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Çocuk Ansiklopedisi 

Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması li
znn bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum buakmayuuz. Tam eıerin fiyab 7 liradır. MAYIS 

1938 5 KURU$ 
" · ---~ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

TAN Matbaası 

_ ......................................................... ~---

Taliimizin 
Dön tim 
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J\hmet Emin YALMAN 

Geriye doğru bakarken iki 
dütünce yolu tutabiliriz. 

Birincisi: ''Ne idik? Ne olduk?,, 
lttikametidir. ikincisi de: "Ne 
İdik, ne olabilirdik?,, teklinde
dir. 

19 sene evvelki manzarayı gözü
!l\üzüıı önüne getirelim: İstanbulda 
etrafı yaldızlı bir bataklık var. Bu -
:nun içinde büyüyen Beşinci Meh -
illet adında bir adam, bütün bir mem 
lekete tasarruf iddiasındadır. 

14Babamdan kalan çütliğimdir, 
diyor. İçinde yaşıyanlar da köle -
lerinıdir. Bunlar arasında on bir se
ne evvel bir başkaldırma oldu. Halle 
hizinı irsi haklanmızı tanımamıya 
hlkı§tı. Hazır harp yorgunluğile 
bünye halsizdir, ecnebi işgal ordu -
ları şeklinde umulmaz bir müttefik 
te bulduk; baş kaldırabilecek istidat
ta •damlan yok edelim. Halk körü
körüne kölemiz haline insin. Amma, 
çiftliğin hasılatını yabancılar alacak 
nu,, bizim tahtımızın yaldızlanna 
el sürülmedikten, bize senelik tahsi
•atunız verildikten sonra bize ne?,, 
Tahtın etrafında en vicdansız yağ

lrıacılar sıralanmıştı. Türk millt ha-
U ~d . 
nlk;;tihnı atmışlar, bu safa ka-

~ışlardı. Zinde bir müii hareke
ti, taassup ve irticaa aykırı gören 
hiitün küflü kafalılar ayni tarafı 
tutınuşlardı. Ellerindeki taassup af
Yoııunu Sultanlann emrine hazır 
tutuyorlardı, bununla halkı afyon -
hyacaklar, milli §Uurunu boğacak -
!ardı. 

K 8111 taraftaki manzara ümit-
siz sayılabilirdi. Trablus ve 

D.lkan harplerini takip eden dört se 
llelilc Cihan Harbi milleti bitirmişti 
8u harbin muhtelif safhalarında in
lanlardan umulmaz yararlıklar, fe
l'afatler, varlıklar gösterilmişti. 

Pabt harp zamanındaki idare, 
IQDJt feragat cereyanlanna ayak uy
duramamıştı. Talan yarışına set çe
~. bfttftn yüksek kıymetlerin 
çthemnesme seyirci kalan, yaban -
eıJarnı bqmuza çıkmasına meydan 
~ bir gidiş; bu halsiz milleti küs
kibı, bezgin bir hale düşürmüştü. 

Saltanat, taassup ve işgal batak
lıkıudan gelen türlü türlü mikrop-
1-r itte böyle zayif, düşkün bir bün
~ Gfftfmüştü. Ayırıcı, bozguncu 
hntnn Amiller harekete getirilmiş -
ti. T6rk m~umunu parçalamak, hi 
~ hıdlrmek için korkunç menfi ce
~a:nlar açılmıştı. Saltanatla ya -
'baııcı müttefikleri ve sınıf sınıf ta. -
laııcııar, biribirlerine karşı ayrılık 
~ kütleleri daha kolay ezebile -
tek, daha zahmetsizce soyacaklar -
dı ... 

l!lem duyanlar, çırpmanlar pek 
~ktu. Türk milletine karşı hazırla-
1\tn teni§ suikast, elbette süktinetle 
~iyecekti. Yer yer büyük kahra
~lıklar, mukavemetler görecek -
~ ll'akat saltanat, taassup gibi da -

hnacak yerleri olan yabancı kuv
~ler, mukavemet istidadında olan-
44ll't taraf taraf avlıyacak, ezecek, a
~lıyacaklardı. 
'l' 'tiizlerce, binlerce nevi mikrop, 

Ürk milletinin ölümü için birleş -
lrıiştt. En Dıtısaslı doktorlann vere
~-11 hüküm, vaziyetin ümitsiz oldu -
45"1ldan başka bir şey olamazdı. 

tıııılIAI emareleri gösteren bir bün 
l'e içindeki mukavemeti derlemek, 
~~cbrmık için ufukta hiçbir im
-n gôrünmüyordu. 

( .Detnımı .fO~ •nctıda) • • 

• • 19 Mayıs Gençlik bayramı 
1 

Bugün, lnırtulrqrımuzıın f>«Jlangıt:ı ola11 11 Mayıaın ydJBniimüJiir. 'Atatürklin lam 19 •ene eovel bu sabah Sam.unla luıroytı 
çıkıfl ile, Türkün kara talii deği,,,.iye baflamıf, pek ~etin mücadelelerden •onra varlığı~ ve ferel içinde ebediyet ltazan.mlfhr. 

19 Mayıs olmasayclı, bugünkü hür ve müstakil Türkiye de olmıyacakh. Gelecek nesillerin, lnulsiyetini daha iyi anlayıp lıavn- · 

yacaltlan 19 Mayı• tarihi, bugün yurdun her taralında lmtlamyor. 19 Mayıs Türk tarihinin en büyült dönüm noktantlır. 

Beyrut~~ Y a?:ılan Yalan Hab:rler Hatayda 
Ataturkun Hastalıgını Türklere 
Yalan Yere Yaymakta I 
Ne Menfaatleri Var? şkence 
Hatay intihabı Sırasında Böyle 

Kahpece Şayialar Nefret Uyandırdı 

Tramvay 
Şirketile 

Müzakere 
Ankara, 18 (Tan muhabirinden) -

İstanbul Elektrik şirketinin satın a
lınması esasında anlaşmıya varılma

sı üzerine, şim~i satış mukavelesi ka
leme alınmaktadır. Bugün öğleden 
sonra iki taraf murahhaslan bu iş ü
zerinde çalışmışlardır. 

Şirket satın alındıktan sonra Nafıa 
Vekaletine bağlı ve demiryollan ida
resi gibi hükmi şahsiyeti haiz bir dai

(Devamı 10 uncuda) 

Türkiye 
Politikasında 

Canl ılık 
Balkan Herald gazetesi yazıyor: 
Türkiye Başvekili Celfil Bayar ile 

Hariciye Nazın Rüştü. A:aasın Bel -
gratta Yugoslavya Başvekili ile gö • 
rüşrneleri Türkiyenin yeni dış siya -
sasında görülen canlanmanın kuv -
vetli bir insiyatüini teşkil ediyor
du. 

Türk ricali Balkan Paktının diğer 
müttefiki olan Romanyanın payitah
tı Bükreşi de yakında ziyaret ede -
ceklerdir. Bu faaliyet, Türk harici 
siyasetinin son günlerde yaptığı blıt. 

muvaffakıyet serisini takip ediyor: 
· ı - Celal Bayarın Atinayı res • 
mert ziyareti sırasında Türk - Yu -
nan paktının imzası, 

2 - Iran - Irak ve Efganistanla 
geçen sene imza edilen Şark paktı, 

3 - Türkiye siyasetinde yeni bir 
adım teşkil eden ve ahiren teklif o
lunan Türkiye, Yunanistan, Mısır a
rasında Şarki Akdeniz paktının ak
di. 

4 - İtalyanın Montrö muahedesi· 
ne iltihakı. 

Türkiye ile Britanya arasındaki 

yeni bağlantıların Türk harici siya
seti üzerinde tesiri olduğu zannedil • 
mektedir. 

Çin Harbi 
ı-cTileltf··----ıii 

Saf hada 
Nevyork, 18 (Hususi) - Uzak 

Şark harbine dair alınan en son ha
berlere göre, Lunghay demiryolu şe 
bekesile Tiensin - Pukov demiryo
lu şebekesinin birleştiği nokta olan 
Suçov'da vaziyet, son derece~ na -
zikleşmiştir. Japon topçuları Suçov 
şehrini bir bombardımana tutmuşlar, 
şehrin kapılarını ve surlarını yıkmlf 
!ardır. 

Dün gece şehir haricinde son dere 
ce şiddetli bir muharebe vuku bul -
muştur. Jap<m kaynaklarına göre 
mareşal Şang-Kay-Şek, bu cephede
ki bütün askerlerini geri çekmeğe 

muvaffak olmuştur. Bununla bera -
ber şehrin içinde 150,000 Çin aske
ri bulunmaktadır. Japonlar, Suçov 

(Devamı 1 O uncuda) 

Ankarada 

Asabiyet ve 

Nefret 

Yugoslav Harbiye 
Nazırı Ankarada 

General Marlç l stanltula celdiii 
san •tuyoıu1a 
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Çavuşyanın Evinde 
Çevrilen Manevreler 

MAARİFTE: 

Bugün Idılıan 
Şenlikleri 
Yapılıyor 

!POLiSTE: RET ,F,DTYEDE : 

Istanbulda· 
Asri Oteller 
Yaptırılacak 

Memlekete 
İthal Edilecek 

Maddeler 

1 
leri 
:ınişt 

ııahe 
ıtov 

lhlışt 

.ıuğı 

1ıir ı 

Çavuşyanın derin bir yeis için
de sorduğu suale cevap verdim: 

- Evet tutuldu ve Anadoluya 
kaçırılmak üzere bulunuyor. Ye -
rinde bir tesadüf bizi bu vaziyet ile 
karşılaştırdı. Pantikyan sizden ve 
iyiliklerinizden daima oahsettiği 
için hakkınızda uzaktan bir sevgi 
beslerdim. Bu sebeple işe karış -
tım. Ahmet Beyin bırakılması için 
bu adanılan iknaa muvaffak ol -
dum. Sizden evvel Pantikyanı bu -
lup bu işi haber verecektim. Fa -
kat Ahmet Bey doğrudan doğruya 
size müracaat etmemi söylediği için 
size geldim. Ahmet Beyin mektu
bu da işte ... 

Zarfı Çavuşyana uzattım. Çavuş 
yan titriyen elleri ile bunu açar -
ken: 

- Çok teşekkür ederim, dedi. 
büyük bir insanlık göstermişsiniz. 

Mektubu okudu. Bitirince elleri 
iki tarafa düştü ve koltuğa yatar 
gibi uzandı. Çok bitkin bir halde 
idi. Mırıldanır gibi: 

- Çok fena. 
Dedi. Gözlerini salonun duvarın 

da asılı duran sevgilisinin yan çıp 
lak resmine dikti. Derin bir düşün 
ceye daldı. Mektup umduğumdan 
çok fazla tesir yapmıştı. Çavuşya
nı caneviriden vurmuştum. Tek -
rar söze başladım. 

- Mister Çavuşyan, dedim. Zor
lukla ancak iki saat müsaade ala -
bildim. Bu felaketi biraz metanet
le karşılayınız ve soğukkanlılıkla 
düşününüz. Gecikir isek Ahmet Be 
yi götürmelerinden ve ellerindeki 
vesikalan kumandanınıza gönder
melerinden korkulur. 

- Ne vesikalan imiş bunlar? 

- (Volker) le (Lcon) un size kar-
şı yazılmış birçok mektuplan elle
rindedir. Bugün de iki yüz lira ile 
yine Volkerin size yazdığı bir mek 
tubu da Ahmet Beyin üzerinde bul 
muşlar. 

- Hay aksi şeytan! 
Çavuşyan, kendini bütiin bütün 

koyuverdi. Kalbinin çarpıntısı sır
tındaki caketin yakasını titreti? _ 
cek kadar şiddetli idi. Bir darbe 
daha vurmak istedim. Sokuldum 
ve yanına oturdum. Elini tuttum. 
Sanki kanı çekilmiş ve ölü eli gibi • 
buz kesilmişti. Kulağına eğilerek: 

- Yalnız bu kadar değil, dedim. 
Karaağaç ambannın boşaltılması 

- O halde istedikleri ne ise söy 
leyiniz, yapalım? 

- Ehemmiyetsiz ve ufak bir 
şey ... Grubunuzda bulunan tercü
man (Mehmet Ali) ile ~skisi gibi 
dost kalmanızı ve onun bazı kim
selerle arkadaşlık hududunu geç
miyen ve fakat sizce şüpheli görii
len temas ve hareketlerini tabii 
görmenizi ve kendisi ile meşgul ol
mamanızı istiyorlar. Bunu imzah 
bir mektup ile taahhüt etmenizi ka 
fi buluyorlar. 

- Mehmet Ali Beyin vaziyeti 
neden onlarda bu kadar alaka uyan 
dırı yor? 

- O ciheti pek bilmem. Faka! 
ne de olsa bir Türk çocuğu oldu -
ğu için ihtimal himaye etmek isti
yorlar. 

- Ya, teklif bundan ibaret ise 
bir şey değil. Fakat bunu yaparsam 
ellerindeki mektupları bana iade 
edecekler mi? 

- Hayır, onları saklıyacakları
nı ve taahhiidünÜ7P ,.,,.,ı.-,r1 nh .. .,•. 

Mehmet Ali BeY,e bir fenalık yaptı 
ğımz takdirde kullanacaklarını söy 
lediler. 

- Bu çok fena! Daima korku 
içinde ve bu adamların tehdidi al
tında yaşamak ... 

- Fakat taahhiidünüze sadık 

kaldıkça bu vesikalardan istifade 
etmiyeceklerini bana şerefleri ile 
temin ettiJer. İşte söyliyecekle -
rim bu kadar. İnsanlık namına ge
lip söylemek ve işin halline çalış
mak bizden, artık siz istediğinizi 

yapmakta serbestsiniz. Yalnız ka-
rar ve cevabınızı biraz şabuk ver
menizi rica edeceğim. Vakitte dara 
lıyor. Sonra tamir edilmiyecek bir 
vaziyet karşısında kalmak ihtimali 
çotkur, hani... Bundan çok kor -
kuyorum. 

- Böyle bir mektup verirsem, 
Ahmedi bırakacaklar mı? 

- Derhal... Onu size ve burava 
kadar getirmeyi veya gönderm;yi 
ben üzerime alıyorum. Bu cihet -
ten emin olabilirsiniz. 

- Ne vakit? .. 
- Hemen bu gece .. : 
Mister Çavuşyan vaziyetin ~?o

ğuracağı fenalıkları anlamış ve çok 
yumuşamıştı. Sanki bu adam, ev
velce uzaktan gördüğümüz azarnet 
li, kibirli Çavuşyan değildi. Birden 
bire erimiş, küçülmtiştü. 

Bugün 19 mayıs idman ve gençlik 
bayramıdır. Her yıl olduğu gibi bu 
sene de bugün büyük merasimle kut 
!anacaktır. Bu arada bilhassa Tak -
sim, Fener ve Şeref statlarında id -
man şenlikleri yapılacaktır. Bu şen
liklere iştirak edecek kız ve erkek 
talebe saat 8,30 da programda göste 
rilen yerlerde toplanacaklar, oradan 
mızıka ile ve alay şeklinde ayrıldık 
ları statlara gideceklerdir. Saat 9,50 
de her statta mahallin en büyiik mül 
kiye memurlarile maarif memurla -
rı, spor teşkilatı mensupları ve da -
vetlilerin huzurunda şenliklere !taş -
lanacaktır. 

Bundan başka Beyoğlu cihe inde
ki şenliklerde bulunacaklar, mera -
simle Taksim abidesine çelenk ko -
yacaklardır. Sprocular muhtelif spor 
gösterileri yapacaklar, bütün halk -
evlerinde ayrıca eğlenceler tertip e
dilecekitr. 

Muallimler için kamp kurulacak 
Maarif idaresi bu yıl da muallim

ler için Heybeliadada bir kamp aça
caktır. 9 temmuzda açılacak olan 
kamp 18 ağustosa kadar olmak ü
zere 40 gün sürecektir. Kırk gün 
için kampa girmek istiyenlerden an
cak 30 lira ücret alınacaktır. 

Kampa girmek için yazılma müd
deti 25 mayısta başlıyacak bir ay 
sürecektir. 

im tihanlarda bulunacak 

mümeyyizler 
Bu yıl ilk defa olmak üzere az -

lık ve yabancı okullardaki imtihan
lara resmi mekteplerden mü -
meyyiz gönderilmiyecektir. Bu mek 
teplerin imtihanlarında en yakın az 
hk ve yabancı okuldaki Türk mu -
allim rııümeyyiz olarak bulunacak -
·-· 

Z ehirli gcular hakkında 

malumat 
Mekteplerde zehirli gazlar hakkın 

da talebeye esaslı mallımat verile -
cektir. Bu malumat konferans şek -
linde olacak ve bu sene mektepler 
kapanmadan önce askerlik dersi mu 
allimleri tarafından her mektepte iki 
şer konferans verilecektir. 

O niversitecl e dersler kesileli 

Üniversite Iktısat, Hukuk ve Fen 
Fakültelerinde dün derslere nihayet 
verilmiştir. Üniversitenin bütün fa
kültelerinde tedrisat bitmiştir. Hu -
kuk ve lktısat fakültelerinde 25 ma
yısta imtihanlara başlanacaktır. 

Prql esör Legrasın konlerann 
Friburg üniversitesi profesörlerin 

den Legras şehrimize gelmiş ve dün 
hukuk fakültesi birinci sınıf salo -
nunda bir konferans vermiştir. Kon
feransta dekan Ali Fuatla bir çok pro 
fesörler bulunmuştur. 

Isviçreli profesör yarın Ankaraya 
gidecektir. ' 

Bir Türk Ressamının 
Muvaffakıyeti 

(Devamı oar) 
için size mühim bir zat tarafından 
verilen bir paraya ait vesikalar da r 
ellerindedir. Vaziyet her ikiniz için Lovf!!!.en s·· ... 
çok mühimdir. Şeref ve namus1.ı- 3' uvarısının 
nuz, İngilizlerin yanındaki mevki T I 
ve itibarınız, hatta diyebilirim ki, e grafı 
hayat ve istikbaliniz büyük bir teh 
like karşısındadır. 

Avuçlanmda bıraktığı elinin tit 
rediğini hissediyordum. Adeta de
halet ve iltica eder gibi bana sokıı 
luyordu. 

İnler ve ağlar gibi bir sesle: 
- Ne yapalım, bilmiyorum ki? 

Diye mınldandı: · 
- Müsaade eder misiniz, ben sö'· 

liyeyim: Bence derhal tekliflerini 
kabul etmek en doğru harekettir. 

- Benden ne istiyorlar? Bulduk 
lan iki yüz lira onlann olsun. Baş 
ka ne yapalım? 

- Hayır, onlar para istemiyor -
lar. Tekliflerini kabul ettiğiniz tak 
dirde o para size verilecektir. Şim 
dt benim yanımda bulunuyor. 

Balkan memleketleri arasında ille 
vapur seferini yapan Zeta Şirketinin 
Lovçen vapuru diin Köstenceye ha -
reekt etmiş ve süvarisi, karasuları -
mızdan çıkarken İstanbul deniz ti -
caret müdürlüğüne şu telgrafı gön -
dermiştir. 

"Dün karasularınızdan ayrılırken 

Istanbulda geçirdiğimiz sayılı saat -
ler içinde bize karşı gösterilen neza
ket ve ihtimama minnetlerimizi su -

nar ve milletlerimiz arasmda başlı -

yan ikbsadi inkişafın hayırlı neti
celer vermesini dilerim. 

Saygılartmınn yüksek makamata 

iblağına vastıa olmanızı rica ede-

rim.,. 

Ankara, 18 (Tan muhabirinden) -
Yeni bütçe kanun layihasının yedinci 
maddesile, kabuliı muvakkat usuliin
ce, memlekctimıze ithal edilecek 
maddelere yeni bir takım çeşitleri 

dahi ilave edilmiş olmaktadır. 

eril 

en 
eçil 
Uçl 

Belediye Istanbulu bir turist şeh
ri haline getirmek kararındadır. Muh 
telif memleketlerden gelecek sey -
yalıların her türlü istirahatlerinin 
temin edilmeıi, ve yabancıların a -
radıkları her çeşit eğlence ve kon -
forun bulunması için tedbirler alına 
caktır. 

Bu arada, tesbih, ağızlık, kaşık, ta
rak gibi eşya ima !atı için fildişi, ke
mik ve boynuz, keteh ve kendir sa
nayiinin ihracını temin için Manila 

iti h1 
:\'aliı 

Bunları temin için şehrimizin muh 
telif ynlerinde turistik oteller yap -
tırılacaktır. Seyyahlara mahsus lo
k<ıntalar, eğlence yerleri açılacaktır. 
Bunların nerelerde ve ne şekilde ya 
pılabileceği tetkik edilmektedir. Bu 
şekil prensip itibarile şehircilik mü
tehassısı Prost tarafından da kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Turistik proje esaslı tetkike muh 
taç olduğu gibi şehrin umumi planı
nın az çok taayyiin etmesile de ala -
kadar olduğundan ancak 940 mali yı
lt başında tatbik mevkiine konula -
cak ve 943 mali yılı başında proje 
tamamile tahakkuk etmiş olacaktır. 

kendiri, altı ay ıçindc imal edilerek 

Eti pahalıya •atan kasaplar 
Bazı kasapların et satışlarında aza 

~ mi fiyat usulüne riayet etmedikle -
ı ri ve bu yüzden halkı zarara soktu
ğu yapılan ihbarlardan anlaşılmış, 

etiket haline getirdikten sonra ü
züm ve incir mahsulünde etiket ola
rak kullanılmak ve bu mahsulleri
mizin ambaliıjı üzerine yapıştırılıp 

ihraç edilmek üzı.ıre levha halinde a
lüminyom kaplanmış kağıtlar,, çeltik 
fabrikalarının ihracını temin için 
ham pirinç, taze ve kuru meyve ve 
sebze ihracatı ambalajında kullanıl
mak üzere saman kağıdı, oluklu ka
ğıt, tahta fıçı, bakır eşya ihracatını 

kolaylaştırmak iizere bakır levha, 
kontr plak ve kaplama sanayiinin ih 
racatını kolaylaştırmak için muhte
lif kütükler, kasık bağlarının ihra· 
cını temin için lastik şiritler vardır. 

ispanyadan Alacaqı 

Olanlar 
Ankara, 18 (A.A.) - İktısat VeYukarda yaralılardan Jsmail, aşağıda 

yakalanan !)Oför Hüseyin 

Kazadan Sonra 
Kaçan Şoför 
Dün Tutuldu 
Evvelki gece Galatada Voyvoda 

caddesinde iki tramvay arasında ka
larak hasara uğrıyan otomobil k~za
sı hakkındaki tahkikat ilerlemekte
dif'. Kazaya sebebiyet veren şoför Hü 
seyin, kazadan sonra kaçmıştı. HüsP--
J-·t - - "' ., ., 

miştir. Otomobilde bulunan otomobil 
sahibi Zeki, yüzünden, ve Şehir Ti
yatrosu artistlerinden Halidenin eniş 
tesi komiser mütekaidi İsmail baca
ğından yaralanmışlar ve hastaneye 
kald1nlarak, tedavi altına alınmışlar 
dır. Bayan Halide, yalnız hafif bir 
baygınlık geçirmiştir. 

