yordu. Yabancıyı söyletmlye çah
pyordum. 

- Arkadaılanmzın ne yapabileceklerini sanı 
yorsunu~? Onlann her bir neferine karp, Madrittc 
bizim on bin neferimiz var. 

O hayal ınkisarına ujramıf gibi illve etti: 

- Bunun ehemmiyeti yok. Onlann vazifesi hü· 
cumdur. 

Daha bir süktit vakfesi geçti. Sokaktan veya ka
pının merdivenlerinden geldiji anlqılmıyan lealerin 
içeriye Usettiii dakikada, o beklenmiyen bir sual 
sordu: 

- Beni öldürmeleri için emir verir misiniz? 
Bu bana romantik sururwıu tefhir pbi IÖf'ÜndiL 

Belki kıldın arkad111m orada olmasaydı, l»u IÖzleri 
söylemiyecekU. Yabancıya ne demek lltecUlinl anla· 
dığımı ilu.u ıçln, kadın arlladqımın ybiine baktım, 
Kendini ~uhakkak ıurette çeken bir kadının yanın· 
da kahraman ıörünmek istiyordu. Çtlnkil arkada
fllll herkese cazip görünen bir mahl6ktu. Ben cevap 
verdim: 

- Siz hidiseleri evvelden görüyonunuz. Bundan 
başka, sizi öldüreceklerini tabm!n ederek kahraman 
(IOrünmek istiyorsunuz. CeUidın gelpesi için emir 
vermiyec~ğim. Merak etmeyiniz. 

- İnsan ölmeyi bilmelidir, dedi. Bu ölüme karp 
allkasızlığını gösteren bir teyit dahi olsa, bunu p. 
termelidir. Görüyonunuz ya, ben 61meJi bWrtm. 
Onlar benırn canımı ıl•mıddar, fakat ben onu ıizin 
ayaklaı ınıza atıyorum. 

İlk defa olarak hararetlendl ve heyecan1anclı. 
- Bu benim, mezar hzwlara hahftpmdtr. Bütiln 

bu bana kalan hayatımı, her dıktk111 mutat olan ha· 
yatın b:r seınesine bedel olan hayatımı, size bir hedi
ye olar:ık veriyorum. Bu ıizindir. Her 191den nef
ret ediyorum, benim taraftar olduluJI) lnaanlardan 
da, niçrn harp etttklerial bilmiyen bizimkilerden de, 

-41-
nasıl öldi1reeelfnl bilmfyen, eğlence ve zevk gezin
tisine çıkm!ş gibi ıillh çekmeden harp eden •izinkt. 
lerden dt, her feJden ve berkeatetı nefret edlywum. 

O kadar heyecanlandı ~. Adeta haykınyordu: 

- Her şey ,erin dibine batm1l. Ben 19pmak iste
miyorum. N~? ~harbi iMi pce k•"M•k dahi, 
bu ne blç!m zafer olacak! Biz domuz tOccan Otto 
von Milller'ln ve mandoUDc1 Cabr.nl della l'lore9-
ta'nın ealrleri olmıya ıldiyon& 

Asabi b'.r kahkaha ile aüidtl ft a1ala bJtta Ben, 
evvel ve mudi ~ledlli tözı.I, jeatlerl, bqlmma
lan, evvelki alk6netile telif edemiyordum. 

- Böyle ..... lre niçin deilftlllml billJıo.T mu
sunuz? B1Jl(ilı IO\ bir guetecle btr makale okadum. 
tGazeteyt aeblndım çakarıp anam. flrı.tta.) fllpmıya
yı, Almanlua İtalyanlara karp mildafaa lümmun
daıı bah.wclea bir yal okudum. İftt' ahmz. otU)'UllUZ. 

<ParmıllJ,e ~ duna pıeteyı p....U)· Bu ma-
kaı.,t ....... -- &lr1-IM lt*bü edt,erum. 
Sizinle birlepek.. BafllU yana dotru eldi. ..Ne al-
çaklık .. Bu benim içimde bir zlf, bir korkaklık var 
demektir. Xorkudan ıizinle birlepnek temayülü. 
Kendini cephelerde, ıazetelerde insaniyetin müphem 
cilmlelerlni söyllyen bir milis zal>itl olarak ıörüyo. 
rum. Ve .ayrtl zamanda kendimi mükllatlandırdıiı
mı, ve cezalandırdıium görüyorum. 

Meçhul edam, bir takım işaretler yaparak baim
yordu. Arkadapm, canlı bir bakışla ona doğru kot-

ıu. Betı1 muanm (lzerindekl revolverden a)'U'aD fa. 
sılayı gözlerimle ölçtüm, ve ona oturmuını rica et
tim. NOMIW seaile mırıldanarak oturdu ve ceketlnl 
açarak: 

- BPnim de aizhı libi ıöpümde kırmızı bir ma· 
daltam var, dedL Fakat benimki hakikidir. 

Gömlellnln üstünde kırmızı bir kan lekesi vardı. 
Yara, tol yanile omuzu aruuıda idi. Ceketini tekrar 
kapadı. Ben ayala kalktım, arkadafun da beni takip 
etti. Yabancının bfr intihar manyağı olduğunu anla
dım, ona hiçbir feY IÖylemeden, arkadaşıma en 
yakın bir hutaneclen bir huta.D9 arabası getirmesi
ni rica ettim. Yabancı bunu evveli şiddetle, sonra 
yalvararak reddetti. Ona hastaneye kadar yürüyüp, 
yürjiyemiyecejini sordum. Yürüyecejini söyledi. 