Handan düştü, öldü 
Çakmakçılarda Şerifpaşa hanında 

elbiseci Ohannesin yanında çalışan 

Mihran, Murat hanındaki ardiyeden 
elbiselerini taşırken hanın birinci ka 
tından düşerek muhtelü yerlerinden 
ağır surette yaralanmıştır. 

Cankurtaran otomobili ile Cerrah 
pa,şa hastanesine kaldırılan yaralı, a
meliyat yapılırken ölmüştür. 

Ağır ıurette yaralandı 

Teşvikiyede Karakol sokağında o
turan boyacı çırağı Necati, Teşviki
ye caddesinde Gazanfer apartmanı

nın dördüncü katında iskele üzerin
de çalışırken muvazenesini kaybede
rek di.işmiiş ve muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmıştır. 

bunun önüne geçmek için esaslı ted
birler alınmasına başlanmıştır. Bu a
rıı.da kasaplar sıkı bir kontrole tabi 
tutulacaklardır. Maamafih halkın 

fazla para istiyen kasapları derhal 
zabıtaya haber vermesi bu işin yolu
na konulmasş için mühim faydalar 
temin edecektir. 

Ayni zamanda baş ve ciğerleri ay
rı satmıyan kasaplar da cezalandı -

rılacaklardır. 

DENİZ ve LİMAN : 

ra apur 
Seferlerine 
Başlıyor 
Trak vapuru pazartesi günü Mu

danya seferlerine babşbhyacaktır. Va 
pur ilk olarak pazar günü hususi ma 
hiyette bir sefer yapacaktır. Hazırla
nan bilet tarifesine göre gidiş geliş, 
birinci mevkide 113, talebe için 65, 
ikinci mevkide 75 ve talebe için 46 
kuruştur. 45 gi.inlük fotoğraflı gidiş 
geliş ücreti 179 ve 123 kuruş, aileler 
için 45 günlük bilet 126 ve 84 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. Pazar günle-

ri yapılacak olan tenezzüh postalann 

da gidip gelme 150 ve 100 kuruştur. 
Ayrıca tenezzüh postaları için Bursa 
otobüsü de dahil olmak üzere kom
bine biletler çıkarılacaktır. Vapurda 
bir akşam yemeği de dahil olduğu 
halde bu biletler 310 kuruşa satıla
caktır. 

Trak vapurunun süvarisi Kenan 

Özeş, diin vapuru gezen gazetecilere 

şu izahatı vermiştir: 

kaletinden: 

İhracatçılarımızın İspanyadaki ala 
caklarının Türkiye Cümhuriyet Mer 
kez Bankasındakı İspanyol matluba
tından ödenmesi İcra Vekilleri He
yetince onanmıştır. Bu alacakların 

tediye edilebilmesi için alakadar ih
racatçıların, ne gibi vesikaları ibraz 
etmeleri lazım geldiğini Türkiye 
Cümhuriyet Merkez bankasından der 
hal öğrenmeleri ve bu ilan tarihin
den itibaren 15 gün içinde bu vesi
kalarla birlikte mezkur bankaya ınü

..ıısaatleri lazımdır. 
mecusın 11un u ı c 4ir:. , ııt• 

. ;ıy'"" 
Ankara, 18 ıTAN muhabiru ~den)-

Büyük Millet Meclisi bugün tıete~• • 

Canıtezin ba~kanlığında toplanhak 

devlet mcmurlan aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair kanunun 14 üncü 
maddesine müzeyyel knnun lfıyihası
nı, ikinci miizakeresini yaparak ka
bul etmiş ve B. M. Meclisi heyetinin 
divanı muhasebat teşkilatına ait ka· 
nun layihasının da birinci müzakere
sini yapmıştır. 

B. M. Meclisi cuma günü toplana
caktır. 

Fırat Nehrinde 

Tetkikler Y apıhyor 
Ankara, 18 (TAN muhabirinden)

İktısat Vekaleti memleketin muhte

lif yerlerinde daimi surette akmakta 

olan sulardanistifade ederek elektrik 

tevlit etmek için büyük ve esaslı te

şebbüslere girişmiştir, 

- Trak. 1414 Grosston ve 347 ded
veytton'dur. Baltık körfezlerinde ve 
Kil'in. biraz aç1ğmda ve fırtınalı bir 
havda yapılan ecrübelerinde 18,9 mil 
sürat temin etti. Makine turbin ol-, 
duğu için saatte bir buçuk ton kö
mür yakıyor ve 90 ton kömür ala
biliyoruz. 

Vekalete bağlı , teknik bir biiro bu 
işle, her suyun aktığı yerde çalışma
larına başlamıştır. Bu arada Fırat 
nehrinden istifade edilerek elektrik 
elde etmek imkanlarını tetkik etmek 
üzere Vekaletin mühendis ve teknis
yenlerinden mürekkep bir grup bu 
akşam Ela:ııiğa hareket etmiştir. 

\ TAKViM ve HAVA 1 
19 MAYIS 1 9 3 8 
PERŞEM BE 

Mayısın ikinci pazartesi günü Kil
den hareket ettik. Ve buraya gelin
ceye kadar geçen on beş gün icinde, 
yeni bir gemi ile gayet iyi bir yolcu
luk yaptık. Kayzer Vilhelm kanalın

dan geçtik ve Bronzbitel'de durarak 
kömür aldık ve oradan Breste geldik. 
Oradan Lizbona uğradık ve Septeden 
geçerek Cezair sahillerini takiben 
yol aldık. Bir gece de Maltada kala
rak kömiir aldık. 

5 inci ay 

Arnbl · 1~!'i7 

Rebi(llev\•el'. 18 
GUneş: 4.40 - Öğle: 
1kindi: 16.08 - Akşam. 
Yatsı : 21.15 - İmsak: 

YURTTA HAVA VAZİYETİ 

idd 
u 1 

ııl 

Fransanın her yıl en büyük güzel 
sanatlar tezahürü olan "Salon" isimli 
resim se~sine bu sene genç r essam
Ianmuıdan Sai-p Tuna ablolannı ka
bul ettirmeye muvaffak olmuştur. 
Saibin t~ir edilen eserleri biri ken 
d i, diğeri bir kadın portresidir. Yu
kan ki r esimlerde genç ressamın çok 
beğenilen bu iki tablosunu görüyo-

Gemimiz denizcilik itibarile gayet 

güzeldir. Çabuk kalkınıyor, kıçtan ge 

lecek dalgalatdanmüteessir olmuyor. 
Elektrikli iskandil makineleri, yan-

gın ihbar cihazları ve tehlikeleri bil

d irecek zillerile mükemmel bir gemi 

dir. 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata gcire. yurdun doğu ve orta 
Anadolu bölgelerinin Şıırk kısımlarında ha 
va, çok bulutlu ve kısmen yağışlı, dif:er ~ 
bölgelerde, aı bulutlu geçmiş, rüzgArlar llt; 
Trakyada Cenubi, diğer yerlerde umumiyet le 
le şimali istikamette hafif kuvvette esmiş· '1lt 
tir. 

OOn f ı;tanbulda hava açık ve rfi7.gfırsız: İl 
geçmlıtir. Saat 14 te barometre 761,5 mili- ir 
metre idi. Hararet en çok 23,3 ve en az 8,9 
ııantigrat olarak kaydedilmt,tir. ıa. 

Dün gemiye konacak olan bronz A
tatiirk relief'inin yeri tesbit olun
muştur. 



TAN 19 - 5 - 1938 ............ 

~ "O'(;·IrN~} 
j~~~~~~~~~~~~~~~i 

lHJ& ~ ö~ô lHJ&[ID[g~(b[g~ 
Çin ·Japon Harbi 

}'azan: Ömer Rıza DOGRU L Uç, dört aydır, matbuatı meş
le . . gul eden Longhay muharebe
-~1 ~ıhayet en şiddetli safhaya gir-

l~~~~~~~~~~~~~~~~ı. 
Rusgada Yeni Mürteciler JISPANYA : INGILTERE: 

•ıııştır J k 
lı b • apon aynaklarından gelen 

a erler .. · e gore, Japon kuvvctlerı Su-
Çov Şehrini bombardımana başla-
:ı~tır. Sayıları bir aralık 600 bin ol
lı ~gu tahnıin olunan ve çok tehlikeli 
t'l!ır .vazi~·ete düşıniiş oldukları haber 

500 den Fazla Adliyeci Asiler Bütün 
Cebhede T aar

Zan Altına Alındı ruza Başladılar 
erılen Çin kuv\'etlcri muntazam bir 
urette . . . 

iden rı.cat etmı~ ve Suçav şchrın-
g . ve cıvarından Longhay hattına 
eçıJrniştir. Bununla beraber henüz 

'li ~av Şehri içinde 150 bin Çin aske
" 1.ulunrnaktadır. Dündcnberi bu ha

.ad •de iki taraf arasında son derece 
1 detr 

l ınuhareheler vuku buluyor. 
it hıuharebeler tekerrür edecektir. 

. Çin kaynaklan heniiz bu haberle· 
tcy't 1 etnıemekle beraber, Longhay e T' . 

~ ıen.tsin - Pokav demiryolu se· 
Dekelc · · . ~ 

rının bırleşme noktası olan Su 
ll'V etrafında kati mahiyette sayıla

rak; nuıharebcler vuku bulduğu şıip· 
e götürıniiyor. 
nu tnuharcbeler neticesinde, Ja-
oı:ıı~ S k .. · t b • uçav mt>v · ı..nı zap a ve u 
~retle bu demirvohı şchekelerine ha 
~Ilı olnııya imkan buldu.klan tak
ırde, Çindeki mevkilerini tahkime 
ll'Vaffak olacaklar, bu da onlara bir 

llkYli ınühim istüadeler temin ede-
e tir. 

t<'akat bu muvaffakıyetler Çin· Ja
·.1' ~arbine son verecek mahiyette de 

lıı. dır. Olsa olsa muharebe demiryo
t ~ebekelerinin haricine intikal ede-
de \re iki taraf burada muharebeye 
tvanı d · h 

Bunlar, Halkı isyan Ettirmek için Bazı 
Şiddetli Hareketlerde Bulunuyorlarmış 

Moskova, 18 (A.A.) - Havas mu
habiri bildiriyor: "Sosyaliçeskaya Za 
konnosti" gazetesi, son zamanlarda 

yüzlerinden maskeleri kaldınlan ve 
halk düşmanı oldukları tesbit edilen 

Sovyet müddeiumumilerinden bir
çoklarının isimlerini neşretmektedir. 
Bunların arasında mühimleri şunlar 
dır: Demiryolu ile nakliyat işleri müd 

deiumumisi Segal, irtica, casusluk ve 
devlete karşı hıyanet işleri için Sov-

yetler birliği müddeiumumisi muavi
ni Prus, Azak denizi ve Karadeniz 
müddeiumumisi Leyman, Maverayi 
Kafkasya mmtakası müddeiumumisi 
Zaslavski. 

• İddia mekanizması kadroları, 1937 

ÇEKOSLOVAKY A: 

Südet 
Almanları Ve 
Nazi Selamı 

senesinde mühim mikdarda yenileşti
rilmiş ve bu kadroya binden fazla ye 
ni adam alınmıştır.Vaktile beyaz Rus 
larla beraber hareket ettiği, ahlaksız 
lıklarda bulunduğu ve daha buna mü 
masil diğer işler yaptığı meydana çı
kanları müddeiumumi ve müddeiu
mumi muavinlerinin adedi 500 den 
fazladır. 

Bu halk düşmanlanmn taktiği, mür 
teci hainlere karşı takibatı bastırmak 
ve ehemmiyetsiz sebeplerden dolayı 
işçileri ve kolhozcuları aman vermez 
bir tarzda takip ederek halkı Sovyet 
adaletine karşı isyana teşvik ey !e
mekti. Bu taktik bilhassa köylülere 
karşı büyük bir şiddetletatbik olun
makta bulunuyordu. 

HABEŞI ST AN: 

"Adisahaba,, 
Kapılarında 
Mü sadem eler 1-h . e eccklerdir. Ve o zaman arp 

, ._nıın edilemiyecek derecede uzaya Prag, 18 (A.A.) _Hükumet koalis- Londra, 18 (A.A.) - Habeşistanın 11
4\hr F k h h t ç· ı·ı ~. Milletler Cemiyetindeki murahhası ı-· • •a at Long ay atı ın ı e- yonu fırkaları, yakında Bratislay'da 

•rı er d · t. d B. Loranko Taezaz, dün Avam kama ı:.i • uı e kalacak olursa vazıye e- yapılacak belediye intihabatı için 
g fü Ç" k b h 1 rasmda bütün fırkalara mensup bir gj • un ü Çinliler u at ar saye- müşterek bir liste vermeyi karar al-
~ ilde ihtiyat kuvvetlerini cephelere tına almışlardır. Alakadar yedi fırka, çok parlamento azası huzurunda Ha 
()lal'lıkl .. d k h d h beşistanın vaziyeti hakkında bir kon f a gon erecc ve arp a a şunlardır: 

~~la iki tarafın nizami kuvı:etleri a- Çiftçi fırkası, sosyal demokrat, ferans vermiştir. 81
ttda d d kti Mumaileyh, 14 mayıs tarihli ha -evam e ece r. sosyal nasyonal, Çek Katolik, nasyo-

Londra, 18 (Hususi) - İspanya har 
bine dair alman en yeni haberlere 
göre, son günlerde fazla yağmur yağ
masından dolayı harp vaziyetinde 
göze çarpar durgunluk, havaların bi
raz iyileş""5ile sona ermiştir. 

Asiler, bugün Teruelin şarkından 
başlıyarak Akdenize kadar bütün cep 
helerde taarruza geçtiklerini haber 
veriyorlar. 

Hükumet kaynaklan, Teruelin şar 
kında hafif bir ricati kabul etmekle 
beraber başka cephelerde muvaffaki 
yetten bahsediyorlar. 

Franko kıtaları dün Sierra Zudar 
ile Moratille arasından içeri girmiye 
muvaffak olmuşlardır. Buna muka
bil hükumetçiler, asilerin Nogueru
eros Los Alfos ve Lenave'ye karşı 

yaptıkları taarruzları geri püskürt
müşlerdir. Hükfunet kıtalan bir mik 
tar harp malzemesi iğtinam etmişler 
ve üçü zabit olmak üzere birkaç esir 
almışlardır. 

Dün hükumet kıtalan Chivas de 
Vilroma'nın şimalinde üç mevki zap
tetmişlerdir. 

A silerin yeni bombardımanı 
Valans, 18 (A.A.) - Asi tayyarele

ri Crao mıntakasını bombardıman et 
mişlerdir. Nüfusça zayiat olup olma
dığı henüz malum değildir. Maddi 
hasarat miktarı daha tesbit edilme
miştir. 

---o--
FİLiSTiN: 

Lortlar Kamara
sında Hükumete 
Yeni Hücumlar 
Londra, 18 (Hususi)-Bugün Lord 

lar kamarasında Chamberlain hükU
metinin harici siyaseti bir kere daha 
münakaşa edilmiştir. Amele Partisi
ne menup Lord Suell, hükumetin si
yasetini şiddetle tenkit ederek onun 
Habeş isitklalini feda ettikten başka 
İspanyanın demokrat hükumetini 
yıkan bir siyaset tuttuğunu, bu siya
setin Milletler Cemiyeti misakına ve 
demokrasi prensiplerine uygun olma 
dığını anlatmış, daha sonra Lord Ha
lüaksa hücum etmeği düşünmediği

ni fakat tutulan siyasetin İngiltere 
p;ensiplerini Napolyon devrindenbe
ri görülmiyen bir şekilde alçalttığı
nı anlatmış ve: "Milletler Cemiyeti 
içtimaında göze çarpan iki bedbaht 
vardı.Biri Lord Halifaks, diğeri Haile 
Selasiye idi. Fakat Haile Selasiyenin 
haklı bir davayı tutmaktan doğan bir 
tesellisi vardı,. demiş, daha sonra İs
panya meselesine geçerek "kendimiz 
Amerikadan silah almak lüzumunu 
hissediyoruz da meşru İspanya cüm
htıriyetinin başka devletlerden silah 
almasına ne diye müsaade etmiyo
ruz?" sözlerile hükumetin hattı ha
reketini şiddetle tenkit etmiştir. 

Lord Suell'den sonra muhafaza
karlardan Lord Brukle hükumet le
hinde bir nutuk söylemiş, hükumetin 
İngiltere - İtalya anlaşma siyasetini, 
ademi müdahale siyasetini methet
miş ve "bugün için en mühim me
sele sulhü korumaktır. Avrupa için 
ondan daha mühim bir mesele yok
tur!' demiş ve hükumet tarafından 
takip olunan siyasetin tasvibini iste
miştir. 

Balkanların Yeni 
Hayat Damarı 

Bir 

Son Balkan iktısat konferansında 
Balkanlar arası bir deniz hath kur
mak için bir karar verilmişti. Bu ka
rar az bir zamanda tatbike girmiştir. 
Yeni hat Yugoslav kardeşlerimizin 

teşebbüsile kurulmuş, ilk vapur da 
dün limanımıza gelmiştir. 

Yeni hat, şekil bakımından Zeta 
şirketinin bir ticari teşebbüsüdür. 

Fakat hakikatte Balkan ideallerinin 
file çevrilmesine ait yeni bir teza -
hürdür, Balkan memleketlerini biri
birine bağlıyan yeni ve güzel bir da-
mardır. 

Bu sayede seyyar ve devamlı bir 
Balkanhlık muhiti kurulmuştur. Ye
ni Balkan vapuru, Köstenceden Yu
goslavyanın Susak limanına kadar 
bütün Balkan limanları arasında do
laşacak, Balkanlı dostları kardeş 
meınleketlerile temasa getirecek, va 
purda bir arada bulunduracaktır. 

Bundan başka vapur, şimali ve mer
kezi Avrupadan Balkanlara doğru 
yeni bir turizm hareketi açacaktır. 

Bu maksatla Balkan hattını Triyeste 
ve Venedik limanlarına kadar uzata
caktır. 

Zeta şirketi bu sahada ilk adımı 

atmakla Balkanlılık idealine büyük 
bir hizmette bulunmuştur. İstanbul 
Balkan iktısat konferansında veri • 
len karara .göre Yugosladıların aç • 
tıklan aylık hat, Balkanlar arası hat
tının ancak ilk safhasıdır. 

İkinci bir Balkan memleketi de ay 
Iık bir hat kurunca seferler on beş 
günde bir olacaktır. Üçüncü, dördün 
cü Balkan memleketi de bu teşebbü· 
se karşı kendi payına düşen vazife • 
yi yapınca Balkan limanları arasın
da yolcu ve yük taşımak için hafta
lık bir sefer vücude gelecektir. 

"-k · berlerin, Adisababa kapılarında mu ... sı takdirde muharebe mahiyeti- nal İslovak, küçiik sanayiciler, milU 
qı d harebelerin devam etmekte bulundu 
h.. eğiştirecek ve Çin çeteleri daha birlik fırkaları, bunlar, Henlayn'ci-

1 1 il ğunu bildirmekte olduğunu söy e -Nk faaliyet göstereceklerdir. lere ve iftirakçı mücadelelere muka-
S{D"A: vemet etmek için halkı vahdete da-,._,mf;lıi~tş..,irM. 

~\.U ımtur.-- .,..._ m"M..fh ~vasu~l"Ymn\"ılm 

Y ahudllere ve 

Karakollara Hücumlar 
Devam Edip Gidiyor 

Daha sonra söz söyliyen Lord Ha
lifaks, hatiplere cevap vererek Ha
beş istilası meselesinin münferit bir 
mesele olmadığını, Milletler Cemiye-

Böyle bir hat, masrafını belki de 
ilk zamanda çıkarmıyacaktır. Fa -
kat bazı ihtiyaç hareket uyandınr. 

Bazan harekd ihtiyacı doğurur. Yeni 
Balkan hattı Balkanlar arasında tu 
rizm bakımından temasları çoğalta
cağı gibi, böyle bir doğru ve munta
zam bir hat kurulması, Balkan mem
leketleri arasında yeni ticari miina
sebetler yaratmıva da hizmPt PdP.hi. 
lecekfu. ıskıraa !Uehmet Mahmut Paşa Henlayn'ci mebuslardan Hund, gösterilmesile hitama ermiştir. 

---..:r. ..... _v ... _... V"•• •-.1 - _.._.._.._. .... ..., ............. .:ıı..:::;.-c: "~i'h.LJ' 

rikat devam etmektedir. Bir çok yer- etiğini, binaenaleyh İngilterenin bü
lerde karakollar& ve Yahudi koloni- tün Milletler Cemiyeti davasını üze.. • ahinesi ~·eni bir tahavviil ge Londra 18 (Hususı') Bugu"n a •ttıışt· Çek hükumetinin Südet Almanlarma • - -

il ır. l\faliye Nazırı İsmail Sıtkı vam kamarasında mebus Herderson Şa S" A1manvari s~lfım vermek için müsa- • 
iş Vellvcyş kanalı idare heyetine geç ade ita etmiş olduğunu söylemiştir. İtalyanın henüz Habeşistana hakim 

il l\t . Yerine Mehmet Mahmut Pa- Dün Prag Alman üniversitesinin olmadığını, Habeş mukavemetinin 
alıye Nazırlığını almış, Dahiliye . t tt'gu·n· so"yledı'kten sonra Ha 

. ıh:ırlığın d LJ>.tr· S 't p yem hukuk doktorlarının kabulü es- evam e ı ı ı ' 
ır·ı a a u ı cyı aşa ge- d 1 .. . . v beşistandaki vaziyeti anlamak için 1 ltıişti L Atf S •t p M nasın a namzet er profesorlerını sag 
il tan~n r. u·ı·ı eydı laşa d ısıdrın kollarını kaldırmak suretile selamla- oraya bir tahkik heyetinin gönderil 
e nuş ı ım a am arın an ır.· mesini istemiş, hariciye nezareti müs hah·ı· · k d mışlardır. 
are . 

1 ıyeye geçınceye ~ ar Ne- • • teşarı Mister Butler cevap vererek 
e. tsız Nazırdı. Ve Mısır Üniversi- Demokrasıler, laşıstlere bu haberlerin hükumet istihbaratına 
,;•tıin Rektörü idi. Lutfi Seyit Paşa, nihayet " dur!,, diyecekler menafi olduğunu ve tahkikat yap -
• ~•rın liberallerinden olduğu için Londra, 18 (Hususi) - Beynelmilel mağa imkan bulunmadığını anlat -
/•t kabinesinde liberallerin mev- amele sendikalan federasyonunun mıştır. 
e' kuvvetlenmiş bulunuyor. Kabine- Osloda yaptığı toplantıda, federas-
i~tı ~Yrılan İsmail Sıtkı Paşanın va- yon katibi umumisi ve İngiliz mü- BREZİLYA: 
1 etı geçenlerde bir kabine buhra- messili Servalter Sitriin bugün söy -
1~ Sebebiyet vermek üzere jdi. Sıt- lediği bir nutukta, demokrat devlet-
İti) aşa~ın Maliyeden Harbiyeye ge- !erin ergeç faşist tecavüzkarlığına 

llıesı istenivor, fakat kendisi bu karşı "Dur!" demek mecburiyetinde t!\•k•· • 

idam Cezası 
Yeniden Konuldu 

lcrine karşı taarruzlar yapılmış oldu
ğu haber verilmiştir . Afulede vukua 
gelen bir müsadP.mede bir İngiliz za
biti· yaralanmıştır Nasira mıntaka
sındaki kasabalarda kırk kadar tev
kifat yapılmıştır. 

MISIR: 

Kabinede Bir 

Değişiklik 

et t 11 h.ırakmak isteı~iyo.rdu. Niha- kalacaklarını anlattıktan sonda Çe - • 
a 

81llaıl Sıtkı Paşa hır hberal olan koslovakyanın teşekülündenberi en 
Ş\'ek·1 1 · · .. it 1 chınde bu meı-kii bıraka- mühim tehlikeyi geçirdiğim, Sudet 

Kahire, 18 (Hususi) - Mısır ka
binesi bugün bir tadile uğramıştır. 
Başvekil Mehmet Mahmut Paşa, Sü
veyş kanalı idare heyetine tayin olu
nan maliye nazırı Ismail Sıtkı Paşa
nın yerine Maliye nazırlığını üzeri

Rio-do-Janeiro, 18 (A.A.) - Dev ne almış ve eskiden uhdesinde bulu
letin emniyetine karşı işlenen cina - nan Dahiliye nazırlığına Ltitfi Seyit 
yetlerde ve en başta yabancı yardı- Paşayı getirmiştir. Lıitfi Seyit Paşa 
mı ile hükumet devirme teşebbüsle- evvelce Mısır üniversitesi rektörü 
rinde idam cezası yeniden konul- j idi. Mısırın tanınmış ilim adamların 

~ kabineden ayrılmıştır. ler meselesinin halli lazım geldiğini, 
·ı lıstrda liberaller bir ekaIIiyet teş- fakat her tahammülün bir haddi bu 

toll etınekle beraber birkaç ekalliyet lunduğunu anlatmış ve: .'Bütün de
l'tisi ile birleserek ve müstakille- mokrasiler Çekoslovakyaya yardım muştur. dandır. 
il tıı·· ~ etmeli ve onun askeri veya iktısadi 

Uzaheretini temin ederek iş ha- h .. ÇEMBERLAYH VE iSTiFA EDEN NAZIR: lld istilaya uğramasına karşı er muza 11 
kalahilmektedirler. hereti göstermelidir!,, demiştir. Şer 

Talebenin 
Ziyareti 

1'tterztfon, (TAN) - Samsun lisesi 

e:b~i~den bir grup, müdürlerin-
~ hırı ve üç muallim, izciler ve 6 
Ituılalebe şehrimize gelmişler, orta 
atılı: lnuallimleri ve izcileri tarafın
tı.r arşılnnmışlardır. Misafir talebe, 
'rd~~a hazırlanan yerlerde geceyi ge a· ten sonra dönmüslerdir. 

;; Çocuğun Kolu Kırıld ı 
Psırı~rzifon (TAN) - Orta okul kar
lı-ad aki bir bahçe duvan yıkılmış, 
la it: 0 Ynayan çocuklardan biri altın-

Si triin daha sonra beynelmilel fede
rnsyona iştirak edenlerin 20 milyo -
na baliğ olduklarını anlatmıştır. 

---o-

JAPONYA: 

llk Cami 
T Örenle Açıldı 

Tokyo, 17 (Radyo) - Bugün Tok
yoda ilk camiin açma merasimi ya
pılmıştır. 

.. 

rine alamıyacağım anlatarak söze baş 
lamıştır. Müzakere devam etmekte
dir. 

Meksika se firi ayrıldı 
Londra, 18 (A.A.) - Hükumeti ta 

rafından çağınlmış olan ~eksika se
firi B. Villa Mişel, dün Parise hare
ket etmiştir. Zannolunduğuna göre 
mumaileyh, beynelmilel iş bürosunun 
önümüzdeki içtimaında hazır bulun
mak üzere Cenevreye gidecektir . 

ALMANYA: 

Hususi Vize Almadan 
Macaristana Gitmek 

Yasak Edildi 
Berlin, 18 (A.A.) - Alman ve eski 

Avusturya tebaasından hiç kimsenin 
26 dan 30 mayısa kadar Budapeştede 
toplanacak olan dini kongreye iştirak 
etmesine müsaade edilmiyeceği hak
kındaki haber tahakkuk etmiştir. 
Bugün neşredilen bir emirname ile, 
Almanyada oturan Almanların husu 
si bir vize almadan Macaristana git
meleri veya bu memleketten transit 
suretile geçmeleri menedilmiştir. 

Emirnamede Macaristana vize al
madan gerek doğrudan doğruya, ge
rek başka memleketlerden dolaşarak 
girmiye teşebbüs edecek olan Alman 
tebaası hakkında şiddetli cezalar tat 
bik edileceği tasrih edilmektedir. 

Alman ziraat kanunları 
ve Avusturya 

Berlin, 18 (A.A.) - Resmi gazete
de çıkan bir emirname, 30 eylıil 933 
tarihli ziraat kanunu ile buna zeyil 
kararların bundan böyle Avusturya 
eyaletine de teşmil edilmiş bulundu
ğunu bildirmektedir. 

Ziraat- Kon9resi 
Geri Bırakıldı 

Yeni hattın, Balkanlılık çerçevesi
ne Bulgaristan ve Arnavutluğu da -
hil sayması ve iki memleketi diğer 
Balkan kornşulanna bağlaması da 
ayrıca büyiik bir menfaat teşkil eder. 

Türk Vatadaşhğına 
Kabul Edilenler 

Ankara, 18 (Tan muhabirinden)
Alman tebeasından 1896 doğumlu 
Kari Hiper'in Abdurrahman Omer 
adıyla, karısının, Suzan adıyla, Sov
yet tebeasından 1883 doğumlu Yu -

van Kuzneçef'in, Yunus Selim adıy 
la, Sovyet tebeasından 1888 doğum
lu Ejeni'nin, Emine adıyla, Yugos -
lav tebeasından 1914 doğumlu Ele -
ni'nin, Emel adıyla Türk vatandaş -
lığına kabulleri, Vekillerr Heyetinin 
tasdik.ine iktiran etftf(ir. 

---o---
Varnada 
Dostluk 

Tezahürleri 
Varna, 18 (A.A.) - Hamidiyenin 

Varnayı ziyareti Bulgar ordu ve bah 
riyesi ve halk tarafından büyük bir 
memnuniyet ve samimiyetle karşılan 
mış ve rıhtımda büyük bir halk küt
lesi zırhlımızı alaka ile temaşa eyle
mişir. 

Bulgar kumandan ve amirali ta -
rafından verilen ziyafette pek dos -
tane nutuklar teati edilmiş ve iki 
memleket ordu ve donanmaları ~a -
sındaki dostluk tebarüz ettirilerek 
mütekabilen samimi temennilerde 
bulunulmuştur. 

k~ı ~l'tııştır. Çocuk, yalnız kolu kırıl 
a alde kurtarılmıştır. 

~~elzeıe Mıntakasında 

Merasimde Japonlar ve müshi -
mı:ınlar, Japon askeri ümerasından 

ve mülkiye ricalinden bir çokları bu 
lunmuş, Yemen kralı Imam Yahya -
nın oğlu Seyfülislam babasını temı::il 
etmiş, Suudi Arabistan kralı llinis
suut namına Londra sefiri Şeyh Ha -
fız Vehbi hazır bulunmuştur. Mera -
simde bir çok nutuklar söylenmiş, 

Yemen devletinin mümessili ile se -
fir Hafız Vehbi Tokyo radyosunda 
birer nutuk söyliyerek Japonya ile 
lslam ve Arap memleketleri arasın
daki dostluktan bahsetmişlerdir. 

Ankara, 18 (Tan muhabirinden)
Bu yakınlarda toplanması, evvelce 
tEkarrür eden büyük ziraat kongre
si, şimdilik bir müddet için geri bı-

Ziyaretin ikinci günü meçhul as -
ker abidesine maiyetinde müsellah 
bir kıtamız bulunduğu halde Hami ~ 
diye komutanı tarafından merasimi 
mahsusa ile bir çelenk konulmuştur. 
Bu akşam belediye tarafından bir zi 
yafet ve yarın akşam da Sofya elçi -
miz t~rafından büyük bir suvare ve
rilecek ve geminin hareket gününde 
güvertesinde bir çay ziyafeti tertip e
dilecektir. 

r Eırar Şehir, (TAN) - Yurdun her 
ıet1dan gelen maddi yardım, z~l 

- b.uht:~ Zarar gören vatandaşlara 
~ .. lıf surette dağıtılmaktadır. 

•it oşlter ve Akpınar civarında hiç 
Vatandaş açıkta bırakılmamıştır. 1,9 

1 rakılmıştır. Buna sebep, memleke -
_ j tin en uzak köşelerinden dahi murah 

has olarak geleceklerin, hali hazır
Yukandaki resimde geçenlerde istila eden İngiliz Hava Nazın Sw in fo-1 da en hummalı çalışma devrelerinde 

Başvekil Chamberlain ve karısı ile beraber gör ülmektedir bulunmalarıdır. 

Bu ziyaretin bıraktığı umumi in -
tiba, iki memleekt arasındaki dost -
luğun tazelenmesine iyi bir vasile teş 
kil ettiği merkezindedir. 



TAN 19 - 5 - 1938 
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Sahte Vasiyetname 
Yapanlar Ceza Gördü 

100 Bin Drahmi Dolandırmak lstiyen Oç 
Suçlu, ikişer Sene Hapiste Yatacaklar 

Ağır ceza mahkemesi dün bir sahte 
vasiyetname yaparak 100 bin drahmi 
dolandırmak istiyen üç ki§i hakkında 
mahkumiyet kararları verdi. İddia 
şu idi: 

Evvelce eroin kaçakçılığından 10 

ay hapse ve 200 lira para cezasına 

mahkum olan ve on aydan başka, pa
ra cezası veremedikleri için de 200 

gün tekrar hapisanede yatan Hıris
ostini ile Yani, Maryanti isminde bir 

kadını bulmuşlar ve varissiz ölerek 
Pirede Yunan Milli bankasında 100 
bin drahmi bırakan Lazaros ağzın

dan lağvedilen ikinci noterde bir va
siyetname uydurmuşlardır. Bunu da 
İstanbul Yunan başkonsolosluğuna 
ibraz ederek Yunanistandaki para
nın getirtilmesini istemişlerdir. Bu 
sırada müddeiumumiliğe vasiyetna
menin sahte olduğu ihbar edilmiş ve 
tahkikata başlanmıştır. 

Noterliğin mührünü taşıyan bu 

CİNAYET: 

Bir Çoban 
6 sene Hapse 
Mahküm Oldu 
Ağır ceza mahkemesi, geçen sene 

teşrinievvelin onuncu gecesi Mecidi
yeköyü civarında geçen bir cinayet 
davasını neticelendirmiştir. Mahke
menin hazırladığı uzun bir kararda 
hadise bütün teferruatile inceleniyor 
du. Cinayet, şu şekilde işlenmişti: 

Levent çiftliğinde çobanlık yapan 
Mustafa oğlu İbrahim, h adise gecesi 
koyunlarını otlatırken o civardalci 

bir hendeğe saklanan İbrahim oğlu 
Hüsnünün yavaşça bir koyunu aya-
ğından yakaladığını görmüş ve he
men üstüne hücum etmiştir. Hiisnü, 
İbrahimin gırtlağına sarılmış, o da 
can korkusile bıçağını çekerek Hüs
nüyü yaralamıştır. Hüsnü ilk yarala
n aldıktan sonra kaçmıya başlamış, 
fakat suçlu onun ilerde kend isine bir 
silahla tecavüz etmesi ihtimalinden 
korktuğu için tekrar arkasından koş~ 
muş ve bıçağını 12 yerine saplamak 
suretile cansız olarak yere sermiştir. 

vasiyetnamenin noterlikte aslı bulu
namamıştır. Ehli vukuf tetkikat yap
mış, mührün noterliğe ait olduğu 
ve noter Hasan Arkın imzasının tak
lit edildiği neticesine varmıştır. 

Suçlular noterlikte şahsını unut
tukları bir memur vasıtasile gizlice 
noterin mührünü dışarda hazırladık
ları bir vasiyetnameye basmışlar, no 
terin imzasını da taklit etmişlerdir. 

Suçlular müdafaalarını yaparlarken: 
- Bu vasiyetnamenin aslı noter

liktedir. Fakat noterlikteki karışık
lıkta belki kaybolmuştur, diyorlar, 
ve vasiyetnamenin Türk makamları
na karşı ibraz edilmediğini ileri sürü
yorlardı. 

Mahkeme kararında bütün bunla
rı inceliyor ve suçun sabit olduğu ne
ticesine vararak üçü hakkında da-i
kişer sene hapis cezası veriyordu. 
Yalnız Hırisostini sabıkalı bulundu
ğu için bir ay fazla hapiste yatacak
tır. 

TOKATLAMA : 

Avukat Kat bi 
ile Mubaşir 
ArasındaHad·se 
S ultanahmet sulh birinci ceza malı 

kemesinde dün, Sultanahınet sulh i
kinci ceza mahkemesi mübaşiri Meh 
medi tokatladığı iddia edilen avukat 
katibi Nazifin muhakemesine devam 
edilmiştir. Mübaşir Mehmet, şikaye
tini şöyle izah etmiştir: 

- Hiıkim, muhakemenin gizli ya
pılmasına karar verdi. Ben salonu 
dinleyi..:ilcrdc.u. UVil"l'•.J .., • ..z.,..,,, DU ~~-

rada suçlu bana ii_:ıir tokat vurdu. 
Suçlu Nazil te kendisini müdafaa 

ederken şöyle demiştir: 
- O bana evvela bir tokat vurdu. 

Ben de mukabele ettim. 
Muhakeme, şahitlerin çağırılması 

için talik edilmiştir. 
O>-----

AGJRCEZADA: 

Arkadaş Katilinin 

Muhakemesi 

MüDDEİUMUMİL1KTE: 

Yaralı Tüccar Dün 

Hastanede Öldü 
Mihran isminde bir tüccar evvelki 

gün düşerek, başından ağır surette 
yaralanmıştı. Mihran, nakledilği Cer 
rahpaşa hastanesinde dün ölmüştür. 
Müddeiumumilik tahkikata lüzum 
görmüş, tabibiadil Enver Karan da 
cesedi muayene etmiştir. Ölümün 
kafatası kırılmasından ve dimağ nez
finden doğduğu anlaşılmıştır. 

Müddeiutnumillk, cesedin gömül
mesine izin vermiştir. 

HIRSIZLIK: 

ild Hırsızlık Suçlusu 

Beraet Ettiler 
Ege vapurundan Samsunlu sarraf 

Hasana ait bir makineyi çaldıkları id 
diasile asliye birinci ceza mahkeme
sine verilen Mehmet Fenni ile Emin 
hakkında iddiayı tesbit edecek delil
ler bulunmadığı ı!,;in beraat kararı ve 
rilmiştir. 

• Sultanahmet, r.ulh birinci ceza ha-
kimi, dün zarfçılık suretile Ahmedin 
parasını dolandıran sabıkalılardan 

Vehbi ile Serkisin sorgusunu yapmış, 
ikisi hakkında da tevkif kararı ver
miştir. 

o 
Artist Elizabet zabıtaya hakaret 

ettiği için asliye üçüncü ceza mahke
mesince 21 gün hapse mahkum edil
mişti. Temyiz bu kararı tasdik et -
miştir. 

Otomobil Kazasının 
Yarah ları 

Evvelki gün iki tramvay arasında 
kalan otomobilin içinde yaralananlar 
dan, Şerif oğlu İsmail Bekir Sen Jorj 
hastanesine kaldırılmıştı. Tabibiadil 
Salih Haşim, dün yaralıyı hastanede 
muayene etmi~tir.. Otomobil sahibi 
Zeki U1uçamın yarası hafif olduğu 
1~J..ı.J \,.lU..1.l. ı~~•• ••u• _.,.., ... .,,.....J_ o---·-- ,,.._ 
bibiadiller tarafından muayene edil
miştir. 

Eugün Y aptlacak 

Merasim 

DENIZBANKIN YAPTIRDIGI GEMiLER : 

Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRİYATI: 

12,30: Karışık p1Ak neşriyatı. 12.50: plA 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 13,15: vı 
hHl ve harid haberler. 

1 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30: Pl~kla dans musikisi, 19.15: Tilt) 
muslkisl ve halk ıJarkıları (Makbule çat<l'J 
ve arkadaşları) 20,00: Saat ayarı ve arapÇ' 

Deniz Bankın Almanynda yaptırdığı gemilerin ikincİRİ olan Sus vapu
ru Haziran başlarında Iiil limanında teslim alınacaktır. Geminin tezgah
tan indirilirken alınan bir resmini basıyoruz. 

TURGUTLUDA: 

Bir Vatandaş 
Mektep için 
Bina Verdi 
Turgutlu, (TAN) - Maarif Vekille 

tinin yardımile kasabamızda kurulan 
Orta mektebin binası yoktur. Şehrin 
ileri gelenlerinden Zahit Zühtü ve 
arkadaşlarının maddi fedakarlıklar 
ile şimdilik iki bina bulunmuş ve ted 
risat ta burada yapılmaya başlanmış 
tır. Alibaba adiyle maruf olan kasa
bamızda hemen herkes tarafıngan 

sevilen bir hemşerisi de 3 bin lira 
kıymetindeki arsasını ortaokula hedi 

TOPLANTILAR 

DAVETLER • 
Hafta İçinde 

• 
* Öğretmen Kemal Sun, cumartesi ak

şamı saat 20,30 da Şehremini Halkevinde 
"İstanbuldan Orta Asyaya bir müracaat" 
mevzulu bir- konferans verilecektir. 
Yarn~ 
Kadıköy Halkevlnde cuma günü akşa -

mı saat 21 de Bayan Sıdıka Atasağun ta
rafından "Tiirk kadınının aile ve cemiyet 
teki vazifesi,, mevzulu bir konferans ve
rilecek, konferansı bir mandolin konseri 
takip edecektir. • Üsküdar 19 uncu ilkokul yoksul çucı.olt 
lar menfaatine Frnnsız tiyatrosuuds. bfr 
müsamere verilecektir. 

ye etmiştir. Alibaba geçen gün has
talanmış ve gözlerini hayata yum- ı 
muştur. Ölmeden evvel alakadar me : 
murları çağıran Alibaba 8 dönümlük ; 
kıymetli bir zentinliğini de orta oku- 1 

la vakfettiğini söylemiştir. Alibaba 1 

ayrıca Alaşehirdeki evini ve bir mik- 1

: 

dar arazisini de ileride Alaşehirde 
kurulacak Orta okula vermiştir. 

- = -• -"••- - - ~ 

YARDIM 1 

LiSTESi 
Kırşehir zelzele feHlket7.edelerine 

yardım için, Kızılay İstanbul mümes 
silligine bugüne kutlar yatırılan para 1 

GEMLİKTE: 

Başvekilin Bir 
Hediye si 

Gemiık, ( nu · ı - l:5aşvcKH L.eıaı 

Bayar, Gemlik spor klübüne Deniz -
bank vasıtasile tam takımlı bir şar
pi hediye etmiştir. 

Gemlik, <TAN) - Kazamız hal
kJ ve memurları, zehirli gazlardan 
korunma kursundan geçirilecekler
dir. Kursu, jandarma kumandanı yüz 
başı Salim Ozmen ve maarif memu
ru Sıtkı idare edeceklerdir. 

Yeni Yollar Yapıhyor 
Gemlik, (TAN) - Kazamız koyle-

1 

ıun yekunu 9762,31, Eminönü şubesi-

1 

ne yatırılan yardımların yekunu da 

1 

646,24 liradır. : 
--- ~·- - - --· il 

Bursah I~Jebe in Gezisi 
ca Ilyas" me~<tebi talebesi, başöğret- · 

menleri Zühtü Serenin ve diğer öğ
retmenlerinin idaresi altında dört o
tobüsle buraya gelmişler. deniz kı -
yısında tetkiklerde bulunduktan son
ra dönmüşlerdir. 

ÖLÜM 
Merhum Sami paşa kızı csbak Vi

yana büyük elçisi merhum Mahmut 
Nedim paşa refikası merhum Sami 
paşa zade Sezai Beyin hemşiresi üni
versite doçenti doktor Nebil Bilhanın 
ve üniversite le'ktörü Bayan Samiye 
Bilhanın valideleri Bayan Fatma Ne 

neşriyat. 20,15: Radyofonik temsil (Gelir' 
ler Grupu) 21,00: Konferans: (Ordu sarlS' 
\'1 Sellin Sırrı Tarcan) 21,15: Sttidyo salO: 
orkestrası: l - Lumbye: Champagne GB' 
lop. 2 - Hanschmann: Kleinne Freudef> 
3 - Yoshitomo: Japanische Suite. 4 - Si 
rauss: Die Flcdermaus. 22,00: Ajans hatıef' 
lerl. 22,15: Yarınki program ve İstil' 
marşı. 

SENFONİLER 
12.15 Roma kısa dalgası: Senfoni~ 

konser. 21.15: Londrada verilecek seıı; 

fonik Avrupa konserini muhtell.f posta• 

lar nakledecektir. 21 BUkreş: Senforıl1' 
konser (Beethoven). 22.05 Devaını>-
2ı.;;o Bclgrat Senfonik konser (Brucl'· 

ner). 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Bertin lm;a dalgası: Halk musl• 

· kisi (8.15 Devamı). 12 Berlin kısa dal' 
gası: Karışık program. 13: Hafif m~· 
ki. (14.30: Devamı). 12.15 Roma ıosl 
dalgası: Hafif musiki. 13.25 Bükreş: Si• 
biçianu orkestrası (14.30: Devamı). 14·' 
Roma kısa dalgnsı: Musikili prograJ!l-
16.30 Berlin kısa dalgası: KUçUk koıt' 

ser. 17.10 Prag: Fok orkestrası. 17,45 
Bedin kısa dalgası: Hafif konser (18.50: 
Devamı). 18.10 Prag: Musikili çocu" 
programı. 18.30 Peşte: Dohnanyl'nin td3 

resinde opera orkc~trıısı. 19 Ostrava: Al 
monlk musikisi. 19.15 Berlln kısa dal• 
gası: Neşeli neşriyat. 19.20 Prag: Band0 

muzika. 19.30 Brüno: Hafif müntehaP 
musiki. 20.15 YUk~ek d:ılgalı Romany3· 
Romen halk musikl~i. 20.30 Roma B!I' 
ri: Karışık musiki. 21 Viyana: Hafif rrıll' 
siki konseri. 21.30 Florans; Napoli: Baıt 
do muzika. 23.30 Viyana: Halk musiıci' 
si ve hafif parçalar. 

OPERALAR, OPERETLER: 

22 Roma: Bari: "Cin-Ci-Lfı" isl!TI' 
li operet piyesi. 22 ivınııno; Torlno: "l\'18 
donna İmperia" isimli musikili piy6 
(Mütenkıben bir opera tcmslli). 

ODA MUSİKİSİ: 

20.15 Bükrcş: Oda musikisi konser! 

KESİT ALL ER: 

tazi piyanQ e~er\~inden. 11.1? (ScJı.1.1• 
bert'in şarkılarından). 18.30 Berlin kJ~1 

dalgası: Gü7.el se~lilcrin plfıklarındsll-
18.40 Prag: Şarkılı konser. 19.20 Bel• 
grat: Viyolonsel konseri. 20 Betgrst: 
Halk şarkıları. 20.10 Viyana: Cenup p.1• 
mantarı (Siidet) şarkılnrı. 23.35 Pr8'° 
Piyano konseri (Schuman). 