- Buraya. geldiğin~ gibi gidmiz, ben hiç bir Jf!1 

bilmiyllrum. Hiç bir şey görmedim. Buradan gidiniz, 
dedim. 

O aya•a kalktı, gitmek üzere idi. Arkadapma o
nunla beraber gitmesini, onu en yakın imdadı sıhhi 
istasyonuna götürmesini i§8ret •ttim. Arkadapm da 
arkası nra çıkıyordu ~. onu kolundan çektim: 

- Bu adamı tanıyor musun? 
O cevap vermedi, bundan adamı tanıdığım anla· 

dım. Ben eve pldljim zaman onun, burada, benim 
evimde bu adamı bekleyip beklemedijini sordum. O 
o~ muum bir tavırla .. hayır,, demiş ki, ben"• 
vet" anladım. Kadını kolundan ileri doiru sürdüm. 

Adamın arkuından o da gözümden kayboldu. Kfltfl
pane odama döndüm, ne yapacalJ.mı keltiremeden 
bir kaç dakika af&lı yutan, bir ka,eden, öteJdüne 
dolqtım, nihayet ben de dıfan fırladım. 

Ben •vin merdivenlerinden qağı iniyordum ki, 
yutan çıkmakta olan bir komfu ile karplaftım. Bu 
seksen yaş!armda, çok ihtiyar bir doktordu. thtiJar
hluıa ntmen hlll doktorluk yapıy~, baata1anna 
bakıyordu. Meslellnde çok mqhur bir adamdı. Kll
si.k bir liberaldi, ve PiyMargall, fec!eralist mektebine 
mensup olmakla iftihar ederdi. Gayet itina ile gi
yinmlf\i. Ev komitesi ona her gece bir iki saat çatı 
katında n6het beklemek vazifesini vermlftl. O, bu lfl 
her gece, geıce yannna kadar yapıyordu. iiana bu 
vazifeyt nasıl yaptıtım büyük bir heyecanla anlatı-

yordu. Elinde bir kalıt çanta içinde Wıana, patate.. 
daha bırtakım çiğ 1ebzeler vardı. Bana bunları. tay
yareler ge1diji zaman evlerindeki ıpklan 16ndilrmi

yen komşul~n ikaz için evlerine fırlatmak üzere kul
landığım anlatıyordu. Milfahede nöbeti bekledill 
yüksek yerden genif meydanlıklan ve bu meydan
hklann etrafındaki evlerde kimin ıpk yaktıjım gö
rüyor ve patatesleri bunlann pencerelerine atıp ~ 

mak ınıretile hem bunları ikaz ediyor, hem de ceza
landınyordu. 

Patates, pencerelerini yere indırlr indirmez hemen 
ıpklan söndürüyorlardı. 

Merdivenleri hem çıkıyor, hem de biz ıençlere 
den vermP.nin lüzumundan bahsediyordu. 

Herkes benim ıtbi vazifesini yapmalıdır, diyor
du. 

Doktor vazifesini ~ ciddi kavramıftı, eğer n6-
• 

bette olduJU gecelerden birinde tayyareler ıelmeae, 
kijıt çantaauun içindekileri kullanmadan, meyus 
damdan lnlyordu. 

(Devamı tHn") 
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DIŞ TİCARET: ~ .... GlJiiiOK .. ··1 lC PIYASALAR: 

PiYASA -

Generalin 
"Şamil,, 

ilk Hedefi 
Olacaktı 

Amerikadan 
Getirilecek 
Ham Maddeler 

Koyun Derileri 
Uzerinde iyi 
işler Oluyor 

Ziraat Bankasının değirmenci ve 
kırmacılara sattığı yumuşak buğday -
lar doksan bin kilo ve sert buğday- • 
lar ise elli bin kilodur. Banka, ser- • 

Bazı ham maddelerin piyasaları - best satış yapan tüccarlara da kilosu . Deri piyasasında son günlerde can 
mızda eksildiği haber verilmekte ise • 5.34 kuruştan, Samsun malı 130 bin ki lılık artmıştır. Yurdun her tarafın -
de bu maddelerin ihtiyaca kafi gele- lo yumuşak ve altmış bin kilo Afyon dan bilhassa Izmir, Eskişehir, An -

Cek kadar mevcudu oldugu· ndan bir • malı sert buğdayı da kilosu 5,30 ku- • kl.fl · 1 k 

l 
karadan satış te ı erı ge me te • 

buhran ihtı·malı· yoktur. Yalnız Ame- ruştan satmıştır. 1 d * · dir. Izmirde koyun deri eri üzerin e 
rika ile ticaret müzakereleri h~~üz Tüccar namına muhtelif mıntaka- iyi işler olmaktadır. Keçi derisi sa -

Şarn-r nü 1 ın vazıyetine gelince; he-
şı ~ boyle mühim bir kuvvete kar 

opacak dertcede değildi. Düş
Qlanın ·· . 
Vaff uzerıne atılacak olursa, mu 
nu akıyet ümidi. pek zayıftı. Bu
ı. nazarı dikk::ı.te alan Şamil· as 
11:erlik ' 
li· . . anlayışının cidden yüksek-
gını göste . D " ı· nı 

1 
.. rmış... uşmanın p anı 

l) : tust etmiye karar vermişti. 
v~. a doğrusu, düşmana karşı ev 
za a manevi bir muvaffakıyet ka
le ~~ıktan sonra, silahın kuvveti
tL ır galebe temin etmek istemiş 

bal3u karan ver;n Şamil, derhal 
zı ın·· . 

~.. urıtlerile yeni askerlerinden 
t~~ekkep bir müfrezeyi, Çeçenis
ır· a bulunan (Taş Av Hacı) ya 
.,,onderınişt· 
ş ı. 

~ideatni.~i~ bu müfrezesine, en gü
J\ı· rnurıtıerdcn, Surhay Han ile 
tibı Bey kumanda ediyordu. Bu i
lıa arla, bu müfrezenin kıymeti ve 
<i tp kabiliyeti artmış bulunuyor 
il. 

ge 'l'aş Av Macı; Şamilin emrile, 
ltı tek bu müfrezenin, ve gerek o 
le~~takada bulunan milli kuvvet
tilltın başına geçmişti. İlk iş ola
a~ (.Akçay) üzerindeki (Miskit) 
~ 

1
1unun yanında bir ağaçtan bir 

a e • D ~ 
tın .. ' agıstana geçilecek yolla-
" uzerinde de birkaç (blok ha-
lız) 

te Yaptırmış .. Kumandasına gi-
,} kuvvetleri, buralara taksim et 
'<ll§ti. 

ta~lınan şu tedbir ; askerlik nok
~U lldan, çok mühimdi. Çünkü bu 
Vet:tahkem mevkie yerleşen kuv-

er, buradan geçecek olan Gene 
Yan~~ ...... -='1;>1--~....,..,,~ 
ed an ı;e ııem e arkadan tehdit 

ecekıı· 
J\ .. 

Yol :Ynı zamanda Şamil de Aholko 
ti~~da bazı tahkimat vücude ge
· ·ıuştL 

* ı,~;eneral Grabbe bütün bu hazır 
ti arı haber almakta gecikmemiş < Şarnmn, bu kadar vakıfane as
~<:t')' 
tı:ı ık tedbirlerine girişmesi, bu 
hae§hur Generale, son derecede 

Yret vermişti. 
l:'afÇarın emriyle erkanı harbiye ta 
ta ından tertip edilen plana naza
oı~ Generalin ilk hedefi, (Şamil) 
fak:caktı. Kumanda ettiği küçük, 
d .at çok kuvvetli ordu, doğrudan 
l'\~gr~ya Şamile çarpacak ... Ve o
"' goz açmıya bile meydan bırak
"1&da 

};' n çarçabuk parçalıyacaktı. 
k akat şimdi bu plan, bir anda 
~rı:etini kaybetmişti. Çünkü, Şa 
leh· Yaklaşıp ta onunla temasa ge 
§ı ılrnek için, evvela yollarda kar 
tı Sına dikilecek olan maniaları kı-

p geçirmek elzemdi. 
}ı· Ceneral Grabbe, hareketini te
s~r ederek, yeni.den Kafkas ordu
dak~aşku~andanı, ve Petersburg
?l'\ 1 erkanı harbiye riyaseti ile 
Su~haber~ye girışmişti. Ve, bir bu 
d ay süren (işar ve istiş'ar) lar
b arı sonra, nihayet [Vaziyetin ica
t atına göre hareket etmekte muh 
arsıtıız.] 

ti biye, bir emir ele geçirebilmiş· 

KANLI FIRTINANIN 
BAŞLANGICI 

k General Grabbe; daha ilk hare
;itt~, askerlik kudretini göster
('.!' Ştı. Evvela, bütün kuvveti ile 
trı~ş .Av HacıJ nın üzerine yüklen
v Ştı. Onun (Ahmet Kale) adını 
t:tdiği ağaçtan kalesini şiddetli bir 
ı.. P ateşi altında ezdikten sonra qen- ' 
tnı Uz emir ve kumandaya alışma 
1 ş olan Çeçen kuvvetlerini ko
ı~.~ca dağıtarak , o müstahkem mev 
~ll z 

Ge apt v.e tah~ip . etmişti. 
l. neralın muthış ve muhrip 
~u"" t' k ka e ı arşısında, dayanmıya im 
r; n bulamıyan Taş Av Haci ile di 
~er rn·· . 
ta urıtler, pek güçlükle Çeçenis 
~ 0 rrnanlarma çekilebilmişlerdi. 

ı akat General Grabbenin ka
·andı • b d gı u muvaffakıyet, burnun 
an gelmişti.. .. Küçük Rus ordusu 

nun hareketi bitip te, asli mevzii
ne çekileceği zaman, etrafa dağı
lan müritlerle Çeçenler, derhal bu 
ordunun peşine düşmüşler; yanlar 
dan ve arkadan açtıklan ateşlerle 
bir hayli telefat vredirmişlerdi. 

Taş Av Haci, artık burada yapı
lacak hiçbir iş Kalmadığına hük
mederek, ne suretle hareket edece 
ğine dair Şamilden talimat istemiş 
ti. Fakat Şamil, son derecede meş 
gul olduğu için; vaziyeti tetkik e
derek ona göre talimat gönderin
ceye kadar zaman geçmişti... Bu 
müddet zarfındcı da, yorgun asker
lerini dinlendirmiş olan General 
Grabbe, küçük ordusuna hareket 
emri vermişti. 