DANS MUSİKİSİ· 

19.02: Bükreş. 23: 
23.15: Belgrat. 

MUHTELİF: 

Florans; Nap0tl· 

19.10 Bari; Romn kıM dalı:ıası: At"tl.P' 
ça musikili program. 20.37 Bari: Muıııl' 
kiliTürkçe program. 21.15 Bari: Yunll' 
nistana mnhsus musikili program. Geçen celsede, müddeiumumi iddia 

namesini söylerken çocuğun nefsini 
müdafaa için cebren bıçak kullandığı 
nı kabul etmiş, buna göze ceza veril 
mesini istemişti. Mahkeme kararında 
bu iddiayı reddediyor ve suçun Ab
durrahman, Recep, Sotiri, Rıza ve 
Hamdinin şahadetleri, elde edilen hı 
çak, suçlunun itirafı ve kanlı clbisele 
rile sabit olduğu neticesine varıyor 
v e 18 sene ağır hapse mahkum edi
yordu. 

Dün ağır ceza mahkemesinde arka
daşı Aliyi öldürdüğü için tevki! edi
len Rızanın muhakemesine devam e
dilmiştir. Muhakeme bitmiş ve mü
dafaa için talik Pdilmiştir. 

19 Mayıs Spor ve Gençlik bayramı 
münasebctile Şişli Halkevi spor şu
besi bir program hazırlamıştır. Sipa
hi Ocağının yanındaki sahada spor 
gösterişleri yapılacaktır. Bu gösteriş
lere Kurtuluş, Beyoğlu Spor, Galata 
Spor, Taksim Yeniyıldız ve Şişli Hal 
kevi sporcu1arile bütün bu semtin 
mekteplileri, Pangaltı lisesinin ban
dosu iştirak edecektir. 

rinde köy kanunu tatbik edilmcğe 
başlanılmıştır. Ilçebay Zeki Işık, 
köyleri muntazam yollarla biribirle
rine ve merkeze bağlamak için faa -
liyete geçmiştir. Bu yollar imeci su
retile yaptırılacaktır. yire vefat etmiştir. Cenazesi bugün ı ••••••••••••••~ 

Yalnız hadisede şiddetli tahrik gör 

düğü için ağır hapis cezasını hapse 
çeviriyor ve cezasını da altı seneye 

indiriyordu. 

iskele K6hyasını Öldüren 

Hamal 
Dün ağır ceza mahkemesinde on 

ay evvel Eminönü iskelesi hamallar 
kahyası Petrükeli Hasanı öldürdüğü 
için tevkif edilen hamal Yusuf oğlu 
Yusufun muhakemesine devam edil
miştir. Geçen celsede müddeiumumi 
iddiasını söyliyerek suçlunun idamı
nı istem işti. Dün mahkeme salonu ve 
koridoru çok kalabalıktı. Polis ve 
jandarma hususi tertibat almıya mec 
bur olmuştu. Davacı yerinde ölen Ha 
sanın kardeşi Mehmetle karısı Zey
nep bulunuyorlardı. Celse açılır a
çılmaz Zeynebin verdiği istida okun
du, Zeynep: 

- Kocam öldükten sonra sürün
miye mecbur olduk. Daha fazla sü
rünmemize mahal kalmamak için 
suçlu hakkındaki karannızın bir an 
evvel verilmesini istirham ederirn, 
diyordu. 

Rıza mahkemeye verdiği bir istida 
ile müdafaasını yazılı olarak vermek 
üzere muhakemenin talikini istiyor
du. 
Reis, bir haftadanberi niçin hazırla
madığını sordu. Rıza bu suali şöyle 
karşıladı: 

- Aklım başımdan kaçmıştı. Ya
zamadım. 

Müddeiumumi son defa kaydile 
kendisine mühlet verilmesini istedi. 
Mahkeme bu talebi kabul ederek mu 
hakemeyi bir hafta sonraya bıraktı. 

riyor ve şunları söylüyordu: 
- Müddeiumumi hadisede tasav

vur ve tasmim bulunduğunu, çünkü 
yolunu bekliyerek kendisini öldürdü
ğümü söyledi ve buna göre ceza ke
silmesini istedi. Ben 9 senedenberi 
Eminönü iskelesinde çalışıyorum ve 
Kohen hanında oturuyorum. Hadise 
yeri Kohen hanının yoludur. Ben 
daima hadise yerindeki Yusufun kah 
vesinde bulunurdum. Burası adeta 
benim bir ikametgahım gibi idi. Ben 
birçok defalar kt"ndisinden haksızlık 
gördüğüm maktul Hasanı bu kahve
hanenin önünde gördüm. O bana e
lindeki büyük bastonla vurdu. Ben 
de kendimi müdıtfaa için bıçak çek
miye mecbur oldum. Kahveci Yusu
fun şahit olarak dinlenmesini iste
rim. O dinlenince işte tasmim ve ta
savvur olmadığı anlaşılacaktır. 

Mahkeme, bundan sonra kahveci 
Bundan sonra reis, B. Refik, suçlu- Yusufun şahit olarak dinlenmesine 

nun tevkifhaneden gönderdiği isti- ve suçlunun nüfus kaydının sorulma 

d~~ı okuttu. Su~lu, bu istidasında 
1 
sın~ karar verdi ~e muh~kern~yi 10 

muddeiumuminin iddiasına cevap ve- hazıran saat on dorde talik ettı. 

Süleymaniye klübiinde saat 21 de 
bir müsamere verilecektir. 

Fatih Halkevi Yönetim Kurulu ta
rafından Karagümrük Spor sahasın
da saat 14,30 da merasim yapılacak
tır. 

Deniz Gedikli Erbaş hazırlama or
ta okulu tarafından gençlik ve spor 
bayramı münasebetile bugün saat 
13,45 te muhtelif spor oyunlarile bir
likte deniz yarışları yapılacaktır. Eğ
lencelerden sonra, merasimle talebe
ye mükafat dağıtılacaktır. 

Şehremini Halkevi de 19 Mayıs i
çin bir program hazırlamıştır. Gün
düz saat 16 dan itibaren Halkevi spor 
sahasında spor şenlikleri ve müsaba
kalar yapılacaktır. Gece saat 21 de de 
eğlenceler tertip edilecektir. 

Eski Gemiler Tamir 

Edilecek 
. 

Deniz Bank, bankaya bağlı b ütün 
gemileri yeni birh ale getirmeğe ka
rar vermiştir. Bu arada İstinye atel
yelerinde tamir edilmekte olan Gü
neysu vapuru tamamile yeni bir ha
le getirilmektedir. Gemi temmuzun 
ilk haftasında sefere çıkabilecek bir 
hale gelecektir. 

İstinye havuz ve atelyelerinde üç 
ay içerisinde tamir edilen · gemi ade
di 19 u bulmuştur. S abih h avuzun 
mevcut 38 val!inden 32 si y enilen
miş ve bu suretle eskiden bir gemi
nin havuza alınabilmesi için 4,5 saat 
lazımgelirken bu müddet 2.5 saate 
indirilmiştir. Kömür sarfiyatından 

da iktısat edilmiştir. 

Engürücük - Kurşunlu köyleri 
arasında, iki tarafı hendekli. altı 

metre genişliğinde ve on beş kilomet 
re uzunluğunda bir şose inşası için 
çalışılıyor. Bu yol, Bursa - Gemlik 
şoscsile birleşmektedir. 

-0-

18 Suçlusu Olan 

Bir Muhakemee 
!zmit, (TAN) - Uç ay evvel, U -

laçlıda balıkçı Arif reisin öldürülme 
sile neticelenen cinayet davasına ağır 
ceza mahkemesinde devam olunmak 
tadır. 

Sor,guları yapılan 18 mevkuf suç
lu, vakayı inkar yoluna sapmışlar -
dır. 

Muhakeme safahatı çok heyecanlı 
o] maktadır. 

Vaniköyündeki yalılarından kaldırı- I 
larak ikindi namazı V aniköy camiin
de eda edildikten sonra Küçüksuyun- ! 
daki aile kabristanına defnedilecek-

1 

•• 
tir. 

• ~ Kirahk Bahçe 
Hürriyet tepesinde Bulgar 

hastanesi ittisa lindeki duvarla 
çevrili bahçe kiraya verilecek
tir. 

Fazla malumat almak istiyen 
taliplerin her gün ve artırmıya 
iştirak etmek arzusunda bulu -
nanların da 270 lira pey akçesi 

ile ihale günü olan 25 mayıs 938 
tarihinde saat 16 da Şişlide Ha
laskar Gazi caddesinde 319 nu-
111arada Bulgar Eksarhanesine 

• gelmeleri lüzumu ilan olunur. • 

Telefon Memuru Aranıyor 
Burdur Vilôyetinden: 

Vilayet telef on şebeke;ıinin teknik işlerinde kullanılmak üzere ehliyetna
meyi haiz bir t~lefon memuruna ihtiyaç vardır. Kendisine bilahare gös
tereceği gayret ve muvaffakiyetine göre artırılmak üzere şimdilik ayda 
45 lira ücret verilecektir. (2917) 

, BABALAR •• ~ '\ 
İmtihanlar yaldatıyor ! Çocuklarınızı BERLlTZ MEKTEBiNE 

kaydettiriniz. 

ECNEBi LISANLARINI iYi ve ÇABUK Öğrenirler. 
Mektep bütün yaz açıktır. 

HAFTADA 3 DERS AYDA 4 LIRADIR. 
Beyoğlu: 373, l ~tiklal caddesi - Ankara : Saylavlar Caddesi 

DENIZBANK 
Denizyolları işletmesi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 Sirkeci Yolcu salonu 

--- Tel. 22740 

Mudanya Postaları 
23 Mayıs 1938 pazartesinden 

itibaren Mudanya hattında yaz 
tarüesinin tatbikine başlanacak· 
tır. Postalar Mudanyadan cu • 
martesinden n:aada her gün sa· 
at 8,30 da ve İstanbuldan cu· 
martesi ve pazardan maada bet 
5ün saat 16,3U da kalkacaklardır 
Cumartesi postaları Mudanya • 
dan saat 15 de ve İstanbuldan 
'aat 14 te kalkacaklardır. 

Pazar Tenezzüh Postası 
İstanbuldan pazar günleri sa· 

at 8,30 da kalkacak vapur Ar· 
mutluya uğrıyarak 11,10 da Mu 
danyaya varıp Gemliğe gidecelt 
ve Gemlikten dönerek saat 19 
da Mudanyadan kalkıp Armut· 
!uya uğrıyarak 21,50 de İstan· 
bula gelecek ve saat 22.20 de 
'ekrar Mudanya ve Gemliğ
iönecektir. lstanbula 21,50 de 
gelecek bu postanın şehir dahili 
vapur ve tren iltisakı temin e· 
dilmiştir. Mudanya postaları l{a 

raköy rıhtımından kalkacaklar· 
dır. İşbu postalara ait her türliı 
kolaylık ve teferruatı ihtiva e· 
den risaleler acentelerimizderı 

ve AKAY işletmesi gişelerin · 
den tedarik edilebilir. (2946) 



::::=====-=::: 19 - 5 - 1938 

TAN 
Gündelik Gazete 

'rAN'ırı hedefi: Haberde, fikll'de, hel'• 
ıeyde temiz, dOrUat, umlmf olmak, 
karllrı tıazeteal olmıya çahımal<tıl'. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Milletıerarası posta ittihadına dahil ol
rnıyan memleketler için 30, 18, 9, 3.5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk puJ !lAvesi lAzımdır. 

1 GUNON MESELELERİ 1 

Balkanlari 
~ormalleştirme 
Siyaseti 

[Yazan: M. ZEKERiYA] 
Başvekilimiz Celal Bayarm Bel

grat ve Sofya ziyaretlerinin ilk ve 
lllühiın neticesi, Balkanlarda vaziye
tin normal bir hale gelmesi olacak
tır. Bu normal tabiri üzerinde biraz 
dul'lnak isterim. Çünkü bu ziyaretin 
llıana ve mahiyetini, tutulan yeni si
Yasetin ifadesini ancak bu kelimede 
bulabiliriz. 

Balka.n antantı, dünyaya sulh der
si ve nümunesi oltıbilecek sağlam bir 
teşekküldür. Bu notada herkes müt
tefiktir. Fakat Balkan ittifakınıh bir 
Znft vardır: Bulgaristan. 

Bulgaristan Balkan ittifakına gir
llıiyc bir tiirlü razı olmamıştır. Se
bepleri de basittir. Komşu devletler· 
den her birine karşı Bulgaristanm. 
kendine göre dilekleri vardır. Bu di
leklerin is'afma imkô.n yoktur. Bun
lar is'af edilmedikçe Bulgaristan Bal
kan ittifakına girmek suretile emri 
\·a.kii tanımıya ;vanaşmamıştır. 

Balkanların Uru 
Fakat Bulgaristan Balkanların or

tasında bir ur gibi kaldıkça, Balkan 
İttifakı için bir zaf teşkil eder. Al
tnan~·a ve İtalya Bulgaristanı elde et
tt'ıek suretile Balkan ittifakını bom
halıvabilirler. Balkan ittifakına da· 
hiı devletlerden her biri, sırf Bulga
btu,....._.,,ju,_:•oesı'Cıu1rj~'t.ıeı;am ·ea~mez 
ler. Karşılıklı itimatsızlık Balkan it
tifakını Zal ıf]atan bir amil olmuştur. 
Yugoslavya Bulgarlarla anlaşmıştır. 
Onların hu anlaşmasını Yunanistan 
da iyi gözle gör.memiştir. Onun için 
l:unanistanda Yugoslavyaya karşı bi· 
l'az itimatsızlık, biraz kıskançlık var
dır. Rumanya, Bulgaristanın metali
batından memnun değildir ve Yugos
la,·yanın Bulgarlara yüz vermesin
den hoşlanmamaktadır. 

llulasa, Bulgaristan Balkan ittifa
kının samimi ve temiz havasını bo
zan bir unsur olmuşt~. 
Diğer taraf tan Bulgaristan da Bal

kan ittifakının tam ortasında tek ba
§ıtıa kalmış olmktan rahatsızdır, Her 
birile tek başına bile başa çıkamıya
~ağı komşularının elcle vererek et
t'afını çevirmeleri onu muztarip et
:tniştir. 

Binaenaleyh, bugün Balkanlardaki 
"•ziyet normal değildir. 

İşte Yugoslavya Başvekilinin par
:tnak koyduğu ve tedavisini istediği 
l'ara budur. 

Yugoslavya, şimdi Balkan ittifa
kının kuvvetlenmesini istiyor. Bal
kan ittifakını ihmal edilemez hakiki 
bir kuvvet haline getirebilmek için 
de evvela Bulgaristan meselesinin 
halledilmesi lazım geldiğini, daha 
doğrusu Balkanlarda evveli vaziye
tin normalleşmesi icap ettiğini iddia 
~iyor. Balkan ittifakını rahatsız e· 
den uru tedavi etmek ve bu suretle 
llalkanların sıhhatini iade etmek la
tııu olduğu kanaati hüküm sürüyor. 

işte Celil Bayarın Yugoslavya pa
Yitaııtında en ziyade Bulgaristan me
selesi üzerinde durmuş olmalarının 
en trıühim sebebi de budur. 

Yugoslavya bu bahse girmeden 
evvel Sofya nezdinde çalışmış ve o
l'ada tla zemini hazırlamıştır. Celal 
11•Yar·a cereyan eden görüşme bu e
~as üı~rinde cereyan etmiş ve ana 

atlar üzerinde mutabakat hasıl ol
lnuştlU' zannediyorum. 

811lgaristana 

Yapılan Teklif 
. llenin istihbarıma göre, Bulga

rıstana ~apılan teklü aşağı yukarı şu 
ntahiyeıtedir: 

"Buginkü anormal vaziyetten Bul 

TAN 

Londr-ada çıkan "The Economist" son sayısında Roma mülakatını 

tahlil eden dikkate değer bir yazı yazmıştır. Düçe • Führ-er- Gör-üş

meler-inin lngilteredeki akisler-ini gösteren bu yazıyı naklediyor-uz. 

a a a 

Roma Mülakatında 
Ne Kararlar Verildi 
H er Hitlerin İtalya seya~ 

bati nihayet buldu. Y edı 
gün süren seyahatten kala ka
la, İtalyan mükellefinin ödiye
ceği hesap puslası kaldı. İtal
yan hazinesinden sarfolunan 
üç, dört milyon İngiliz lirasına 
ve iki diktatörün bir haftalık 
vaktine mal olan bu seyahatin 
verdiği netice nedir? 

İtalya veya Almanya gazeteleri
nin neşriyatından öğrenilecek şey
ler, pek cüzidir. Bunların hepsi de 
mülakatın hudutsuz bir muvaffa
kıyet teşkil ettiğini söylemekte bir 
leşiyorlar. İki diktatörün anlaştık 
ları veya anlaşamadıkları noktala
n kendi memleketinin mukaddera
tı ile alakadar sayan yabancıların 
yapabilecekleri bricik iş, Sinyor 
Musolini ile Her Hitlerin Romada 
verilen ziyafette söyledikleri nutuk 
!arı tetkik etmekten ibarettir. 

İki hatibi de, bir anlaşma neti
cesi olarak bir lahza duraklıyan ve 
kendilerini takdir eden seyircile
re ne hissettiklerini anlatan iki 
koşucu sayabiliriz. Koşu, başkaları 
nın da iştirak ettiği silahlanma 
zemininde yapılıyor. Mesafe, ne ya 
zık ki, sonsuzdur. Ve şüphe yok ki 
yedi devlet içinde en zayü koşu -
cu, İtalyadır. Almanya, bu yolda 
İtalyadan daha kuvvetlidir. Fakat 
Almanyanın da koşucular içinde en 
kuvetlisi olup olmadığı ileride gö
rülecektir. 

Her Hitlerin Romadaki ziyaretleri sırasında Kral ve 
Mussolini ile beraber •• 

fazla benziyen bir şey. Ve bundan 
İtalyan koşucusunun, yine Millet -
ler Cemiyeti gibi bir teşekküle ka
vuşarak daha fazla ·koşmaktan ken 
dini korumak istediği anlaşılıyor. 
İtalyan koşucusunu kolundan tu
tan ve daha çok ileriye giden Al
man koşucusu ayni vaziyett~ değil 

cilya ile Tunus arasındaki boğazı 
aşacaklar, ve İngiltere ile Fransa 
deniz kuvvetlerinin seddemiyece-

ği bir arka kapıdan Afrikaya sar -
kacaklardır. Bu vaziyet karşısın -

da garbi Avrupa devletlerinin do
nanmalan da intikam almak için 
N apoliyi, Ceneveyi, hatta mukad
qes Romayı bombardıman edecek
lerdir. Fakat bu da İtalyayı düşün 
dürecek bir meseledir. 

1 Almanya ile yapılacak askeri bir 
ittifak, İtalyayı gıpta edilmiyecek 
vaziyetlere düşürebilir. Onun için 
İngiltere ile Fransa kuvvetli olduk 
ça, Sinyor Mussolini bu yoldaki 
teklifleri sağır kulakla karşılıya • 
caktır. Anlaşılan o da Almanyanın 

Çekoslovakya yüzünden büyük dev 
!etlerle harbe tutuşması takdirin
de dostane bitaraflıktan başka bir 
şey vadetmemiştir. Bu da İtalyaya 
hiçbir yük tahmil etmez. Çünkü 
Avusturyanın ilhakına göz yum -
duktan sonra, Çekoslovakyaya kar 

şı ayni hattı hareketin takip edile
ceği anlatılmış olur. Sonra İtalya, 
Çekoslovakyanın istilaya uğrama
sından ancak bilvasıta zarara uğ
rar. Çünkü Çekoslovakya, sabık mü 
selles ittifak devletlerinin müza
heretine rağmen Almanyanın pen 
çesine düşerse, Almanyaya orta Av 
rupada. yahut cenubu garbi Avru
pada mukavemet edecek kimse kal 
maz! 

G eçen haftanın sayia1arına gö 
re Almanya ile İtalya rica 

li mihverin şarkındaki yerleri nü 
fuz mıntakalanna ayırmayı konuş
muşlardır. Bu nüfuz mmtakalarına 
dair haberler biribirini tutma • 
maktadır. Fakat kağlt üzerinde ya
pılan bu işler, Çekoslovakyanın su 
kutundan sonra, bütün Avrupada 
bir şey bırakmaz. 

· Bu suretle mihver, İtalyanın Av 

rupa kıtasındaki bütün ihtirasları 

na son verdiği gibi İngiltere - İtal
ya anlaşması ve onu takip edecek 

Fransa - 'ttalya anlaşması da İtal
yanın Akdenizdeki mübalagalı ih
tiraslarına set çekecektir. 

O halde İtalyanın, militarizm le

hindeki sözlere rağmen iyi bir bey 
nelmilelci olmanın kazançlı olaca
ğını keşfetmesi kuvvetle muhte -

meldir. 

-

G'C>PtlŞLEJ:> 
Bir Harp Kazandık 

Yazan: Sabiha Zekeriya . Sertel 

Hükfunet Elektrik Şirketini satın 
aldı. -1(1 .S · 1 g 

Bu hadisenin altında saklı mana 
tahlil edilirse, bu, Osmanlı Saltana· 
tını devirip, İstiklal harbini kazanan 
Türk milletinin ve pişdarlarının, bu 
harbi tamamhyan daha bir zafer ka
zandıklanmn müjdesidir. istiklal 
harbi, cephelerde bitmiş, fakat iç cep 
helerde pusu kuran, kaleleri içinden 
deviren düşmanla olan harp bitme
mişti. Daha devireceğimiz kaleler de 
var. Bugün Elektrik Şirketinin alın
ması bu kalelerden birinin devrilme
sidir. Havagazı, Tünel, Tramvay, da
ha bunlar gibi memleketin servetini 
sömüren, büyük bir gelirini yabancı 
memleketlere taşıyan, halkı, insafsız 
casına bir kAr uğurunda ezen şirket
ler vardır ki, bunlar Osmanlı impa
ratorluğu zamanında ecnebi devlet
lere verilen "kapitülasyonların" ar
tıklandırlar. Şimdi bu şirketlerin 
devlete devri, iktısadi istiklalin ka
zanılması demektir. 

• Makine ve teknik medeniyeti, o 
güne kadar Avrupa :medeniyetleri
nin önünde giden, Asya medeniyet· 
lerini olduğu yere sapladı. O güne ka· 
dar Avrupa hükümdarlanna zafer 
şartlannı emir olarak kabul ettiren 
Osmanlı devleti, bu makine ve tek .. 
nik medeniyetinin önünde miitema· 
di ve müteselsil bir ricatle geriledi. 
Makine, Avrupa medeniyetinde istih· 
salin, servetin, terakkinin bil' motö
rii oldu. Buna sahip milletler iç pa
zarlardan dış pazarlara, müstemleke
lere, bu sahada geri milletlere hazan 
top ve tüfek, hazan da büyük ser· 
mayelerile nüfuz ettiler. Mektepler 
açtılar, ticaret ve sanayii ellerine al
dılar, milletin kültürel, iktısadi, içti
mai bütün hayat kaynaklarına elkoy 
dular. 