Askerlik kudretinden ziyade, ce 
sareti, azimkarlığı, her harekette 
süratli tedbirler alacak kadar şid
detli zekfı.sile temayüz etmiş olan 
General Grabbc, artık ağır ağır 

(Aholko) istikametine doğru iler
liyordu. Ve kendisine eh küçük mu 
kavemet istidadı gösteren avulları, 
derhal dehşetli top ateşi ile ya
kıp yıkıyordu. 

General, ayni zamanda ihtiya
tı da elden bırakmıyor; ordu baş 
kumandanına raporlar göndererek, 
imdat kuvvetleri istiyordu. 
Başkumandan, yapılan büyük ha 

reketin muvaffakıyetle intaci için, 
General Grabbenin arzularım kır
mıyor ... Arka arkaya üç güzide ta 
burla, pek mebzul erzak ve cep
hane gönderiyordu. 
Başkumandan, yapılan büyük 

hareketin muvaffakıvetle- h1i;acı . i""'S--·, ""'-"•"""• cı.J.~ı duuc::rı.ıll arztrıannı 
kırıyor .. Arka arkaya üç güzide ta 
burla, pek mebzul erzak ve cep
hane gönderiyordu. 

Gün geçtikçe. General Grabbe 
emniyetli adımlarla hedefine yak 
laşıyor .. (Şamil) in vaziyeti gittik
çe korkunç bir şekil alıyordu. 

* General Grabbe, ilk defa olarak 
Şamilin kuvvetlerile, 1839 Mayısı 
nın 24 üncü günü karşılaşmıştı. 

Şamil, düşman kuvvetlerini kar 
şılamak için Argunai avuluna bir 
kuvvet göndermişti. Bu avul, ko
lay zaptolunabilir yerlerden de
ğildi. Nitekim, Generalin en güzi
de taburları avula yaklaşır yak
laşmaz, kasırgayı andıran bir ateş 
le istikbal edilmişlerdi. 

General, müşkül bir vaziyet 
karşısında kalmıştı. A vulu, hücum 
la zaptetmek kolay olmıyacaktı. 
Böyle bir kuvvetli düşman mev
ziini arkada bırakıp ilerlemek te 
caiz olamazdı. 

Cesur ve azimkar General, bir 
az düşündükten sonra, birinci şık
kı ihtiyar etmişti. En güvendiği 
bölükleri seçerek bunlarla hücu
ma karar vermişti. 

Avul, küçük bir derenin çatal 
teşkil ettiği yerde, tamamile kaya
lardan mürekkep bir dağın sırtı 
üzerinde idi. Köyün evlerinin en 
aşağısında bulunanlar, dimdik bir 
yarın kıyısına yapılmıştı. Bu evler, 
adeta küçük birer kale şeklinde ya 
pılmış her tarafına üç katlı maz
gallar açılmıştı Bu evlerin üstle
rinde de; ayni tarzda yapılmış, kat 
kat, sıra sıra başka evler vardı. 
Avulun sokakları, dar ve dolam
baçlı idi. Bu sokakların her döne
meç yerinde, bir müdafaa mevkii 
tertip edilmişti. 

General Grabbe, avul etrafında 
yaptığı keşiflerde, çok çetin bir i
şe girişeceğini anlamıştı. Ve, bir 
muvaffakıyetsizliğe uğrayarak şöh 

retini sarsmamak için çok esaslı 
tedbirler almaya başlamıştı. 
Herşeyden evvel; Şamilin avu

la gelip gelmediğini, ve müdafaa 
kuvvetlerinin adedini öğrenmek 

istemişti. Çarlığın mahir casusları 
Şamilin avulda olduğunu öğren

mişlerdi. Fakat, müdafaa kuvvet
lerinin mikdan hak.kında verdik-

leri malumat doğru değildi. 
bitmediği için, oradan mal getıril - lardan getirilen doksan bin kilo yu- tışları için henüz geniş ölçüde mu -
memektedir. Pamuk ipliği biraz azal muşak bugday kilosu 5,31-5,38 ku- j amele olmamakta ise de fiyatlar is -

Bu casuslar, eıvulda (16 bin) si
lahlı olduğund~n bahsediyorlardı. 

Halbuki bu adette pek fazla mü
balağa vardı. Şu anda (Argunai -
Arguvan) avulunun bütün müda
faa kuvveti, şundan ibaretti: 

mış ise de tüccarlar yeni müzakere- ruş arasında, seksen bin kiloluk sert men 140-150 arasındadır. Hava ku 
lerin esaslarını öğrenmeden Ameri - buğday dahi kilosu 5,30-5,35 kuruş 1 d k"l -15 arasında satılmıştır. Tüccar namına rusu koyun deri erin en ı osu -
ka,dan iplik getirtmekte tereddüt edi gelen buğdaylar banka buğdayların- 48 kuruştan yedi balya, tuzlu kuru 
yorlar. Takas usuliyle mal ithal et - dan 8-9 para fazlasına verilmektedir. koyun derilerinden kilosu 37,5 kuruş 
mek için de takas primlerinin yük - , * tan yirmi balya, Trakyanın iskarta 
selmiş olmasından dolayı bu yoldan .: Samsun malı arpalardan 27 bin ki- koyun derilerinden kilosu 30 kuruş-

Köylülerden çıkarılan mücahit
lerin mecmuu, (750 kişi) yi geçmi
yordu. Asıl mühim kuvveti, Şa
mil ile gelen (nizam askeri) teşkil 
ediyordu. 

yürümeg· i elverişli bulmuyorlar. . 1o çuvallı İstanbul teslimi kilosu beş b 1 t 1 S y d . kuruştan, Anadolu malı dökme 90 tan on a ya sa ı mıştır. ıgır erı-
Primlerin yükselmesi fiyat üzerine bin kilo 5,20_5.28 kuruştan ve sam- ~ lerinin piyasası gevşektir. Meşin de-
tesir ettiğinden pamuk iplikçileri da sun teslimi 150 bin kiloluk bir parti • rilerden ve iskartasız mallardan sa -
ha bir müddet beklemeği münasip dökme olarak kilosu 4.17.5 kuruştan tılan on üç balyanın kilosu 115 ku -

Şmlin nizam Mkeri, 2,150 pi
yade ve süvariden mürekkepti. 
Bu mini mini orduyu büyük emek 
ler ve fedakarlıklarla vücude ge
tirmiş olan Şamil; bir senelik gay 
ret ve faaliyetinin neticesini, bu
rada görecekti. On un bu küçücük 
ordusunu, avulun müdafaa nokta 
larına, şöylece yerleştirmişti. 

görmektedirler. • satılmıştır. ruştan, yüzde yirmi nisbetinde ikin-
Amerikadan getirtilecek diğer ham • * cili karışık yedi balya sığır kilosu 

· · d · t ·dir İstanbul iıokele teslimi 15 bin kilo # maddeler ıçın e vazıye aynı . • 108 kuruştan verilmiştir. 
d 

· 1 çuvallı Adapazar mısırı kilo'>ıı 5,14 # 
Ham kauçuk Holanda an getıri mek 1 kuruştan, Tekirdağ kuş yemlerinden 
tedir. Holanda ' müstemlekeleri Avru 4 1 
pa piyasalarına bol kauçuk ithal et- r:ş~!~ ~~~ı~~:~ıı~e~~~~i:~:~il:· s~t~ 
mektedirler. t mıştır. Pamukyağ 38.5, susamyağı 48 

. t M kt 1 t kuruştan verilmiştir. 
Banka Temına e up arı ••••••••••••••••••••••••....,. 

450 piyade, 200 süvari - Kuda
ri tepesine, 

400 piyade, 200 süvari - Tilar 
ata tepesine, 

500 piyade, 400 süvari - ihtiyat 
ve kendi emrinde. 

· Şu adetlerden de anlaşılıyor ki; 
Arguvan avulunu müdafaa edecek 
olan nizam askeri ile köylülerin 
mevcudu, (2,900) kişi) yi geçmi
yordu. 

General Grabbe, maiyetindeki 
kıta kumandanlarını toplıyarak, 

bu harp meclisinde uzun müzake
relerden sonra ,hücum planını tes
bit etmişti. Ve bu plan mucibince, 
derhal harekete geçmişti. 

A vuldan bir tüfek atımı mesafe
ye; yolun sol tarafına, dört hafif 

Genel ithalat kararnemesinin dör-
düncü maddesine göre Türkiyeden 
yapılacak ihracattan evvel ithalat i
çin kabul edilmiş bulunan asgari üç 
milyon liralık banka mektubu temi -
natının iki milyon liraya indirilmiş 
olduğu alakalı makamlara bildiri! -
miştir. 

SERGiLER: 

lzmir Fuarı için 
Hazırhklar ilerledi 

Izmir beynelmilel fuarına lstan -
buldan iştirak edeceklerin miktarı 
fazlalaşmış olduğundan mevcut pav
yonlardan başka açıkta ayrılan yer
lerin de tutulmasına başlanmıştır. 

Bir çok firmalar bu seneki fuar için 

BORSALARDA : 

Dağbç ve Kuzu 
Sarfiyatı Artıyor 

Hayvan borsasında dünkü satış -
larda dağlıç ve kuzu miktarının art
makta olduğu görülmüştür. Dün or -
ta fiyatla diri olarak kilosu 23.16 
kuruştan 3086 kuzu, 287 beyaz ka
raman, 615 dağlıç, 50 kıvırcıkla bü
yük baş hayvanlardan 39 öküz, 11 
inek, 28 dana, yedi boğa, 16 manda 
ve 17 malak satılmıştır. 