Dikkat edildiği takdirde Sinyor 

Musolininin nutkunda, yorgunluk 

sesini işitiriz. Halbuki Hitlerin se
sinde, yeni adım atmıya başlıyan bir 
koşucunun hali seziliyor. 

"Almanya ile İtalya, Avrupa -

nın körü körüne mukadderatını 
bağladığı ütopilere arkalarını çevir 
mişlerdi r.,, 

"Avrupada 120 milyon nüfuslu 
bir blok vücuda getirilmiştir. Bun
lar, ezeli olan yaşamak haklarına 

ve tabii inkişaflarına set çekebile -
cek bütün kuvvetlere karşı kendile 
rini müdafaaya azmetmişlerdir.,, 

Tipinizi Anlamak İster misiniz ? 

Kalelerin tepesinde Osmanlı bay
rağı sallanırken, ecnebi devletin ıe 
firi, hükumete emirlerini dikte e
derd. Ecnebi sefiri matbuattaki Ya· 
zılan satır satır sansür ederdi. Ecne
ı...: .ı ... ı.•, ... ;net.in •iyaıocthıi kontrol 
ederdi. Ecnebi sermayesi gümrükten 
muaftı. Ecnebi şirketler istedikleri 
gibi fiyat tarheder, ecnebi tebaa yer· 
lilerden büyük imtiyazlarla ayrılır
lar, kendi kanunlarına aykın hare· 
ket edenleri kendi mahkemelerinde 
muhakeme ederlerdi. Adalet sarayı
nın tepesinde sallanan Türk bayrağı, 
memleketin içinde hakim olan ecne
bi adaletinin karşısında boyun büker, 
ayla yıldız milli isiklalin sembolü o
lup olmadıklarını biribirlerine soru

Bu sözleri, tanklarını ve topları
nı Milletler Cemiyeti misakına çe 
virerek silahlanma yarışına baş -
lıyan İtalya Başvekili söylüyor. 
Fakat yine bu sözlerde, yarışın git
tik~e hızlanmasına ve ateşlenme -
sine karşı hissedilen bir memnuni 
yetsizlik te seziliyor. 

A lmanya ile İtalya neyin pe
şinden koşmaktadırlar? 

Sinyor Mussoliniye göre ikisi de 
eski ütopilere arkalarını çevirmiş-
ler ve bunu yine Sinyor Muroli
niye göre "aralarında ve başkala -
rile birlikte, adalet, emniyet ve 
sulhü daha tesirli ve müsavi şekil
de temin edecek beynelmilel bir te
şekkül rejimi aramak,, için yap -
mışlardır. Fakat bu da terkolunan 
Milletler Cemiyeti ütopisine pek 

garistan da diğer Balkan devletleri 1 
kadar muztarip ve rahatsızdır. Sizi 
Balkan ittifakı içiude aramızda gör· 
mek isteriz. Fakat buna imkan yok
sa, yine hariçte kalmak şartile, Bal
kan ittifakının ekonomik, kültürel, 
trafik, gümrük ve saire anlaşmala· 
rmda bizimle beraber olunuz. Yani 
siyasi ve askeri birlik haricinde bil· 
tün meselelerde bizimle beraber ça
lışmız. Bu suretle sulh içinde anor
mal şartlar doğuran vaziyet düzeltil
miş, rahatsızlığın esaslı kökleri ke
silmiş olur.,, 

Celal Bayara, Sofyada yapılan is
tikbale bakılırsa Bulgarlar da bu filt
re pek muhalü değildirler. Zaten 
Bulgarlarla bizim aramızda seneler· 
denberi aktedilmiş, fakat tatbik mev 
kiine konmamış bir dostluk paktı 

vardır. Bu paktın tatbikine başlan

ması yeni anlaşmanın esasını teşkil 
edecek, Türkiye ve Yugoslavyanın 

yardımı ile Balkanlarda normalizas
yona doğru yürümek mümkün ola
caktır. 

Bir defa vaziyet norma1leştikten 

sonra anlaşmak, sevişmek ve birleş· 
mek daha kolay ohu. 

Yani Almanya, tekrar dinamik 
olmaktan zevk duyuyor. İtalya ise 
stasik kalmanın daha muvafık o
lup olmadığını · düşünüyor. 

Bu ayrılık, Roma - Berlin mih -
verinin iki ortağı arasında, alp hu 
dudu meselesi üzerinde de kendini 
göstermektedir. 

Her Hitler diyor ki: "Alman mil 
letine değişmez iradem ve vasiye
tim: Tabiatin aramızda inşa ettiği 
serhat olan alplann değişmez sayıl 
mas1dır.,, 

Führer bu suretle İtalyayı tat -
min için Tiroldaki 200.000 Almanı 
kayıtsız ve şartsız olarak ebediyen 
terketmektedir. Halbuki buradaki 
Almanların fena muamele gördük
leri muhakkaktır. İtalya ile teşri
ki mesainin bedeli, demek ki, bu -
dur. Fakat bu bedel ne için verili
yor? Her Hitler diyor ki: "Bu tabii 
serhat, İtalya ile Almanyaya, fa -
aliyet sahalarını sarih bir surette 
ayırarak sulh içinde daimi iş bera
berliği temini ile kalmıvacak kar-. ' 
şılıklı ykardım ve müzaheret için 
de bir köprü teşkil edecektir.,, 

Bu cümleler, alp serhaddinin da
irniyetini anlatan ve huzur içinde 
geçecek bir hayatı müjdeliyen di
ğer cümleleri, İtalyanlara unuttu -
racak mahiyEıttedir. 

B rener geçidi İtalya ve Al -
manya için, "tabii inkişafa., 

mani olmak istiyene karşı "karşılık 
lı yardım ve müzaheret köprüsü,, 
sayildığına ve genişlemek istiyen 
taraf İtalyadan fazla Almanya ol
duğuna göre. İtalya yarımadasının, 
ihtiyaç anında bir Alman mendi
reği olacağına hükmetmek icap e
der. 

Şayet Almanya şarki A vrupada 
kurulduktan sonra, deniz aşırı yer 
!erde Fransa ile İngiltereye mey
dan okumak istiyecek olursa, İtal
yan yarımadasının vazifesi, apaşi
kar olacaktır. Akdenizin dörtte ü
çü nisbetinde bir sahaya uzanan 
bu mendirek sayesinde Aunanlar Si 

P sikoloğlar insanı iki tipe a
yırmışlardır: İçe bakanlar, 

dışa bakanlar. İçe bakanların fikir
leri, hisleri, hayatın derinliğine gir
mek ister. Kendi his ve fikirlerini 
dinler, muhiti ile az alakadar o
lurlar. 

Dışa bakanlar, bulundukları 

muhite kola)•lıkla tetabuk eder, 
toyluktan hoşlanır, içtimai olur
lar. İçe bakanlar daha ziyade ser
best mesleklerde muvaffak olabi
lirler, ilim, fen, sanat ve entellek
tüel sahalarda muvaffak olurlar. 

Kendinizin hangi tipte olduğu
nuzu anlamak için aşağıya bir su
al listesi koyuyoruz. İçe bakan ti
pin ekserisi cismani olarak ince, 
uzun boylu, dışa bakanlar da kı· 
sa boylu, yuvarlak olurlar. 

"A,, harfini taşıyan dokuz sual 
haricilerin hatlarını g()sterir. "B,, 
harfım taşıyan sualler de içe bakan 
tipi gösterir. 

Son dokuz sualde "B., haricile
re ait hatları "A,, içe bakan tipin 
hatlarını gösterir. Eğer bu sualler
den on dört veya daha fazlası si
ze uyuyorsa bu tiptesiniz demektir. 
Eğer bu miktardan daha soksan su· 
al size uygun geliyorsa siz karışık 
bir tipsiniz. 

1 - Yumşak kalpli (A) ve se· 
vimli misiniz?(B)Ailenizle olan mü
nasehetlerinizdt• ve iş hayatınızda 

soğuk ve ali'ikn-.ız mısınız? 

2 - Bir adama takdim edildi· 
ğiniz zaman (A) tabii g(friiniir mü

siinü? Yahut (B) mahcup olur, şüp· 
heli bir tavır alır mısınız? 

3 - Birdenbire (A) kızar mısı

nız? Yahut (B) bir şeyi yapmazdan 
evvel neticelerini düşünür müsü • 
nüz? 

4 - İşinizde başkalarile iştiraki 
(A) sever misiniz? Yahut daima 
kendi (B) yolunuzda gitmeyi mi ter 
cih edersiniz? 

5 - Mizah tarafınız (A) var mı? 
Yahut bu hassadan mahrum (B) 
musunuz? 

6 - Meslektaşlarınızla açık (A) 
ve samimi misiniz? Yahut onlara 

karşı (B) ketum olmayı mı tercih e
dersiniz? 

7 - Hayata (A) uyar :rııısınz? 

Yahut başkaları ne yaparsa yap· 
sınlar (B) kendi itiyatlartnızı mu· 
hafaza eder misiniz? 

8 - Günlük hadiselerle, mese-
la yemek, sinema, güzel elbise ve lardL 
saireye fazla ehemmiyet (A) verir A 
misiniz? Yoksa (B) alakanız daha W 
7iyade fikirlere ve ideallere mi İşte Elektrik, Tramvay, Havagazı, 
bağlıdır? bütün ecnebi şirketler bu devirde, 

9 - Hadiseleri (A) olduğu gibi milli istiklalimizi elimizden almak i
mi kabul edersiniz? Yahut (B) is- • çin kurulmuş düşman karargahtan 
tikbali düşünerek ümit veya kor- idi. Bunlar bizi ikhsaden bağladıkla
kuva diiser misiniz? n için, emirlerini hakim :millet gibi 
io-Hayatın karanlık tarafını (A) değil , köle millet gibi kabule mecbur. 

görür, harp ve hastalık ihtimalle- duk. İktısaden tabi mevkiinde bir mil 
rini diişiiniir miisünüz? Yahut (B) let ise müstakil sayılamaz. Osmanlı 
daima iyi olacağını düşünen bir nik devletinin de sözüm ona istiklali var
bin misiniz? dı, hiikümdarı vardı, ordusu, tesisatla 

11 - Başkaları kızdığı zaman 
(A) sakin ve soğukkanlı mısınz? 
Yahut (B) çnbuk mu kızarsınız? 

rı, teşkilatları, hcrşeysi vardı. Fakat 
bir ~eysi yoktu, makinesi, endiistrisi, 
iktısadi hakimiyeti yoktu. Bu haki
miyetini elinden alan düşman kuv-

12 - Tahiatinizde (A) istikrar vetlcr, nihayet bir gün Anadolunun 
var mıdır? Yahut (B) bir dakika- içine kadar geldiler. İstiklal harbi, a
dan ötekine deği'iir. sevinçten ke- na\'Btanm kalbine basan bu düşman 
dere çabuk döner misiniz? ayaklarını dışarı püskürttü. İnkılap 

13 - 'Müstehzi (A) ve alaycı mı- hükllmeti içeride kurulan bu iktisadi 
sını7.? Yahut (B) başkalarile istih- müesseselere şiddetli harp açtı, her 
zadan çekinir misiniz? giin yeni bir kalesini devirdi. Bugün 

14 - Gündiiz rüyalarınızda da- Elektrik Şirketinin alınması, işte bu 
ha ziyade aşk CA) kendinizi tahrik kalelerden bir tanesinin daha yıkıh
edecek hırslar görHr müsüniiz? Ya şıdır. 

hut (B) gündiiz rüyalarını nadiren Bu meşkur hizmetin büyük mana-
mi görüı:sünüz? 1 

15 - Yalnızlıktan (A) hoşlanır 
sını an amak için maziye, köle gibi 

ecnebi devletlerin sefirlerine bo ... •un 
mısınız? Yahut (B) insan arasında " 

eğdiğimiz devirlere bakmak kafidir. olmayı mı seversiniz?. 
16 - Bir iki tane seçilmiş (A) 

samimi arkadaşınız var mıdır? Ya
hut (8) size pek bağlı olmıyan muh 
telif arkada~larınız mı vardır? 

17 - İçkiyi çok içtiğiniz halde 
(A) sarhoşluk alameti göstermeden 
durabilir misini7? Yahut (B) az bir 
içki sizi çabuk sarhoş eder mi? 

18 - Okuduğunuz kitaplar icin 
de düşündüren, hisleri okşıyan ki
tapları mı, ve karakterleri mi (A) 
tercih edersiniz, yoksa, (B) sergü
zeşt hikayeleri, fertlerin yaptığı iş 
leri mi beğenirsiniz?. 

P.ikoloğ 

Kalelerin üzerinde sallanan Tiirk bay 
rağı, ancak ileri bir endiistrive ve 
iktısadi istikliUine sahip olduğu ~ishet 
te, hakim bayrak olarak sallanacak-
tır. 

BAFRADA: 

Halkevinde Toplantllar
Bafra, (TAN) - Halkevimiz, haf

tanın tatil gecelerini aile toplantı -
larına tahsis etmiştir. Evin caz takı
mının da iştirak ettiği toplantılar 
çok rağbet görmekte, geç vakte ka
dar neşeli vakit geçirilmektedir. 
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8ÜYQK T ARIHT GÜN DE: Şu Garip Diinyo : -. 
Göçen Saltanat ve Itilif çı Kanser.den 

/ 

Ölen Kanser 
MütehassıSı Muhitlerinde Hüküm 

Süren 
• 
intibalar 

baren de stadyom üzerinde tay
yareler gösteriler yapacaklar ve 
matbu vecizeler atacaklardır. 

Stadyomda, büyük mikyasta 
gençlik ve spor tezahüratı yapıla
cak, marşların söylenmesine Cüm
hur Başkanlığı bandosu refakat e
decektir. 

Maruf İngiliz doktoru Persi Far
kival 71 yaşında olduğu halde öl -
müştür. İşin garip tarafı, kanser üze 
rinde çok mühim tetkikleri olan dok 
torun boğaz kanserinden ölmesidir .. 

CArkadaıımn Mim Sıfır, eski 
hitıraıanna ait kapılan yoklamış; 
Atatürkün yeni Türk varlığını kur 
blak üzere Samsuna gittiği gün
lerde Saltanatçılar ve itilif çılar a
rasında sarf edilen sözleri bir ara-
J'a cetirnıiştir. Bu sözler, tahmin 

\'e Yakıştırma mahsulü değildir. 
Söılerdeıı her biri işaret edilen •· 
danıların ağızlarından kelimesi ke 
linıesine çıkmıştır. Her bir sözün 
hlenıbaı d~ ayn ayrı gösterilmit
tir. O zamanlarda istanbuldaki 
'bozcuncu ve hain hükümet ve fır
ka hluhitlerinde hüküm süren duy 
IUlar, söylenen sözler şimdi ima· 
lla orta çaia ait gibi görünüyor. 
Ba sözlerin 19 sene ev\•el söylen
ını, oldutunu bugün havsalaya sıi 
dırmak pçür .] 

* 1' opleapı Sarayında ! 

18 - Mayu - 1335 

Kiraz Hamdi ile lmıan Hakkı 
Boca arasında: 

- Cümlemizin gözleri aydın 

hocam. Musafa Kemal yann Sam 
•una çıkacak. 

- Umduğumuz gıöi çıksa çok 
iyi amma korktuğumuz gibi çıka 
eak sonra galiba ... 

Naktedm: 
Enderundan Hafız Omer Bey 

* 'leürt T aali Cemiyeti : 

12 • Mayu - 1335 

Doktor Şükrü Mehmet ne Bedir 
bantlerden biri arasında: 

- İstiltlil kala ile ddJl.. .uAh 
ffe kaianılır. Bence bir ay sonra, 
lilAh patlamalıdır, doktorcuğum. 

- Ben bu işte mütereddidim. 
lluatafa Kemalin Anadoluya geçe 
eeği haberi doğru çıkmazsa ben de 
lizin1e beraberim. 

- Ya doğru ~karsa!. · 
- O vakit hep beraber burada 

kata patlatırız. 
Nakleden : Pantikyan Efendi 

* 
lneüa Mrılaipleri, 

Ceıni7dinJe : 

~B • llqg • 1335 ... 

s.n Molla ne Ali Kemal arasın
da: 

- Gaflet, öyle bir gaflet ki ta
l'fh mislin i ender kaydeder. Hiç 
Mustafa Kemal bırakılır mıydı? 

- Dliııiz de öyle düşünüyor
dum. Defalarla Sadrlzam Paşaya 
möyledtm. 

- Bırak pı ipi dolaşık eşeği._ 
Dnn Meclisi hası vükela dağıldık
tan IODra sordum: Anadoluya or
du müfettişi mi, yoksa hidiv mi 
gidiyor?. Kulağıma eğildi ve de
cll ki: 

- Hayır, mirim, menfa olarak 
ctdi,.or, fakat söz aramızda kalsın. 

Nakleden: 
l:lllficftle Müsteıarı Ali Ihsan Bey 

* 
fllirriyef oe itila/ 

il erlınintl e : -----,, • Mayu • 1335 

Süleyman Şefik ile A vranos za
de Sami Bey arasında: 

- Nihayet Mustafa Kemali at
lattık ve bugün Samsuna attık. 

- Bilakis biz atlatıldık gibi ge
liyor bana Paşma. Bakalım işin 
IOnu ne olacak?. 

- Elbette muvaffakıyet. Göre
eekatıı, bayram yapacağız eni k~ 
nu. 

- Evet bayram .. Fakat bize mi, 
ona mı?. Tarih gösterecek bunu. 

Nakled~: 

Haricive Müıteıan AH th.an Bey 

'A.tatürlıün vatanın kurtulufUnU 
hazırladığı ev (Şiflide bugünkü 

inkılap Müzeai) 

Bugün Ankarcrda 

Yapllacak Merasim 
Ankara, 18 (Tan muhabirinden) 

- 19 Mayıs bayramı şehrimizde 
büyük tezahüratla kutlanacaktır. 

Yapılan programın J:ıulfısası şudur: 

Atatürkün 19 Mayıs 1919 da 
Samsunda, karaya çıktığı saat 7 de 
21 atım top atılacak, fabrikalar, 
lokomotü ve motörlü vasıtalar dü
düklerini, kornalarını bir daki
ka çalarak bu tarihi anı selamlı-

...., ... o. ~..... ---· ·-. _.. 
kadar şehrin üstünde, 17 den iti· 

Şehir içindeki yürüyüşe seki -
zinci Tüm, Harbiye okulu, Muha
fız alayı, Müstakil jandarma tabu
ru bandoları iştirak edecektir. 

Saat 12,5 ta, merasime iştirak 

edecek mektepliler, sporcular ve 
bandolar halkevi önünde yerlerini 
almış olacaklar, bu tamam olunca 
yürüyüş başlıyacaktır. Ulus Mey
danına gelince, Zafer anıtına 

çelenk konulacak ve abide "Sag 
ol" seslerile selaınlanarak yürü
yüşe devam edilecek, Büyük Mil
let Meclisi önünden geçilerek stad 
yoma gidilecektir. 

Saat tam 14 te alay. başta Cüm
hur Başkanlığı bandosu olduğu 
halde stadyoma girecektır. Mızıka
nın iştirakile hep birden istiklal 
Marşı söylenirken şeref kulesine 
bayrak çekilecek ve selamlanacak
tır. 

Bundan sonra Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya, bütün Türkiye için 
tören açılış nutkunu soyliyecektir. 
Muhtelif nutuklardan sonra ~a A
tatürke bağlılık andı ıçilecektir. 

Bunu, Cümhur Başkanlığı orkes
trasının iştirakile Ankara koro 
heyeti tarafından "Dağ başını du
man almış" marşının söylenmesi 
takip edecetkir. Bundan sonr:a jim 
nastik hareketleri ve diğer spor
lar başlıyacaktır. 

Ankara şimdiden baştan başa d,,_ 
nanmış, bu gece (dün get:e,I he: 
taraf aydınlatılmıştır. Yükselt tah
sil gençleri, bu gece ha~<evinin 
büyük salonunda toplanmışlar, 
nutuk, şiir ve canlı levhalarla 19 
Mayısın büyüklüğünü tebarüz et-
~-a ... •y•""• \.ıl..l• • aoıt&a -Y-J" .. '88.l"m' tıa1t:-

rilmiştir. 

Farkival, bu hastalığın günün bi -
rinde kendisini mezara götüreceğini 
bildiği için, kanserin kendi üzerinde 
ki seyrini. farkına vardığı günden baş 
lıyarak not etmiş ve büyük bir eser 
meydana gelmiştir. Bu notlar. 'kanse
rin tedavisi yolunda birçok faydalar 
temin etmiştir. 

* Bebekler için otel açıldı 
Londrada henüz yürümiyen çocuk 

lar için bir otel açılmıştır. Bebekler 
burada, bir veya birkaç gün kalabile 
ceklerdir. Otel. büyük bir bahçenin 
ortasına kurulmuştur. Geceleri. her 
bebeğin odası ayrılmış, gündüzleri 
de otelin parkında yahut geniş salon 
lannda oynıyarak vakit geçirmeleri 
temin edilmiştir. 

Bütün salon ve mobilyalan beyaz 
ren~e boyanmış. her tarafa kauçuk 
kilimler döşenmiştir. 

Otel şüphesiz paralıdır. Fakat. an 
neler balo, tiyatro. sinema, siıvare 

gibi eğlencelere giderlerken çocuk -
larını buraya bırakabildikleri için 
pek memnun kalmışlardır. 

Dünyanın En Uzun 

Boylu Adamı 

Londradaki ikiz 
. 

Şoförler Bir TürlU 
Ayırt Edilemiyor 

Biri ötekinden bir çepek evvel dünyaya gelen ikizler: 
BOB ve FRED 

Londrada çıkan Sunday Dispatch, 
muharriri yazıyor: 

Londrada biribirinin tıpkısı olan 

ikiz şoför var. Hunlar, biribirlerine 

o kadar benzerler ki, analarile baba

lan tarafından ayırt edilememekte

dirler. İkisinin de boyu aynidir. Yal

nız biri ötekinden bir çeyrek saat ev
vel doğmuştur. Bir de bakışlarında 
biraz fark vardır. Fakat ikisi de şoför 
lük ediyorlar. İkisi de ayni anda ev
lenmeyi düşünmüşler, ikisi de sanşın 
birer kız seçmişler, mektebe devam 
ettikleri müddetçe ikisi de ayni notu 
almışlardır. Tatil zamanlannda aJ · 
rıldıklan zaman arada ayni gün biri 
birlerine mektup yazarlar, ve bu mek 
tuplann kelime kelime biribirine 
benzediği görülür. Birinin adı Bob, 
otekinin adı Fred'dir. Bir gün Bob e-

vinden taşınmak uıtediğini ev sah ibi
ne bildirmiş, bir de bakmış ki, kar· 
deşi de ayni gün ayni işi yapmış. İki 
kardeş biribirlerile konuşup kararlaş 
tırmadıklan halde, ayni yere gitmiş
ler. Ayni yerde yaz tatili geçirmişler. 
İkisi daha kolay tanınmak için ayni 
kumaştan elbise yaptırmamıya karar 
verdikleri halde. ayn ayn terzilere 
giderler, fakat ayni renkte elbise ıs
marlarlar, ayni renkte boyunbağı se
çerler, ayni renkte gömlekler alırlar. 