• Gayrimübadil yüz liralık bonola-
rının yüzü yirmi dört liraya kadar 
yükselmişken bu yükselme yavaş ya 
vaş azalmış ve bir müddettenberi yir· 

o .. .,. -- .r-
lun sağına da aynca bir batarya 

.,-••..Y--Y-- ·-- -::--
mışlaraır. 1stanbul yerli mallar ser- bonoların yüzü on se'kiz buçuk lira· 

top ile -bu topları himaye etmek 
için- bir piyade taburu ve iki bö
lük Kazak yerleştirilıniştL 

(Devamı var) 

ÇIKOLATALI 
Hastaya yumurta, yerine göre, 

pek faydalı bir gıda olmakla be
raber çok defa yumurta yedirmek
te güçlük çekilir. Hele çocuklar, ra
fadan yumurtayı sabahleyin yemek 
istemezler. Yumurtadan omlet yap 
s~nız onu da yağlı diye yemezler. 
Çıkolatalı yumurta, hiiHin yumur
tayı çocuğa yedirebilmek için işe 
yarar: 

Bir yumurta ic;in. 41,5 ırram süt
süz, sade şekerli çikolata ile 50 san
timetre mikabı su lazımdır. Çiko
latanın bu kadar ince hesabına kırk 
bir bucuk kere masallah diverek 
gülmeyiniz. Yarım kiloluk cikola
taları on iki pauaya ayırırlar da, 
her parçasına o kadar düser. De
mek ki. ö:vle dkolatadan bir par
çayı daha kiiçiik parca1ara ayırdık 
tan sonra o kadar su içine koyarak 
(hu kadat' su cikolatayı ancak ör
ter) hafif ateııte bir <'e.yrek saat 
kadar kavnatırsın1z. Hamurun sı
<'~khğı elli dereccyt> kadar inince 
ilkin yumurtanın yalnız san~ını a
kıtarak ivirf> kanstırırsınız. Büsbü 
tün soğudu1dan sonra V1U'nurtanın 
beyazını ~alkahvarak cikolatah :\'U• 
murta sarısına kanşhrnıı;ım7.. Has
ta buJın hemen yerse daha lezzetli 
olur. Yivemezse serin bir ''erde> 
daha ivisi buz üzerinde saklamak 
Jazımdır. 

Hu gilzel vemekte ~.30 2'1'8m al
hiimin, 15.24 ıtram yağ, 23.73 gram 
karbon idrat bulunacaihndan 276 
kalori verf'rek kadar kuvvetli bir 
ırıda olur. Yumurtanın ı?etirdiği de
ğerli madenler de başka. 
Yumurtanın yalnız :sarısını ciko· 

lata ile ve sütle pişirerek yedirmek 
te mümkündür. O vakit 35 gram, 
yani yanm kilosu 14 parçaya ayrı
lan çikolatalardan bir parça ile 15 
f?ram şt-ker, 150 santimetre mika'P 
süt ve 50 santimetre mikan su la
zım olur. Sütiin içine şeker konarak 
kaynatılır, yahut kaynannşsa tek
l'A1' uııfılır. Bir taraftan da yumur-

gisi için de hazırlıklar devam etmek- ya düşmüştür. 
tedir. Sanayi birliği son serginin ge
çen sergilerden daha zengin olması 
için faaliyete geçmiştir. 

YUMURTA 
tamn yalnız sarısı çalkanarak iyi
ce hafif olunca süte (elli derece sı
caklıkta) karı~tırırsınız. Çikolata o 
kadar su içerisinde hamur edilerek 
yumurtalı süte katılır. Sonra hep· 
si birden ve bulundukları kaı> kin
de, sıcak su icine konularak bir 
çeyrek saat kadar hiç durmadan ka 
rıştınlır. Hastaya yedirm.eden ön
ce ince bir süzgeçten geçirilerek so 
ğutulur. 

Bu türlüsünde 10.20 ırram albü 
min, 10.24 gram ya~. 45,t.ı gram 
karbon idratı bulunduğundan 385 
kalori verir ve birinci sckilden da
ha kuvvetli bir gıda olur. 
Yumurtanın sarısını kahve ile ve 

sütle pisirerck yedirmek te vardır. 
Jfasta cikolatavı sevmezse. yahut 
cikolata ona dokunacak olursa süt 
lii kahvede vumurta sarısı ivi bir 
gıdadır. Siitle. ~eker, cikolatah yu. 
murta sarısında olduilu kadar yal
n1z cikolata yerine bir kahve ka· 
sıj!ı kahve 20 santimett"e mikap su 
ireri~ind,. karıst11·1larak vumur -
alı siite ilave ediHr ve :vine sıcak 
:su cinde. (dni!ruilAn doğruya ateş 
üzemde dei!il) pişirilir. • 

Bunda kalori sayısı tabii azalır, 
Ön<'ekindeki 383 yerine ancak 213. 

Hasta, çikolatavı da. kahveyi de 
istf'mezse, yahut hekim bunlan ya 
sak ederse. Sf'ker1i siite vumnrta 
sarısı kırılrhktan sonra. sÜt tekrar 
kavnatılırken, icerisine bir limonun 
dörtte birinin kAh11l!'ı1 T4'nrlelenerek 
yumurtalı ve sckerli siite karıstırı
lır. Bu ila süte ve yumurtaya lez. 
:ret verdikten haska vitamin e-etirir. 
Hem de avnile kahveli ve sütlü :vu
murta ~ibi 213 kalori gctiTir. Çün
kii iki~inde de !?lda maddeleri an
cak sütle şekerden ve yumurtadan 
gelir. Kahve, hastayı tenbih ederek 
az cok kuvvet verir, limon kabuğu 
da fprahhk. 

Hasta isterse, herhangi türlüsü
ne de limon kabuğunu karıştırma· 
mıya bir sebep yoktur. 

-
Baliır ve Demir Fiyatları 

Madeni maddelerden bazılarının 

son hafta içinde fiyatlarında düşük -
lük olmuştur. Amerikadan evvelce 
getirilmiş olan çubuk halinde kalay 
175-180 kuruşa düşmüştür. Bunun 
sebebi takas usuliyle kalay ithali için 
müsait teklifler alınmasıdır. Tahta 
ve yuvarlak bakırın da kilosu 97 ku
ruştan 94 kuruşa inmiştir. Demir 
nevilerine gööre hepsinin kilosun -
da 20 para ile bir kuruş kadar fiyat 
düşüklüğü kaydedilmektedir: Bu fi. 
yatlar Avrupa kartel fiyatlarile mü
vazeneli olarak tesbit edilmektedir. 
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ÇEKLER 

Aeıl1e 

Par is 28.1975 
New-York 0.787984 
Milano 14.9762 
Brüksel 4.6817 
Atina 86.7460 
Cenevre 3.4570 
Sof ya 63.5714 
Amsterdam 1.4246 
Prag 22.6587 

Madrid 13.0158 
Bertin 1.9626 

Var~ova 4.1857 
Budapeşte 3.9880 
Bük.re$ 105.87ŞO 

Belgrad 34.6030 
Yokohama 2.7250 
Stokholm 3.0790 
Londra 630.-

Moskov;; 23.935 

PARALAR 

P'ranı.. 

Dolar 
C.tret 

Belclka Fr. 
Drahmi 
tsvtcre ırr. 
Leva 
Ploric 
KroD Çek 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Le:r 

Dinar 

AlJ& 

R:°!tııınTS 

28.3325 
0.7890 

15.0475 
4.7040 

87.1610 
3.4736 

63.8759 
1.4315 

22.7670 
13.0780 

1.9720 
4.2057 
4.0072 1 

106.3795 
34.7687 

2.7375 
3.0937 

627.-
23.8225 

Sa~ 

1 
A 

L Kron lnec 
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Tiftik ve Yapağa 
Dünkü tiftik ve yapak satışların· 

da borsaya kaydedilmiş olan mua -
melelerden başka Keskin ve Maden 
tütiklerinden 78 balya kilosu l 12,5 
kuruştan ve derili tiftik Karahisar 
malı 52 balya 102,5 kuruştan satıl -
mıştır. Yapak satışlarında tabak ma
lı kırk beş balya kilosu 44-45 ku • 
ruştan verilmiştir. Ikinci kırkım kızıl 
yıkanmış Erzurum malı 220 balya 
satılmış ve kilosu 55-57 kuruş ara
sında verilmiştir. İzmir yapakların
dan yeni kırkım mahsulü Urün şir
ketine gönderilmiştir. Yeni mahsu • 
lün her taraftan piyasalara getiril -
mekte olması yerli fabrikalarımızı 

acelesiz mal almağa sevketmekte ve 
fiyatları da yükseltmemektedir. Dün 
on balyalık yeni mahsul yapak spe
külatörler tarafından kilosu altmış 
kuruştan alınmıştır. 

.Bugünkü 
ffindistan 

(Başı 7 nclde) 

tanın henüz halletmediği bir mese
ledir. Fakat bu ikisini anlamak 18-
zundır. 

3 - Sosyalizmin birinci şekli, 

yani yerli safhası ekseriyeti kazan 

mıştır. Mahiyeti şudur: Hindular 

onu kendi kitaplarına göre tefsir, 
yerli adetlerinin bakımına göre 

tesbit ediyor. Bu sosyalizm caste, 

yani sınıf teşkilatını reddetmiyor. 

"Emek,, onlara göre hala sınıflar

la tanzim edilebilir. Müslümanlar

da demokrasi esası olduğu için on

ların sosyalizmi, Müslümanlık 

bakımından tefsır edildiği zaman 
bile garp sosy'.ilizmine daha çok 
yaklaşıyor. Bilhassa sermayedar 
ve zengin tabakanın ekseriyeti 
Hindu olması onları sosyalizme da 
ha candan taraftar yapıyor. Müs
lümanları bu mesleğe taraftar ya
pan başka yerli sebeplerden iler
de bahsedeceği:-

H indistanda ikinci bir sosya-
lizm daha vardır. Bu garp 

ideolojisine göre kurulmuş ve ta
mamen iktısadi amillere istinat e
der. Buna "Scientific Socialism" ya 
ni ilmi sosyalizm diyorlar. Bunun 
taraftarları köylerden ziyade, ma
kine sanayii girmiş olan büyük şe
hirlerdedir. Bu hareketin başı Ce
vahirlal Nehru isminde bir Hindu
dur. Müslüman gençleri arasında 
çok taraftarı va,.dır. 1935 te ha -
piste olduğu için göremedim. Bir 
sene sonra hapisten çıktı, Avrupa
ya geldi ve onunla Pariste görüş
tük. Geçen devrede kongre partisi 
reisi idi. Birçok eser sahibi olan 
ve olgun kafalı ve müstakbel Hin
distanda büyük rol oynamıya 
namzet olan adamdan üçüncü kı
sımda uzun bah~edeceğiz. 