Fred, mektepten ayrılmasını müte 
akıp bir makineye dokunmuş ve ka· 
zara elini kesmişti. Ayni gün ve ayni 
saatte Bob ta ayni kazaya uğramış 
ve elini kesmiştir. Fakat bu kaza es
nasında biri sağ salim kurtulmuş, bi
ri üç parmağını kaybetmiştir. 

Bugün de ancak bu fark sayesinde 
bu ikizleri tanımıya imkan vardır. 

Seyit Mahmut Gazi 

Garip bir rekor meselesinde Mısır, 

Amerikayı geçmiş sayılabilir. Bu re
kor, dünyanın en uzun boylu adamı 
bahsi üzerindedir. Garip bir tesadüf 
eseri olarak Seyit Mahmut Gazi is
minde Mısırlı bir duvar boyacısı dün 
yanın en uzun boylu adamı olmak re 
korunu elinde tutuyor. 

Seyit Mahmut Gazi, on dokuz ya
şında olmasına ralmen. 2 metre 97 
santimetre boyundadır. Altı seneden 
beri her yıl munt azaman 20 • 30 san
timetre uzadığı düşünülürse önümüz 
deki temmuzda üç metreyi bulacak
tır. 

Bu garabet. zavallı duvarcının bir 
aralık geç.irdiki bir kazaya atfedili
yor. Seyit Mahmut Gazi. 13 yaşında 
iken bir evin ücüncü katından asa
ğı düşmüş. mucize kabilinden ölüm
den kurtulmuştur. Kazazede. o za
mandanberi mütemadiyen uzamağa 

başlamıştır. İlk sene yirmi santimet
re, ikinci sene 30, ve böylelikle 1936 
senesinde Seyit Mahmudun boyu 2 
metre 28 santimetreyi bulmustur. 

İlk zamanlar bu ~ayri tabiiliğin 
farkına varmıyan Seyit Mahmut. bir 
az sonra Nadrada ailesile birlikte o
turduğu eve sı~amamaya ve hissedi
lir bir rahatsızlık içinde ömür geçir
meye başlamıstır. 

Bedbaht rekortmenin bu hali de 
bir tesadüf sayesinde duyulmus. Kral 
Faruğun miidahale ve yardımile teda 
visine başlanmıştır. Bu çeşit hastalı
ğa tutulanların ekseriya bazı azası ki 
fi derecede inkişaf edemediği halde 
Seyit Mahmut Gazinin her uzvu dik
kate de~er bir ahenk ile büyümekte 
ve vücudünün tenasübüne hiç halel 
gelmemektedir. Daha başka bir in
za olmazsa dünyanın uzun boylu a
damı birkaç zaman sonra dört metre
yi bulacaktır. 

ı 

A tatürkünSamsUna 
Çıkışına Ait 

En Canh Hatıralar 

Samıunda Atatürk Heykeli .• 

S amsun, 18 {Tan muhabirin
den) - Atatürkün Sam, 

suna ayak bastıkları ilk günün yıl 
dönümü münasebetile o zaman ken 
dilerile görüşmüş olanları araştır
dım. Bunların ~oğu, şimdi hayata 
gözlerini yummuş bulunuyor. 

Samsunda, ilk Türkocağını ku
ran ve milli mücadele senelerinde 
Atatürkün emirlerile istihbarat o
dasın· açarak çalışan Cevat Musta-
fa Emecen, o tarihi günlerde Bü
yük Şefin refakatlerinde bulun
muştur. Şimdi inhisarlar müfetti
şidir ve tesadüfen Samsunda bu
lunuyor. Kendisile görüştüm. Bana 
hatıralarını şöyle anlattı: 

"-Atatürk, 19 mayısta buraya 
geldikleri zamhn kendilerine bü
yük merasim yapılmıştı. Hükumet 
konağında uıulen "hoş geldiniz,, 
diyenler arasınr!a, Rum metropoli
di Yermanos ta vardı. Yermanos, 
ziyaretten çıktıktan sonra "bu pa
şanın gözleri benı almıyor,, demiş
ti. Metropolit bu çapraşık ifade i-
le: • 

"- Bu paşa, gördüğümüz diğer 
.,._,...- ._ .. .,..,. ... ıJ'v& • .ıhuauaa 6'$• 

lerinden, çok şeyler yapacağını an
lıyorum .. demek istemişti. 

O vakit, 15 ınci fırka levazı1!1 
reisi olan ve şimdi süvari miralay
lığndan mütekaıt bulunan Ferit, 
bana telefon ederek Atatürkle ge
len askeri heyetin benimle görüş
mek istediğini ~öylemişti. Bunun 
üzerine, şimdi nalk partisi binası 

merkezi olan Mıntakapalas oteline 
gitmiştim. 

Beni kabul bu1uran Atatürk, 
mütarekenin ilanından kendileri-

nin Samsuna gelmelerine kadar 
geçen müddet zarfında burada ge
çen vukuatı sormuşlardı. 

Ben, coşkunluk gösteren ve taş
kınlıkta bulunan gayri Türk ana
sırın tezahüratını. bunların muay
yen bir ideal peşinde koştukları
nı, bir Pontos hükumeti kurmak 
için her türlü v&sıtalara başvur -
duklarını, bu arada motörlerle mu-
hacir getirdiklerıni. en büyük teh
like olarak bu muhacereti gördü
ğümü arzetmiştim. 

Atatürk, bana: 
- Bundan sonra gelemezler ve 

gelmiyeceklerd.r. demişlerdi. Ha -
kikaten, artık Rum muhacir gel· 
memişti. 

Heyet tarafından çağırıldığımın 
nasıl olsa duyulacağı, heyetle 

mülakat mevzuunun mahrem kala
bilmesi için, o ZHman Dahiliye ne
zaretinin neşrettirdiği Ermeni 
mezalimine ait bir kitapla Türk 
nüfusunun ekseriyette bulunduğu
nu gösteren istatistik ve grafikler 
bana verilmişti Bunlar koltuğum
da olduğu halde oradan ayrılmış
tım. Bana soranlara da, heyet ta
rafından sırf bu maksatla çağırıl
dığımı söylemiştim. 

A ta türkün Samsuna ayak ba
sışlarındıa kendilerile görü

şenlerden o zamanki belediye yazı 
işleri müdürü ve şimdi "Samsun,, 
gazetesinde muharrir olan Ethem 
Veysi Aksan da hatıralarını ba-
na şöyle anlattı· 

- Atab.irk maiyeti erkanile be
raber geldikleri belediyede, bele -
diye heyeti ile görüşürlerken, 

Samsunda vilayet ve kaza itibari
le Türk ve Türk olmıyan unsurla
nn miktannı sormuşlardı. 

Trabzondan İneboluya kadar o-

lan havalide, Pontos namile bir 
Rum hükumeti teşkili için Paris 
sulh konferansında teşebbüsler ya 
pılmış bulunuyordu. Buna karşı da, 
Trabzon ve Samsunda teşkil edilen 
Karadeniz Turkleri müdafaai hu
kuk cemiyeti, Samsun vilayetinın 
tarih ve nüfus itibarile durumunu 
gösteren bir istatistik neşretmişti. 
Bunu hazırlıyanlar arasında ben 
de bulunduğum 1çin, bildiklerimi 
ve Samsunda Türk olmıyan unsur
lar tarafından Türklere karşı ya
pılan tecavüzleri, hükumetin bu 
tecavüzlere karşı tedbir almaktan 
aciz bir halde olduğunu Atatürke 
arzetmiştim. 

Kızıl Saçll 
Kontesin 
Macerası • 

Konta Wielopolslıa 

Sunday Ekspress yazıyor: 

Kızıl saçlı güzel Lehli Kontes Vie
lopolska, kısa bir zaman önce Al
manyada casusluk suçu yüzünden 
müebbet hapse mahküm edilmişti. 

Anlaşılan Lehistanda bulunan iki Al
man casusunun fadesi mukabilinde 
o da Almanya tarafından serbest bı
rakılacaktır. Kontesin kocası, kansı
nı kurtarmak için bütün servetini fe-

da etmiş, Kontesin 7 yaşındaki çocu
ğu birkaç ay önce H«:r Hitlere "Aziz 
Her Hitler! Annemi serbest bırakmlf 
nızı rica ederim,, diye bir mektup ya:t 
mıştı. 

Alman zabıtası bu kadının daha 
evvel Nise giderek orada Fransız is
tihbaratına mühım sırlar tevdi etti
ğine inanıyordu. 

Kontes, tevkif olunduktan sonra, 

vaziyeti kocasına bildirmiş. para is

temiş. kocası da Lehistan hükfımetile 

temasa başlamıştı Fakat Lehistan 

hükumeti, kontesin bu hareketlerın

den hiçbir haberı bulunmadıgını söy

lediğinden Kont şaşırmış, ve kansı

nın mevkufiycti hakkında bir şey söy 
lememek için verilen talimata boyun 
eğmişti. • 

Kontes aleyhinde yapılan tahkikat 
altı gün kadar dc•vam etmiş. bu müd
det zarfında zevç. zevcesi aleyhinde 
söylenen ileri, geri sözler yüzünden 
iki defa düello yapmıya mecbur kal
mıştır. Kontes evlenmeden evvel de 
birçok erkeklerin dövüşmelerine se

bep olmuş ve onun yüzünden yapılan 
düellplann sayısı yediye varmıştır. 
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ÜSKÜDAR HALKEVINDEKI TEMSiL: 

KAYSERIDE ATLI SPOR: 

Kayseridc 934 senesinde kurulan "Uçak" Athspor kliibü giin geçtikçe olgunlaşmaktadır. Klübiln halen 7 ka· 
dın, 40 erkek azası vardır. At mevcudu çok zengindir. Kayseri valisi klüp lşlerile bizzat meşıul olmaktadır. Yu· 
karlki resimde, klUp tarafından tertip olunan bir kır gezintisine iştirak eden klUp azalarını görüyoruz. 

URCOPTE: SIVASTA: 

Gittikçe Harap . Kaymakamlar 
Olan Güzel Arasında 
Bir Köy / Değişiklik 

BERGAMADA: 

Yeni Kermes 
Eğlenceleri 
Baş'ıyor 

Brgüp, (TAN) - Kazamıza bağlı Sıvas, (TAN) - Kilkit kaymakamı Bergama, (TAN) - Bergamada ge 

B1TL1STE: 

Bir Olü 
Mezardan 
Çıkarıldı 
Bitlis, CT AN) - Burada iki ay ev

vel attar Seyfettin Nasır isminde bi
ri ölmüş ve ruhsat alınarak defnedil 
miştir. Sonradan bu ölümün şüpheli 
olduğu hükumete haber verilmiş, Na 
sırın sonuncu karısından doğma Mev 
hit ismindeki oğlu, zehir vererek öl 
dürmek rnadesinden zan altına alın 
mı§tır. Mevlıldun cesedi de mezardan 
çıkarılıp muayene edilmiş ve bazı 
kısımlan tıbbıadliye gönderilmiştir. 

Mevhlt serbeıt bırakılmıştır. Yakın
da hldisenin mahkemeye intikali 
bekleniyor. 

Poıtalar Otomobille 
Getirilecek 

Bitlis (TAN) - Postaların en yakın 
istasyon olan Dlyarbakırdan oto -
mobille getirilmesine başlanmak üze
redir. Böylelikle postaların oradan 
ikl günde geleceği tahmin olunuyor. 

*Bitlis (TAN) - Burada ekmek 
6,5, et 25 kuruşa satılıyor. 

Bir Mektep 
Binası 
Boşaltıldı-

.. 

Ô'skildar Halkevi gösterit kolu, en son olarak A. Vefik Paşanın l\fol~·c~ 
den tercüme ettiği komedilerinden birini muvaffakıyetle temsil etmiş • 

tir. Yukarıki resimde, bu piyesten bir sahneyi görilyoruz. 

Nafıa VekCiletinden : 
Ekslltmlye konulan iş: 

1 - Tokattn Kazovasının sulanması için yapılacak Gömenek regöl~
törü ile sulama kanalı in§aat ve sınat imalatı, keşH bedeli 1,225,000 
liradır. 

2 - Eksiltmeye 10-6-938 tarihine rasthyan cuma gUnil saat 15 te 
Nafıa VekBleti ımlar umum müdürlüğü su ekstltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. a - 1stck1iler, eksiltme şartna 

mesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şnrtnnmesi, :fennt şartna 
me ve projeleri 50 lira mukabilindesular umum müdürlüğünden alabilir 

ler. 
4 - Eksiltmiye girebilmek için istekli1erin 50,500 liralık muvakkat 

teminat vermesi ve 400 bin liralık Nafıa su işlerini veya buna muadil 
Nafıa işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa 
işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden a
lınmış müteahhıtlik vesikası ibraz etmesi, istekli1erin teklif mektupları· 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1342) (2673) 

Sinason, diğer adile (Mustafa Paşa) Celal Değer, Gürün kaymakamlığı - çen seneden beri yapılmaya başlanı- Bitlis, (TAN) - Bir numaralı ilko
köyi.ı denilebilir ki orta Anadolunun na; Ulaş nahiyesi müdürü ve Su ııeh lan ve büyük alaka ile karşılanan kul binasının maili inhidam olduğu 
en güzel ve en mamur köylerinden ri kaymakam vekili Rifat Akpınar, kermes eğlencelerinin bu seneki prog- tesbit edilmiştir. Bir kısım talebe, 
biridir. Bu köy, İstanbul evlerini an- Besmil kaymakamlığına, Sungurlu ramı çok geniıtletilmiıtir. Önümüzde- iki numaralı mektebe nakledilmiş, 
dırır, 1500 kagir ve muntazam evi, kaymakamı Mehmet, Zara kayma - ki Cuma ertesi günU başlıyacak ve bir diğer talebe Kızılmesçit mahallesin 
üç camii, üç ilk mektebi ve bir ha- kamlığına, Divrik müddeiumumisi hafta devam edecek olan Bergama de tutulan bir evde ders görın.ive 
mamı ile büyücek bir mamure halin- İlhan Ünsal, Sıvas müddeiumumi mu kermes eğlencelerine ıehrimizden, başlamıslradır. 
dedir. Fakat son senelerde bakımsız~ avinliğlne; Sıvas mektupçusu Talfıt, civar kaza ve VHAyetlerden hinlerce Elektrik Tesisatı 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 11129962,, lira ' 107,, kuruştan ibaret bu1unan Ankara - İs

tanbul yolunun 100 + 000 ile 105 + 077 inci kilometreleri arasındaki ta
mirat ile köprü ve menfez işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 2/ 6/ 938 Perşembe günü saat on beşte Ankara Vilayeti Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

lık yüzünden evvelki güzelliğini kay- İzmit mektupçuluğuna; Sıvas nüfus halkın iştirake hazırlandığı öğrenil- Yapılac:pk 
betmiyc başlamıştır. müdürü Ali Ulvi, Ordu nüfus mi.idür miştlr. Bitlis (TAN) - Belediyenin yeni 
Merzifonlu Kara Mustafa Pş. tarafın liiğünc ; Elazık nüfus müdürü Hasan Eğlenceler meyanında pehlivan reisi Suphi, vali Rifat Şahinbaş ile 

dan, üç saat mesafede bulunan Kol- Tepelioğlu da Sıvas nüfus müdürlü güreşleri, cirit oyunları, ok atmalar müştereken çalışarak elektrik temini 
ğüne tayin edilmişlerdir. ve muhtelif milli oyunlar mühim yer ni kararlaştırmıştır. Belediyenin ma 

İstekliler teklif mektupları Ticaret Odası vesikası ve "2247,, lira "15,, 
kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzlan ve Nafıa Vekile
tinden 938 takvim yılına mahsus olarak aldıkları müteahhitlik vesikala
riyle birlikte sözü geçen günde saat 14 de kadar Encümen Reisliğine ver
meleri. İstekliler keşif ve şartnameyi Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

golu denen yerden getirilen iyi su kö-
Kız Sanat Okulu Açıhyor almaktadır. ğaza ve evleri satılığa çıkarılmıştır. 

111424,, '"2820,, 
ye 32 çeşme ile dağıtılmış bulunuyor . Pazar günU lzinlre gelecek olan kıy Bunun tutarile elektrik tesisatına baş 
1 k 11 b kl ~ .. .. Sıvas (TAN - Burada kız enstı- 1• • 1. . . y 1 H b ' :a ..aa at su yo annm ozu UtsU yu7.un- ' met ı mı3a ırımı e ugo" av ar ıye ıaml&c;dktır. 

lstan ul YllSyetl z; .. ,.,... Uiif'fii .. liiniintl• : 
den son zamanlarda bu çe§tlleler ta~ tüsü açılıncıya kadar, inşaatı bitmek ve Bahriye nazırının da Bergama ker Belediye daimi amelesine bir ör
mamen akmaz hale gelmiştir. Köy- üzere olan Atatürk ilkokulunda Ak- meslni ziyaret edeceği tahmin edil- nek elbise verilmiş ve bunlar hak-

şam kız sanat okulu açılmasına ka- mektedir. kında, İstanbul belediyesi amelesi -

Şehir dahilinde çoğalan kargalarla mücadele açılmıştır. Sabahleyin se
kizden akşam güneş batıncaya kadar kargalara şehrin kalabalık olmad~ı 
yerlerde tüfenk atılabilecektir. Karga itlaf edenlere Ziraat Müdürlüğüne 
getirecekleri beher karea başı için 10 kuruş verileceğı ilan olunur. (2701) lüler ıimdi mikroplu dere, çay ıula-

rar verllmlftir. nin tabi olduğu hükümler konmuş -
nndan içmek zaruretinde kalmı§tır. ,. baılanılmıştır. Darende kaymakamı tur. Zaten yemyeşil olan Bitlise yeni 
Ve bu yüzden büyük sıkıntı çekmek- Felaketzedelere Yardım Memduh, tamiratı tefti§ etmiftir. den binlerce ağaç dikilmiştir. 

_ _. ____ _ 
tedir. Güzel bağ ve bahçelerile Orta Sıvas, (TAN) - Valinin riyaseti Hafik Mezbahası Yıkıldı 
Anadolunun şirin bir sayfiye mahal- altında tüccarın ve esnaf teşekkülle- Sıvas, (TAN) _ Hafiğe fazla yağ 
ll olan Sinason ufak bir himmetle ma ri mümessillerinin iştirakile yapılan mur yağmış, belediyenin ırmak ke-

içtimada, zelzele felfıketzedelerine 
rnurluğunu kaybetmekten kurtanla- yardım için on beş kişilik bir komite narında yaptırdığı mezbaha teller 

bilir. Şu yollannın pek az para ile seçilmiştir. Komite iane toplamıya 
tamir edilebileceği muhakkaktır. Bü- başlamıştır. Kazalarda da teberrüat
yük, muntazam, kagir evleri ve ha- ta bulunulduğu bildiriliyor. 

tarafından yıkılmıştır. 

Bir Tuz Tüneli Çöktü 
Sivas, (TAN) - Hafik civarında 

ki Tuz.hisar Tuzlasına bağlı kaya tu-mamı yava, yavaş harap olmakta o-- Darende • ArCJa Şoıeıi 
lan bu köye bahçe ve ziraatçı geçmen 

Sıvas, (TAN) - Yağmurlardan zu tüneli, yağan yağmurların tesiri
lerin yerleştirilmesi suretile de fai-
de temini mümkündür. Fakat evvela bozulan ve otomobillerin güç geçtiği le çökmüştür. 200 ton kadar tm mah 
su meselesinin halli lazımdır. Darende - Arga şosesinin tamirine volmuştur. 

yı, aşağı sınıf dedikleri sınıfa mensup İspanyolların 
bu neşesini, hiç bir yerde bulmamıştım. Bunlar Is 
panyol orta tabakasına olduğu gibi, Fransız, Alman 
orta tabakalarına da bu hususta ders verebilirler. 

Karanlık bastıktan sonra beşinci alayın erkanı
harblye şubesine gitmek üzere yola çıktık . Tagus'
tan yeni gelen bir binbaşı beni çağırdı, vaziyetin 
bir hulfısasını yaptı. Mütemadiyen, işlerin fena git
tiğini söylUyordu. 

Fazla Yağmurlar 
Zarar Verdi 

Çankn:ı, (TAN) - Çok yağmur yağ 
dığı için Kızılirmak nehri taşmııtır. 
Nehrin geçtiği köylerden birkaçının 
tarlatan su altında kalmııtır. Pek çok 
mahsul zarar görmUıtür. 

Sular Karadayı köyünün içine ka
dar glrmlf, köyün camii kilçük ve ka 
palı bir göl halini almııtır. 

Bq, dit, nezle, arip, romatizına, Nevralji, kırıklık ve bütün 
atnlannszı derhal ke1er. lcabmda günde üç kate alınabilir. -------

hal.km arasında eğiliyor, kalkıyor, heyecanlı hare
ketler yapıyordu. O tekrar konuşmıya başladığı za
man halkın arasında büyük bir feveran koptu. Üze
rine 1aldıracak gibi tavırlar aldılar. Ben tam köşeye 
gelmift.:m ki, kadın arkadaşımın ona doğru koştuğu
nu gördüm ve yüksek sesle bağırdığını işittim: 

- Dukun'\nayıtuz, yaralıdır, nokunınayınız, yara
lıdır. 

- Bu kadar çok fena mı? -4Z- FASIL 14 
- Evet ... Du~ncbildiğinlz kadar. 
Kati bir şey söylemesini istiyordum. 
- Hiç olmazsa cephe muntazam mı? 
- Oylc bir şey yok. 
- Ya güvenilecek vaziyetler? 
Binbaşı alaylı alaylı güldü: 
- Sepetin içine konulan ıuya ne kadar güveni

lirse, o kadar ... 

- Yukarısı bunu biliyor mu? 
- Bilmem. Siz elinizden ne gelirse yapınız. Eğer 

vaziyeti kurtarırsanız, büyük bir iş yapmış olursu-
nuz. Fakat oraya gider gitmez, kumandan Josc Le
on'u mi.ımkün olan stıratle görünüz. 
Beşinci alay, ordunun her alayı gibi muntazam 

zabitleri olan bir alay değildi, milli milis taburu
nun bir niı,·esi idi ki, amele liderleri tarafından sevk 
ve idare ediliyordu. 

Bu liderle rin arasında Frasisco ve Josc Ma gibi 
halkl•a çok meşhur adamlar da vardı. Her tarafta 
yürüyen seferberlik hareketi içinde, betinci alay • 
da seferber edilmiş ve askerileştirilmişti. Liderler 
düşman ateşi karşl!ında, her saatin korkunç muka
vemetleri içinde yeti§miş, muvaffak olmut adamlar
dı. Harbin ilk beş haftasında beşinci alay, bir çok 
ağır meselelerini yalnız başına halletmişti. Bu alay
da Garcia 1sminde bir adam - maden amelesi idi -
tanıdım ki, otuz yaılarında genç . bir adam oldu
ğu halde vaziyetleri meslekten yetişme bir erkinı 
harp gibi mutalea ediyor, gayet basit blr tekilde, 

her meseleye llzım olan ehemmiyeti vermeden, si· 
yasi liderler gibi bu hususta kafasını yormadan, 
mükemmel şekilde hallediyordu. Bu adamla ev
vela Guadarrama erkanıharblyesinde beraber bu· 
lunmuştuk. Etrafımızda patlıyan top sesll!'finden bi
rlbimizin sesini duymamıştık, hattl bazan bahçede 
biriblrimize rastladığımız halde konuşamamı~ık. 
O günlerde düfman deli gibi hücum ediyordu. Bir 
akşam saat dokuzdu. Siperlerden, bataryadan mü· 
tcmadlyen telefon ediyorlardı. Hüeum o kadar ~~ 
detlenmiştl ki Periguerinos'tan takviye kuvvetleri 
istediler. l\fe~lekt erk!inıharpler ellerinden geleni 
yaptılar. Fakat bütiin gayretlerine rağmen hücum 
daha şiöcletlenmişti. 

- Biz siperlere ne kuvvet gönderebilirdik? Hem 
nasıl gönderebilirdik? Bilhassa gece, hem son dere
ce karanlık bir geceydi. 

Gracia buraya, her zaman ynpmağı mutat edin· 
diği ziyaretlerden birini yapmak üzere tesadüfen 
gelmi~ti, bu ziyareti umum! erkanıharbiyeye değil, 
mil!s erkfınıharbiyeafne ldl. Vaziyeti öğrenince barı 
hesaplar yaptı. Yüz adamı falan, filln mevkilere 
göndermeli, elli adamı da 9uraya göndermeli, dedt. 
Bu elperlerde merak edecek bir '9Y yoktur. Çünkü 
buralardaki kuvvetleri, toplan düşmanın hücum et
mesi ihtlmalf olan noktaya tekıtf etmek klffdtr. di
yordu. Mademki biz hücum etmiyeceğiz, müdafaa 
için bu adamlar kAfidir. 

Sonra iltlVe etti: 

- Bundan başka Escorial'da, bugün öğleden son
ra Madritten gelen bef yüz klfi vardır. Bunlara bir 
tarafı gitmemeleri, emir beklemeleri için telefon 
etmeliyiz. 

Mirrı.la~· merakla sordu: 
- Bu kAfi midir? 
Bunlar, ve Collado'dan yürüyerek gelen dört yüz 

adam, - ki bunları gelirken ben de görmüıtüm- da 
bunlara ilave olursa kafiden fazladır, dedi. Bu arka-
daşlara da Guadarrama'ya gitmemeleri için haber 
vermeliyiz. Bunlar yolun dönemecinde beklemeli, 
yanlarındaki bataryaya ait kamyonları bu işte kul
lanmalıdırlar. 

Escorla telef onda idi. Gracia sakin tavrile tele
f oncuya ltmm olan şeyleri dikte ediyordu; gelmek
te olan dört yilz adama, ve kamyon şoförlerine ver
dlği emirleri, postacılarla blldlrmesini söylüyordu. 
O telefonda konuşurken kurşunlar dört bir tarafı-

• mıza düşuyordu. ,, 

Ben doktordan ayrılıp sokağa fırladım. Bir çeyrek 
mil ötede yabancıyı gördüm. Etrafını saran bir ço
cuk k.1fileslnin, kadınların ortasında bir şeyler söy
lüyordu. Kadınlann arasında bir kaç erkeğin a
rasında bir.m evin kapıcısı da vardı. Sarışın arkada
~m. halkın dışında telAşla ona bakıyor. Yerinde sa
bınıılanıyordu. Yabancı birisine karşı şiddetli keli
meler kullanıyor gibi görünüyordu. Halk onu tahkir 
makamında bağırıyor, fakat onu sarhoş vo gayri me-
1tıl teltikkl ettikleri için bir şey yapmıyorlardı. O 

Jo•• Leon; nuulen amelen mümuıili 
ve 

Piyade alayı. 
AY!lf gfinün akşatnı cephedeki arkada'Şlarıın bent 

Cultura Popular'da aramağa geldiler. Onlar da bir 
gün evvel cepheden gelmi§lerdi. Müe!lseseye büyiık 
bir gürültü ile girdiler. Hepsi tıraş olmuş, yeni çiz
meler, temiz gömlekler giymişlerdi. Hepsinin göğ
sünde yeni birer nişan vardı. Beşinci milis alayı 
hepsinin riltbelerini yükseltmiş, Harbiye V ckiıletin
den şahadctnamelerinin tasdikini istemişti. Hepsi 
neşeliydiler. gevezelik edip duruyorlardı. Çavuslar 
dahi, zabitler kadar memnundular. Bodin varasını 
savmış, ikinci teğmen olmuştu. Vicentc çnvuŞ olmuş
tu. Dığer ikisi de teğmen. 

Hepsi birden bağırdılar: 
- Daha iyisi de var ... Dalın iy isini şimdi görecek

sin. Bir sürprize hazırlan ... 
İçlerinden biri ciddi bir tavırla ötekileri sükute 

davet etti. Sonra bana döndü: 
- Bizim tabura yüzbaşı olarak seni seçtik, dedi. 

Alay bu teklifimizi hararetle kabul etti, tasdik için 
Vekalete gönderdi. Sıra şimdi sana geldi. 

Müessesenin üçüncü katındaki odamı kitaplar, 
gazetelerden kestiğim vesikalarla doldurmuştum. 
Odama yeni bir daktilo makine~i de getirmiştim. Ar-
tık işe başlarnağa hazırlanıyordum. Bütün bunlara 
rağmen odamı kl1itledim, her ıeyi olduğu gibi bı.-
raktım ve arkadaşa sordum: (Devamı var) 
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GÜNLÜK 
PiYASA 

Bir Kaç Gün Sonra ilk 

Sovyetlerle 
Yeni Ticaret 
Anlaşması 
Memleketimizle Sovyet Rusya ara 

sında imzalanan ticaret, seyrüsefain, 
ve tediye anlaşmaları Büyük Millet 
Meclisince tasdik edilmiştir. Bu mu
ahedenamenin müddeti üç senedir. 

Ziraat Bankasının piyasaya çıkar
dığı buğdaylardan 135 bin kilo yumu 
şak buğday kilosu 5,28 kuruştan ve 
40 bin kilo sert buğday 520 kuruştan 
verilmiştir. Tüccar namına getirilen 
altı vagon buğday 5,34 - 6,22 kuruş 

Tüccerlar, Dış 
Piyasalara Fındık 
Göndermiyorlar 

Fındık fiyatlarının yükselmesine 
rağmen tüccarlarımız dış memleket
lere fındık satmakta acele etmiyorlar 
ve fiyatların elli kuruşa kadar yük
seleceği ümidini besliyorlar. Evvelce 
fiyatların 32 kuruşa kadar düşmüş 
olması, tüccarlarımız1 şikayete sev
ketmişti. Hükumetimiz fındığın kıy
metlendirilmesi ıçin ecnebi şirketle
rin dividantları mukabilinde fındık 

ihraç edebileceklerine karar vermiş 
ve bu yüzden fındıklarımız 36 kuru
şa kadar yükselmişti. Tüccarlarımız, 
bu karardan memnun olmuşlar ve 
bir kısım mallarmı satmışlardır. Son 
günlerde İspanya ve İtalyada fındık 
stoku bitmiş olduğu için Almanya
dan piyasamıza ~rçok teklifler ya
pılmıştır. Fakat bu fiyatlara fındık 
temini güç olduğun11 anlıyan Alman 
müesseseleri ithalat bürolarına mü
racaatla fiyatın yüksPltilmesini iste -

Ateş Emri Verildi Muahedenameye göre, Sovyet Rus
ya ve Türkiye tebealannın iki mem 

arasında satılmı~tır. 

* Anadolu arpaları dökme olarak ki- t 
Iosu 4,25 kuruştan, kaba nohutlar ki • 
ıosu 7,10 kuruştan, acıbadem içi ki- i 
losu 57 kuruştan, beyaz peynirler 