Müslümanlar arasında sosyaliz
mi en kuvvetle temsil eden vakti
le kızıl gömlekliler teşkilatının ba
şında olan Abdülgaffar Handır. O 
da hapiste olduğu için Hindi.stan
da görmedim. Kardeşi doktor Han 
Sahip Darüsselamda misafirdi. o 
vasıta ile meslPk ve faaliyetlerini 
öğr~nebildim. Bundan da eserin 
sonunda bahsedilecektir. 
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Bunun gibi 

tabii re. 

simler için 

KODAK 
Verikrom 

Filmi 
kullanınız. 

DAHA EM 1 N OLURSUNUZ. 
"VELOKS amatör kopyalan için hususi kağıddır. Resim daha canlı, daha detaylı olur, za

manİ~ aararmaz. Kağıdın arkasında "VELOX,, markası kalitenin teminatıdır. 
KODAK satıcılarından arayınız veya fU adrese müracaat ediniz. 

KODAK (ECIPTJ A. Ş. ISTANBUL 

Hamburgda mukim bir ke
reste tüccarı; Türkiyeye keres
te ve bilhassa tayyarelere mah
sus tahtalar ihraç için bir 

MÜMESSiL ARIYOR 
tekliflerin aşağıdaki adrese gön
derilmesi: A. 1823 a Ala An
zeigen A-G. Hambure 1. Alle
rnagne. 

KAYIP- 926 senesinde aldığım 

590 No. reislik şehadetnamesile nü -
fus kağıdımı kaybettim. Hükümleri 
Yoktur. Küçükpazarda Vatan kahve
sinde Gemlikli Hasan oğlu Yahya. 

Taklit hiç bir zaman 

ayni olamaz. 

Taklit benzeri 

demektir 

KREM PERTEV 

bu itibarla en üstün 

kremdir 

f . E./'AT 
!%: .. 

PERFEKT mal'kası kullanışlı, 

dayanıklı ve elverişli olan ye
gane süt makinesidir. 

Satış yeri: M. C A M C A N 
Galata, Mahmudiye caddesi No. 
61. Telgraf: Cnmcan - İstanbul 
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Bağdan Kadehe 
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iMNiS.AR SARAPLARI 
LiSELER ALIM SATIM KOMiSYONUNDAN: 

Cinsi Miktarı kilo 'Beher kilo Ilk teminatı 
Tahmin B. Lira Kr. 

Kuruş 

Ekmek 420,000 10 3150 00 

Dağlıç eti 61 ,000 47 
Karaman eti 61,500 40 4802 13 
Kuzu eti 20,500 47 
Sığır eti 23,250 35 

Sadeyağ 37,500 100 2812 50 

Toz şeker 72,000 28 11956 38 
Kesme şeker 19,750 30 

38 kalem yaş sebze 274,700 kilo 
399,800 adet 31927 1.2394 

58,300 demet 

Tüvanen M. Kömürü 2,070 ton 1100 
Kriple 100 ton 1500 1867 13 
Türk Antrasiti 25 ton 2500 

Pirinç 47,500 24 855 00 

Beyaz peynir 17,700 45 11067 25 
Kaşer ,, 8,950 70 

Yumurta 370,000 adet 1,5 416 25 

Nohut 7,850 14 
K. Çalı fasulye 23,500 17 
K. Barbunya F. 11,000 10 555 30 
Yeşil Mercimek 5,000 17 
Kırmızı 

" 
3,000 12 

Un (Ekstra) 31,000 15 
Pirinç unu 3,200 20 

akarna 10,800 25 719 81 
Şehriye 2,250 25 
Nişasta 1,500 21 
İrmik 3,650 20 

• Silivri yoğurdu 34,500 17 459 88 

Süt 49,000 12 489 76 
Kase yoğurdu 13,000 5 

Zeytinyağ 1'8,750 50 515 63 

Tereyağ 4,650 110 383 63 

Eksiltmenin yapı
lacağı gün ve saat 

6/6/ 1938 Pazartesi 
saat 14,30 da 

6/6/1938 Pazartesi 
saat 14.45 de 

6/6/1938 Pazartesi 
saat 15 de 

6/ 6/1938 Pazartesi 
saat 15.15 de 

53 6/6/ 1938 Pa
zartesi saat 11 de 

7/ 6/1938 Salı 
saat 16.30 da 

6/ 6/1938 Pazartesi 
saat 15.30 da 

6/ 6/1938 Pazartesi 
saat 15.45 de 

6/ 6/ 938 Pazartesi 
saat 10.30 da 

6/ 6/ 1938 Pazartesi 
saat 16 da 

6/ 6/ 938 Pazartesi 
saat 10.15 de 

7 / 6/938 Salı saat 
10.30 da 

7/ 6/ 938 Salı 
saat 10.45 de 

7/ 6/ 938 Salı 
saat 11 de 

7/ 6/ 938 Salı sa-
at 11.45 de 

Eksiltmenin 
şekli 

Kapalı zarf 

" 

il il 

il ,, 

" " 

" " 

" il 

il 

il " 

" " 

,, ,, 

.. " 

" il 

.. " 

Şartname 

bedeli 
Kuruş 

210 

355 

188 

130 

160 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyaçları olan yiyecek ve yakacak
ları eksiltmeye konmuştur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Liseler Alım, 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle 2490 sayılı Artırma - Eksilt
me kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını yukanda yanlarında gösterilen belli 
saatten bir saat evveline kadar komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Teminatlar İstanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır ve şartnameler Liseler Alım, Satım Ko-
misyonu Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (2916) 