a· 
rı· ır tabur asker. cepheden -ya-
.~, avulun şimal tarafındaki geçit 
~n- .. 
1 numayiş yapacaktı. .. Bu yo-
~~ sağ ~arafından da, iki piyade 
sn· llru'. iki dağ topu, ve 1,000 ki
• i.k bır milis müfrezesi taarruza 
:eçecekti... Yine> bu yolun sol tara-
ltıdan iki tabur piyade ilerliye-

~~~· bunlar da bir çevirme hareke
ıcra edecekti. 

1 
Son iki kuvvet arasına girecek 

0
.an bir tabur piyade de irtibat va

Zifesini ifa eyliyecekti. 
:lan, mükemmeldi... Harbe gire
~ kıtalarm neşesi, pek yerinde idi 
t enıen her asker, (Şamil)i diri ola
'Yte. ele geçirmenin hulyasile yaşı -
?tdu. Şamilin çehresini, kıyafeti
~ öğrenebilmek için herkes biribi
line sualler soruyordu. Ve onu ta -
?lıyabilrnek için yalnız şundan bah
Solıınuyordu: 

-Dikkat edin. O, kılıcını daima 
Sol eı· ·1 . . k h ı ı e kullanır ... Sol elindekı ı-

t"~ı Yıldırım gibi savuran birini gö-
lırseniz biliniz ki, o .. (Şamil)dir. 

l ~ılıcını, yıldırım gibi savuran ..• 

d~, bu, herkesi biraz fazla düşün
Lı -~ ruyor,onu tek ba ına ele geçir -

dek istiyenlerin ümitlerini kırıyor 
lı. 

Ölürn Fırtınası Başlıyor 

Çar ordulan Aşilte ÜzeTine 
yürüyorlar •• 

kulenin kapısı birdenbire açılmış ... 
ellerinde yalın kılıçlar parlıyan Şa 
milin piyadeleri, ortaya atılmıştı. 
Bu hareket o kadar ani ve o kadar 
umulmaz bir süratle yapılmıştı ki; 

General Grabbe ileriye sevkede
ceği askerlerinin, bir adım bile ge
ri çekilmeleri ölüm cezasını mucip 
olacağına .dair bütün ordusuna bir 
emirname neşrettikten sonra, bil -
tün hücum kıtalarının arkasına ay 
nca müfrezeler yerleştirdi. Bunlar, 
taarruz kıtalarını daima ileri süre
cek .. Şamilin ateşinden kaçanlan 
derhal öldürecekti. 

A teş ve ölüm fırtınası ... 
Bu taarruzun bütün safa 

batını anlatmak için, sütunlar do
lusu yazı yazmak bile kafi değil -
dir. Onun için. ancak şu yuJ,ı.nda
ki üç kelime ile muhterem karile
rimize basit bir fikir verilebilir. 

Hücum, baskın seklinde yapıl -

mıştı. 30 mayıs günü, ortalık ağar

mıya başlarken iki piyade taburu, 

koşar adımla hücuma kalkarak, bir 

hamlede dereyi tutmuşlar .. Üst ta 

raftaki müdafaa mevkiinden yağdı 

rılan şiddetli ateşlere rağmen, A

vulun dibindeki kayalara tırman -

mıya başlamışlardı. 

leket arazisinde seyrüseferleri ser
best bırakılmış ve tasarrufu emval i
çin de iki hükumet mutabık kalmış
lardır. Ticari işlere ait olan on beşin
ci maddeye göre, Sovyet hükumeti, 
İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, 
Kars, Konya veya Eskişehirde tica
ret mümessiliği şnbelerini açabilecek 
tir. Ayrıca taraflardan her birinin 
tabii ve mamul mahsulleri diğer 

tarafın umumi mevzuatı mucibince 
transit açık yollar1 üzerinde ve bu ta 

ı 31,04 - 36,04 kuruş arasında, birinci 
t yemeklik zeytinyağlar 38,20 - 41 ku-l ru,tan •ahlm.,hr.*. . . 

Av derilerinden bır parti mılll pi
yasaya çıkarılmış ve sansar derileri
nin çifti tenzilatlı ol;ırak 1350 - 180~ 
kuruş arasında, kunduzlann da aynı 
şartla çifti 1200 - 1300 kuruştan, k~rt 
derileri de adedi 250 kuruştan venl-

miştir 

* rafın umumi mevzuatına tevfikan İtalya Timonlarından 504 tanelik 
transite kabul edilecek ve bütün tran ı sandıklann her biri 1025 - 1040 kurUş ı 
sit resimlerinden muaf tutulacaktır. arasında. 360 tanelik sandıklar ise a-

• · 1 dedi 825 kuruştan verilmiş~ir: Yerli li 
Bu gibi mahsullerden akıt mem e- mon son günlerde gelmemıştır. 
ket arazisine ithal edilecek olanlar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
da en ziyade mıızharı müsaade mil- ORGOPTE : 
let muamelesine tabi tutulacaktır. İt 
haı olunacak manarın ;tmbaıaj1arı aı- Patates Bu Sene Az 
tı aylık bir müddet içinde mahreci o-
lan memlekete iade edilebilecektir. "Urküp" ten bildiriliyor: 
Bu gibi ambalaj malzemesinden güm Beş senedenberi Urkübün pata -
rük resmi alınmıyf.1cak, yalnız tekrar tesi her tarafta rağbet görmüştür. 
ihraç edileceğine dair bir teminat ak En çok Istanbula ve Ankaraya gön
çesi alınacak ve sonradan iade oluna- derilınektedir. Bu seneki patates 
caktır. mahsulü, geçen yıllardakinden onda 

Ameri ile Müzakereler bir kadar noksandır. Bunun sebebi, 

M ayısın 30 uncu günü.~ 
Q Öğleden sonra, General 
b:.abbe ilk (ateş) emrini vermişti. 
'°Ut" l'tı' ~n toplar, derhal faaliyete geç 
eli ışı. Kumandan, düşmanlarını sin
}~ek istediği için cephane sarfi
atıtırıa ehemmiyet verilmiyerek, sa 
''"~erce top ateşine devam edilme -

General Grabbenin askerleri süngüye 
davranmıya bile vakit bulamadan 
perişan bir halde dağılmışlar .. Yol 
bulamıyanlar da, o çıplak kayalar
dan aşağı yıavarlanmışlardı... Bu 
noktada muvaffakıyet, Şamilin ni

Avni zamanda, derenin sol ya -

kas~a saldıran bir taburun bölük

leri de 0 taraftaki siperlere yaklaş 
mışlardı. 

Müdafaa muhitinin her tarafın
da, bu hücum ayni şekilde icra edil 
mişti. Kazak süvarileri, Avulun tel 
yolu ile, müdafaa hatlarını~ arala
rındaki geçitleri tutarak bır taraf
tan diğer tarafa imdat kuvveti gön 
derilınesinin önüne geçmişlerdi. 

Amerika ~urahhaslarile görüşül-
1 

patateslerin ekilmesini müteakip 
mekte olan ticarc>t anlaşması henüz geceli gündüzlü otuz gün devam e
bitmemiştir. Piyasalarımızda Ameri- den yağmurlar yüzünden kısmen çü 
kaya gönderilebi~ecek mallar için ta- rümüş olmasıdır. Buna rağmen ih -
kastan başka şekıller tesbit edileceği racat yekunu 900 bin kiloyu bul -
haberleri dolaşmaktadır. Müzakere - muştur. Ihracat hala devam edi -
ler bitmediği için kati bir esas karar- yor. 
laştırılmış değildir. Piyasamıza gelen 
haberlere göre, .Amerika komisyon -
cuları Çinden fazla miktarda yapak 
toplatmakta ve ölü fiyatına almak- Eski 

l' ~ ..... t.,...,fdi 

d ~ 0P1ann fasılasız tarrakasından 
!3 aglar taşlar inim inim inliyor .. 
ataı-.. l - . d . . ah bı.ı.ı ·Ja arın uzerın en sımsıy 

Utlar yükseliyordu. 
g"~vuıun her tarafına, korkunç bir 
d u le ve şarapnel yağmuru yağıyor 
\r u. F'akat bütün avul, sanki, hissiz 
de ?ayatsız bir kaya kütlesi gibi, 
;rın bir sükunet içinde, vakarını 
l'tı~hafaza ediyor .. Bütün köyde, ve 
h tıdafaa mevkilerinde en küçük bir 

areket bile görülmüyordu. 

8-.l3u Şiddetli, fakat tesirsiz top ate
;~·/kindi zamanına kadar devam 
r ~kten sonra, artık piyadeler ha -
ite ete geçti. Miralay Sabentsof'un 
b Utnanda ettiği kol. sol taraftan iti 
~ren büyük bir kavis şeklinde, A-

la doğru ilerledi. 
~· l\!iralay Pullonun kumanda etti-
3' 

1 ;oı da, (Çirıkat-Cirkat) tan gelen 
?io tın sol tarafındaki kayalar üze
d tlden ileri harekete geçti. (Epşargi.) alayının bir taburu da, yılan 
tı.1 1 oyulganarak bu iki kolun arası 
a girdi. 

l\ l\!iidaiaa hatları, daha hala süku 
l'tıetıerini muhafaza etmekte; düş
~ anın tamamile ateş hattına gir-

esini beklemektelerdi. 

1 l!'akat, o tek tabur; birdenbire öy 
a~ ani bir süratle yaylanmış ve ileri 
\.. ıitnıştı ki; müdafiler kadar, mü
•ıac· l3 1tnler bile hayrette kalmışlardı.. 
~ lı Çevik hücum taburu, tastan ta 
~a k ~ 
h~ ayadan kayaya sıçrıyarak, bir 
ler~elede avulun altbaşındaki ev -
Vu;n kenarına varmıştı. Orada, a4 

n} dan derin bir hendekle ayrılmış 
1:ı an, tek bir kuleyi sarmıştı. Guru 
'!! a Yaklaşan mayıs giineşile parlı
laarı süngüler, bu kulenin duvar-

11.na dayanmıştı. 
"'' ~lllede, bir naibin emri altında vltrn· 
b· ı nizam askerinden mürekkep 
\>~ kuvvet vardı. Bu küçük kuv -
la ' tnazgallardan derhal ateşe baş 

tnışlardı. 
kel3u şiddetli ateş. tesirini pek mü 
tirı~:O,el bir surette göstermişti. Bi
Yi .~rıne kenetlenmiş bir halde kule 
Pa 

1 
ata eden Rus askerleri, ne ya

aç cakiarını şaşırarak, mukabil ateş 
kü'Olak idn oldukları yerlere diz çö 
~e \>~rrrıişlerdi. Halbuki bu açık yer 
Ço~ı ıı hatalı hareket, efrattan bir
J:tı arının kanlar içinde yere seril-

esne n ı· ı . . İ t e ıcc cnmıştı. 
ş c, tam bu sersemlik arasında, 

zam askerinde kalmıştı. 
Ayni zam'anda, miralay Pullonun 
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lirken, General Grabbe, hücum kol- = lanndan gelen raporlara göz gez -
dirmişti. Uğranılan muvaffakıyet
sizlik ile, bu raporlardaki zayiatın 
miktarı, harplerde pişmiş olan bu 
Generale derin bir düşünce vermiş 
ti. 

Sonra.. çevirme hareketine çı -
kan kolların bazı bölükleri de, irti
batlarını kaybetmişler; henüz asli 
hatta dönememişlerdi. Gecenin ka
ranlığı bastığı halde. bazı noktalar
da, tüfek ateşleri kesilmemişti. Bu 
ateşli mıntakalardan gelen rapor
lara ve haberlere nazaran, Şamilin 
süvarileri tehditkar bir va"ziyet gös 
termektelerdi. Hatta bu tehdit, cid 
di bir hareket haline geçerse, top
lar bile düşmanın eline geçecekti. 
Onun için piyadelerin bir kısmı 

ateşe devam ederken, diğer kısmı 
da topları daha emin yerlere sürük 
lemektelerdi. 

O gece, General Grabbenin ordu 
gahında hiç kimsenin gözüne. uy
ku girmemşiti. Çünkü, Şamilin gön 
derdiği küçük müfrezeler. sabaha 
kadar ordugahın muhtelü noktala
rına taarruz etmişler; askere rahat 
ve huzur vermemişlerdi. 

Ertesi gün, General Grabbe için 
başka bir tehlike başgöstermişti. U
zaktan uzağa kendisini takip eden 
Taşav Hacı ile Oratlı Murtaza Ali
nin müfrezeleri, ordugahın arkasın 
daki tepeleri tutarak General Grab 
beyi adeta muhasara etmişlerdi. 

Generalin vaziyeti, fenalaşmış -
tı. Artık, geriye dönmek imkam 
kalmamıştı. Yapılacak bir hareket 
varsa; her ne pahasına olursa olsun 
cebri bir hücumla Avulu zaptederek 
bu müşkül vaziyetten kurtulmaktı. 

General Grahbe, erkanı Harbi-
yesini ve kıta kumandanlarını top 
lıyarak yapılacak son hareket için 
müzakerelere girişti. Yeniden bir 
hücum planı tertip edildi. Bu plan 
mucibince Şamilin müdafaa hatlan 
üzerinde çok esaslı bir keşif yapıl
dıktan sonra, mayısın 30 uncu gü
nü taarruza geçildi. 

BAYANLARIN YEMEGi 
Hekimlerden bazıları kadınların 

gıda ihtiyacı erkekl~rin ih!iyac~
dan yüzde 84, 90 eksik oldugunu ıd 
dia ederler ... Vaktile bizim bayan -
}ar evlerinde kapalı otururlar ve ha 
rem tarafında selamlıktan ayn ye
mek yenilir iken, bu iddia onların 
hakkında doğru olabilirdi. 

Fakat şimdi bayanlar da erkek -
ler gibi ya!'iarlar, onlar gibi f'e~er
ler, tozarlar ve erkeklerle hırlıkte 
sofra:va oturarak ayni suretle yer
ler. Kadınların ayni sofrada bu -
hmmaları erkeklerin i~tahını artı
rarak biraz fazla yemelerine se • 
hep olsa da, kendilerinin erkekler
den az yemelerine hiçbir sebep yok 
tur. Çiinkii kadınla erkek arasın • 
da gıda ihtiyacı bakımından bir fark 
olamaz. 

Vakıa, şişmanlığı sevmiyen ha -
yanlar, iştahları yolunda olduğu 
halde, kendilerini tutarak az yer -
lerse de bu. kadınların az yemeleri 
liizumunu ishat değil, onların iyilik 
etmek istemediklerine delalet eder: 
Bir yemek sofrasında dekolte ve 
tombul kolların herkese yemek ye 
dirmek icin nekadar tesirli iştah 
ilacı olduğunu kendileri de bildik
leri halde zayıflık moclasına uymak 
vazifesine iyilik etmek vazifesini 
feda ederler ... 
Yemek hakımıdan kadınla erke

ğin farkı yalnız gebelikle emzikli 
annelikte meydana ı:ıkar. O zaman
larda da kadının gıda ihtiyacı baş· 
kn zamanlardakinden daha fazla o-

lur. Bir de, kadın hayatının sonba
harına eriştiği vakit gıda ihtiyacı 
değisir. anfak hu. kadınlığın erkek
lerd~n farkı değil, kadınlarda da 
erkeklerde de tesirini gösteren yaş 
farkıdır. 

İki can hesliyen gebe bayanın gt 

da ihtiyacı artması pek tabii birşey 
dir. Ancak beslenen iki candan bi
ri heniiz hareket halinde olmadığı 
için, yalnız cocuğu11 teşekkülü dü
şünülerek alhiiminli gıdalar arttı
rılmalıdır. Gebelikten önce vücut 
ağırlığının bir kilosuna nisbetle 
bir vam alhiimin yetişirken gebe
likte kilo hasına bir bucuk gram la 
zım olur. Fakat etler albiimin geti
rirler di:ve ba yüzde elli farkı et
tPn almak doğra olmaz. Gebelikte 

böbrekler az çok yorgun oldukla· 
undan etin toksinlerile onları da
ha ziy~de yormamak için fazla al
bümini sütle ve sütlü yemeklerle 
temin etmelidir. Annesinin ~arnm
da çocuğun yağlı ve şeker~ ~ı~a
lara henüz ihtiyacı olmadıgı ıçın, 
annesinin de gebelikte yağ, yahut 
~ekerle şeker yapa<'ak maddeler
den daha fazla yemesine ihtiyacı 
yoktur. ~ 

Buna karsılık. <:ocugun madenle-
re hele kir~<:le fosfora çok ihtiyacı 
va

1

rdır. OnlaTı annesinden ister. 
Annesi de bunJar1 getirc<'ek ye~~k 
]ere daha ziyade rağbet etmelıdır: 

Kireci en iyi sütle yumurta sa
rısında hulur. Gebe bayan hun
ları ba"ika yemeklere tercih etme
lidir. Sütle yumurta sarısı ona fos
forla potasyom ve manyezoyom '!1a 
denlerini de temin ederler. Çocuga 
pek lüzumlu olan çeliği de yine yu 
murta sarısı ile ispanakta, etlerde 
ve karaciğerde bulur. 

Vitaminler hem ı:ocuğuna, hem 
kendisine lüzumludur. Çocuk düş
melerinin birçoğu vitamin eksikli
ğinden ileri gelir. Onun icin taze, 
yeşil sehzeler gebe bayanlara pek 
lüzumludur. 

Gebelikte gıda ihtiyacı arttığ-ın
dan istah da cok defa çoğalır. Bazı 
larında liizumundan fazla bile ol
duğ1mdan o zaman da yemeke ifra
ta gitmemeğe dikkat etmek lazım 
olur. I..lizumundan fazla yemek te 
böbrekleri yorar ve doğumda güç
liik verecek kadar şişmanlık geti
rir. 

Cok ekşi, baharlı yemeklerle faz 
la kahve, uy gebelikte iyi şeyler 
değildir. Hele çok kahveyle cay ge 
beliğ-in yedinci ayında çocuğun vak 
tinden önce doğmasına sebep olabi 
tirler. 

Böbreklerden albümin çıkınca et 
yemeklerini hemen büsbütün kese
rek sütle ve sebzeyle beslemek la
zımdır. Hic et yememek çocuğun 
yolunda büyiiyerek vaktinde doğ
masına mani olamaz. 

Yemek yemeğe mani olan bulan4 

tı ve onun neticesi gibi rahatsızlık
lar olunca, onları kesmek ve ge
be bayana yemek yedirmek he
kim işi olur. 

Tetkik 
"\.. 

Ediliyor 
Jzmit, (TAN) - Şehrimizde bulu

nan Müzeler Umum Müdürü Aziz, 
eski eserler üzerinde tetkikat yap -
maktadır. Turgutlu mahallesinde ya 
pılan hafriyat, İzmit tarihi için çok 
kıymetli neticeler vermektedir. 

Darendede Tırtıllarla 
Mücadele 

Sıvas, (TAN) - Birkaç yıldanbe
ri Darende de meyva ağaçlarına a
rız olan tırtıllarla mücadeleye baş -
lanılmıştır. Günde takriben bin ağaç 
ilaçlanmaktadır. 
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mişlerdir. Bürolarda fındıklara 46 -
47 kuruş fiyat konmuştur. Bu haber 
piyasamızda memnuniyetle karşıla

nacak mahiyette iken tiiccarlarım.ız 
her nedense bu fiyatlan da az gör
mekte ve gelen tekliileri Jrabul etme
mektedirler. Gerçi her malın satıl
ması tüccarın arzusuna bağlı ise de 
sermayesi 30 - 35 kuruş arasmda bu
lunan bir malın makul ve muvafık 
bir kardan ziyadesine tamah etmek, 
fındık müşterilerımizi her vakit için 
gücendirebilecek vaziyetler ihdas e
debilir. Bu sene fındıklarının büyük 
bir kısmı müstahsilin elinden çık· 

mıştır. Müstahsilden pek ucuza alı· 
nan bu malların yalnız bırakacağı faz 
la karı düşünmek doğru olamaz. 

Fındık tüccarlarımızın bu son vazi
yetinden dolayı alakadar makamla
ra şikayet edileceği söyleniyor. 
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tc PİYASALAR: 

Bu Yılın Tiftik 
Rekoltesi 
65 Bin Balya 
Bu senenin yeni mahsul tütik re

kol temiz, 60 - 65 bin balye arasında 

bulunacağı muhtelif mıntakalardan 

gelen haberlerden anlaşılmıştır. Ge

çen senenin kalmı.ş olan stoku da 22-

24 bin balye kadar olduğuna göre, 
Türkiye tiftiklerinin mevcudu 82-89 

bin balyayı bulacaktır. Tiftik tüccar 

larımız İktısat Vekaletine müracaat 

ederek bu stokların eritilmesi için Al 

manya ile başlıyacak olan ticaret gö

rüşmelerinde nazarı dikkate alınma

sını rica etmişlerdir. Vekalet bu me

sele etrafında tetkikler yaptırmak

tadır. 

Almanyanın geçen sene tiftik için 

verdiği kontenjan 4,848,000 mark i

di. Bu sene için bu miktarın bir mis

line çıkarılması ıstenilmektedir. 

Amerikada fazla tütik mevcut ol

makla beraber b!l cinslerin kalın ve 
kabaca olması Türk tiftiklerinin her 
yerde aranmasını temin etmektedir. 
Bu itibarla Almanyanın da Türk mal 
!arına daha ziyade rağbet etmesi tif
tiklerim izin inceliği \•e yumuşaklığın 
dan ileri gelmektedir. Dün 340 balye 
ekstra mallardan sayılan Eskişehir, 

Karahisar, Bulvndin malları kilosu 
108 kuruştan, 85 balye kadar muhte
lü mıntakaların deri malları da 80 
kuruştan satılmıştır. 

Kuzu Derileri Satısı 
Kuzu derileri satış fiyatları henüz 

tesbit edilmemiştir. Kesilen kuzula

rın derileri toplar.makta ve piyasa

nın açılması beklenmektedir. Fiyat 

kesimi için Avrupadan gelecek piya

sa fiyatları esas tutulacaktır. Kuzu 
derilerimizi en zıyade Almanya, Çe

koslovakya çekmekte olduğu için bu 

memleketlerden gelecek tekliflere gö 

re bu seneki kuzu derileri kıymetlen

dirilmiş olacaktır Son haberlere gö

re Almanya için Franko İspanyasın-

dan külliyetli miktarda deri toplan
mıştır. Fransa için de Cezayir ve Tu
nustan deri alınmaktadır 

' 
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Dost Yugoslav Harbiye RoMADA: 

N A k V d Fransa - Italya 
azırı n araya ar l Müzakereleri 

(BQ.fı 1 incide) tine alzln, Bay General ve huzuru ile bizi 
Albay Demir Ali ve Yugoslavya elçi- bllhHH Mvlndlren Bayan Marlç'ln ph•l sa 

adetlnlze kıldırır ve müttefik aatl Yugoı· 
liği erkanı tarafından karşılanmış- ııv mllletlnln refah ve saadetine ve kah· 
tır. 

Başvekil adına Başvekllet müste
şarı Kemal Gedeleç, ile Başvekalet 

yaveri Bahriye yüzbaşısı Baki ve Ha 
riciye Vekili namına da hususi ka
lem direktörü Refik Amir Kocamaz, 
muhterem misafirlerimize hoş geldi
niz, demiştir. 

Bayan Kazım Özalp te Bayan Ma
riçi karşılamış ve kendisine bir bu
ket vermiştir. 

Celal Bayar namına buket 
Bayan Mariçe Başvekil namına da 

ayrıca bir buket takdim edilmiştir. 

General Mariç. kendisini karşılı

yan zevat ile selamlaşmış, mızıka 
Yugoslav ve Türk milli marşlarını 

çaldıktan sonra da ihtiram kıtasını 
teftiş etmiştir. 

Yugoslav ordu ve donanmasının 

büyük mümessili istasyonun iç ve dı
şına toplanmış bulunan halkın alkış
lan arasından geçerek Bayan Kazım 
Özalp ile birlikte otomobile binmiş 
ve Ankarapalasa gelmişler. İkinci o
tomobilde Milli Müdafaa Vekili Ka
zım Özalp ile Bayan Mariç, diğer 
otomobillerde de albay Yevremoviç 
ile misafirlerimizin mihmandarları 
bulunuyorlardı. 

Yugoslavyanın Ankara elçisi Ace
moviç, Yugoslavyanın Ankara elçili
ği ataşemiliteri Domat ve Belgrat el
çiliğimiz ataşemiliteri yüzbaşı Ziya 
Unal da general Mariçin refakatinde 
olarak Ankaraya gelmişlerdir. 

Misafirlerimizin mihmandarlıkla -
nna tuğgeneral Remzi Yiğitgüden. 

albay Mümtaz U~usoy, yarbay Yusuf 
Ziya Egeli, yüzbaşı Cemal Sancak ta 
yin edilmiş bulunmaktadır. Bayan 
Mümtaz Ulusoy da Bayan Mariçin 
mihmandarlığını yapmaktadır. 

Muaffrin yaptığı ziyaretler 
Yugoslav Harbiye ve Bahriye Na

zırı General Mariç, Ankarapalasta 
kısa bir istirahatt'Jnillaakıp.. nfaka
tinde bulunan zevaL ve mihmandar
ları ile birlikt ~yaya ilderek 
defteri mahsu 1mzalamış, sonra, 
Büyük Erkanıha!"biyede Mareşal Fev 
zi Çakmağı ve Milli Müdafaa Veka
letinde de Kazım Özalpı ziyaret et-
miştir. 

General Mariç bundan sonra ha -
riciye Vekaletinde Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Arası ve Başvekalet 

dairesinde de Başvekil Celal Bayarı 
ziyaret etmiştir. 

Başvekil Celal ·Bayar, Büyük Er
kanıharbiye Reisi Mareşal Fevzi Çak 
mak, Milli Müdafaa Vekili Kazım 

Ozalp ve Hariciye Vekili Tevfik Rüş 
tü Aras Ankarapalasa giderek iadei 
ziyarette bulunmuşlardır. 

Ceneral Kcbun Ozalpın %İya/eti 
Ankara, 18 (A.A.) - Milli Müda

faa Vekili Kazım Özalp tarafından 
bu akşam Ankarapalasta, Yugoslav
ya Harbiye ve Bahriye Nazın Gene
ral Mariç şerefine yüz kişilik bir zi
yafet verilmiştir. 

Vekiller Heyeti ile Büyük Erklnı
harbiye ve Milli Müdafaa Vekaletle
ri erkanı, Yugoslavya sefiri ve sefa
ret erkanı, kara. deniz ve hava kuv
vetlerimize mensup yüksek rütbeli 
subayların iştirak etmiş bulundukla
rı bu ziyafeti bir resmi kabul takip 
etmiştir. 

K cbun Ozalpın nutlıu 
Mlllf MUdafaa Veklll General Klzım Öz. 

alp YugMlıvyı Harbiye ve Bıhrfye Nuırı 
General Marlç ıereflne verdl61 ziyafette •· 
ıığıdakl nutku aöylemlftlr: 

raman orduıunun ıan ve ıereffne içerim. 

General Mariçin nutku 
Yugoalavya Harbiye ve Bahriye Nazırı 

General Marlç Milli Müdafaa Vekili Gene· 
rıl Özalpln nutkuna aıağıdakl cevabı ver· 
mittir: 

Bay Bakan, 
Bana hltapedeneamlmf ıözlerlnlzden pek 

ziyade müteha11lı oldum. Size her ,eyden 
evvel bunun için en hararetli tefekkürler· 
de bulunmak isterim. Keza, memleketiniz· 
de ve hükOmet merkezinizde hakkımdı göa 
terilen umlmt mlaaflrperverlikten dola· 
yı 90kranlırımı arzeylerlm. 

Ordumuz hakkındaki eemlleklr takdlrle 
rlniz benlmiçln bllhuaa kıymetlidir. ÇUn
kO, ekaelanaınızdan,doıt ve müttefik bir 
ordunun mümtaz mümessilinden, büyük 
devlet adamından ve ıanlı askerden gel· 
mektedlr. 

Filhakika Vuqoılavya Krallığı mOsellah 
kuvvetine ve Milli Müdafaasına hususi bir 
itina gi!Sstermektedlr. Maamaflh bunu, her 
hangi blrklmıeyl tehdit veya tahrik etmek 
için devli, fakat milletine müteaddit saha· 
lardı engelalz lnkltaf ve tef<Jmül etmek. 
refahını arttırmak ve taahhütlerlnl yerine 
getirmek lmklnını vermek ıuretlle kendi. 
alne llylk ve muaflhane hayati temin ey
lemek lc;ln yapmaktadır. 

Bu sebepledir ki.Yugoslavya orduau Bal
kan paktının istihdaf ettiği yüce gayelere 
hallaane ve fedaklrlıkla hh:met etmlye ve 
doıt ve mOtteflk Türk, Rumen ve Yunan or 
dularlle tefriki meHI ederek bu paktın e. 
•Hını te,kll eden ideali mUdafaaya hazır 

bulunmalıdır. ve dalma dı hazır buluna
c•ktır. 

Bay Bak•n, 
Yeniden doöıın Türklyenln modern hU· 

kOmet merkezini ziyaret !cin vlkl lutufklr 
davetinizi bUyUk bir memnuniyetle ııldım. 
Fllhııklka bu ziyarette, alze ekaellnaınızla 
ve Yugoılavyada ıllinmez bir hltır• bırak· 
tıkları ikametleri eanaaında beni ziyarete 
davet eden dostlarım ekıelanıı Fevzi Çak· 
mık ve eski Başvekil Ekselans lıımet ln!S· 
nD ile görUtmek için, mükemmel bir fırsat 
görUyordum. 

Memnuniyetim çok bUyüktU. Huıuıile ki, 
bana, Yugoılav orduaunun dost ve mütte
fik Türkiye eümhuriyetl ordusuna hararet-
11 aellm ve temennilerini şahsen getirmek 
ve yeniden doljan Ttlrklyeyl ziyaret ede· 
rek Türk mllletinln geçirdiği en nazik za· 
manlarda kendisini göateren ve bugUn de 
yeni :rUrkl:ı;e CUmhıırlyetlnh• blltün hayat 
uhalarındı tezahürde devam eden yUkııek 
dehbının parlak eserini temaşa eylemek 
huaıiaundı ötedenberl bnlediğlm arzuyu ta 
hakkuk ettirmek fırutını veriyordu. 

Umumi Harbin sonunda, Türk mil 
leti uçurumun kenarında bulunuyo
ra benzerken. onun gururu ayaklan 
mış ve ona yaraşan üadesini Dahi 
Adamın şahsında bulmuştur. Kemal 
Atatürk milletinin ruhunu ve çalan 
saatin ehemmiyetini anlamıştı. Evve 
ıa kılıciyle Sakarya kıyılarında ve 
sonra da Dumlupınar, ve nihayet 
kalemiyle de 24 temmuz 1923 te Lo
zanda Türk milletini kurtarmamış 

mıydı? Kemal Atatürk, enerji ile 
tahakkuk ettirdiği dahiyane ıslahat
ı~ müttehit ve kuvvetli yeni bir Tür 
kiyenin temellerini atmış ve bu su
retle ona hür ve şerefli bir hayatın, 
seri bir kalkınmanın ve parlak te
rakkilerin zaruri şartlarını temin ey
lemiştir. Yeni Türkiyenin Büyük 
Diı.hi Yaratıcısı bununla da iktifa et
memiştir. Memleketinin selameti i
çin vaktile kanlı muharebeler esna
sında yaptığı gibi sulh esnasında da 
inkılapçı hamlesinin muazzam kud -
retile çalışmakta devam ediyor. 

lşte bu suretledir ki, eski Osman
lı imparatorluğunun harabeleri üze· 
rinde yeniden canlanan ve gençle -
şen, hayatiyetle dolu yeni Türkiye 
Cümhuriyeti yükselmiştir. Büyük 
milli dahisi ekselans Kemal Atatür-
kün yüksek deha ve azim -
kar eliyle sevk ve idare 
edilen ve bunda ekseliı.nsı -
nızın da dahil bulunduğu parlak me 
sai arkadaşları kütlesinin yardımı 

- Bay Bak•n, dokunan Türkiye, bugün mümtaz şef 
Doıt ve müttefik Yugoalavyının m üm- ler in idaresi altında, mükemmel ta

tız devlet adam ına b ugün T Urklyeye hot· lim görmüş ve techiz olunmuş ordu
geldlniz demek benim l9ln huauaf bir zevk-

nuzu, onun yüksek maneviyatını ve tir. 
Bu zevkim çok bOyOkt Ur. ÇDnkO ekse· parlak ananelerini görmek, tabak -

lınaınızın bu nezaket ziyar et i banı, bUtün kuk ettirilen muazzam terakkileri 
Türk orduıu namına alzln mümtaz tahaı· 
nızda kahraman müttefikimiz Yugoalavyı· 
nın tanlı orduaunu aellmlamık fırutını 

vermektedir. 

Baıveklllmlz ile arkadatım Hariciye Ve. 
klllnlnBelgrada yaptıkları aeyahıtln akıbln 
de vukubulan bu ziyaret. hUkOmet relal· 
mize müttefik memleketin güzel hUkOmet 
merkezinde yapılan kabulün hıraretll ve 
aamlmt kardetllk hıvıaını burıdı Hvln9le 
zikretmek ve devlet adamlarımızın "er te 
maaında devamlı gayretlerimizin blrlettl61 
aulh idealini ehemmiyetle kıydeylemek gl· 
bi banı zevkll bir vazifeyi ilham etmek
tedir. 

Kadehimi, Yugoalavya Kralı Majeste Pi 
yerin ıereflne, nılp Altea Prena PolUn va 

muhterem niyabet mecllal nala""'" ••""•· 

müşahede etmek için kiıfiidr. Bu te
rakkiler yalnız dikkat ve tazim u • 
yandırmıyor. ayni zamanda en yük
sek hayranlıklara da layık bulunu -
yor. 

Bütün bunlar her iyi niyet sahibi 
adamın ve alelhusus bir dost ve müt 
tefikin yüreğini açacak ve onu sevin
direcek şeylerdir. İşte ben de sevini
yorum ve dost VE' müttefik Türk mil
letinin terakkilerini derin bir alaka 
ve memnuniyetle takip eden, dost ve 
müttefik Türk, Rumen, Yunan ve Yu 
goslav milletlerinin müşterek, ahenk 
li ve müreffeh h:ıyatlarmın kati za-

Ağır Gidiyor 
Paris, 18 (Husust) - Bugün, Fran 

sa ile İtalya arasındaki müzakerele
rin inkıtaa uğradığına dair bir haber 
intişar etmiş ise de bu haber, iki ta
raftan da resmen tekzip olunmakta 
ve Pirene hududu meselesinin konu
şulmadığı anlaşılmaktadır. 

İtalyan mahafili, Fransanın, hala 
anlaşmamazlık havası içinde yüzdü
ğünü ve İtalya ile anlaşmak için di
ğer bir takım dostluklardan vazgeç
mek lazım geldiğıni bildiriyorlar. 

Roma, 18 (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Bugün veya yarın kont Ciano ile 
Blondel arasında yeni bir mülakat 
vuku bulacaktır 

Fransız - İtalyan görüşmelerinin 
tekrar başlamasında görülen teahhur 
Romanın siyasi ve diplomatik mah
fillerinde bir nebze hayret uyandır
mış ise de bu teahhura hususi bir ma 
na atfetmek doğru değildir. 

Mussolini, ancak dün Ceneveden 
avdet etmiştir. Blondel ise Paristen 
talimat almamış olduğu için dün Chi
gi sarayına gidememiştir. 

Roma salahiy.,,ttar mahfilleri, Ce
neve nutkunun ve bilhassa bu nut
kun Fransayı alakadar eden kısmı

nın cereyan etmekte olan müzakerat 
üzerinde bir tesir husule getirmiyece 
ği kanaatindedirler. Bu mahfiller, nu 
tuktan sonra Fransız matbuatında 

görülen sükunet ile İtalyan matbua
tının mutedil lisanını bu hususta mü 
sait bir emare telakki etmektedir. 

~'Muaolini,, nin •on nutku 
ve l ngüizler 

Londra, 18 (A.A.) - Havas ajan
sı muhabirinden: 

Lord Pörtün Fransa ile İtalya ara
sında müzakereler yapılmakta oldu
ğu bir sırada, Fransa hakkında pek 
o kadar hayırhah olmıyan bir takım 
imaları ihtiva etmesi sebebile Londra 
da oldukça namüsait bir tesir yap
rnıaş olan Ceneve nutkunun hakiki 
medlftlil hakkında bir anket yapmı
ya memur cdilm<..•si muhtemeldir. 

Lord Pörtün, bu bapta teşebbüs

lerde bulunmıyarak sadece İngiliz -
İtalyan itilafının akdinden pek az 
sonra bu nutkun muhtelif İngiliz ma 
hafilinde hasıl etmiş olduğu fena te
sire nazarı dikkati celbetmesi muhte-
meldir. 

Seller Bir Genci 
Bot du 

Sıvas. (TAN) - Haiiğe bağlı Ki
lise köyü muhtarı Ilyasın 15 yaşın
daki oğlu. sığır otlatırken, yağan do 
lu neticesinde. ansızın gelen sele ka 
pılmıştır. Babası oğlunu kurtar -
mak istemişse de muvaffak olama -
mış, yaralanmıştır. 

ruretlerine istinat eden Balkan pak
tının ruhuna samimiyetle sadık bulu
nan Yugoslav milleti de benimle be
raber seviniyor. 

Hakkımdaki lfttufkar sözlerinizden 
ve parlak kabuli.inüzden dolayı size, 
aziz meslekdaşıma. bir kere daha te
şekkür eder. Kadehimi Reisicümhur 
Ekselans Kemal Atatürkün saadet 
ve sıhhatine, cümhuriyetin, asil 
Türk milletinin VE' ordusunun refahı 
na kaldırır ve ekselansınızın ve na
zik Bayan Özalpırı sıhhatine içerim. 

General Mariç. nutkunu bitirdik
ten sonra "çok yaşa,, diyerek kade
hini kaldırmış VP c,-ok alkışlanmıştır. 

Yapılan ziyaretler 
Ankara, 18 (A.A.) - Yugoslavya 

Harbiye ve Bahrıye Nazırının refika
sı Bayan Mariç, bugün öğleden sonra 
Bayan Fevzi Çakmağı ve Bayan Ka
zım Özalpi ziyaret etmiş ve kendile
rine iadei ziyaret olunmuştur. 

Bayan Mariç, öğleden sonra saat 
3,30 da Bayan Kazım Özalp ve mih
mandarı Bayan Mümtaz Ulusoy ile 
birlikte Gazi ve İsmet İnönü enstitü
lerini gezmişlerdir. 

Ankara, 18 {A.A.) - K orgeneral 
Mariç, bugün öğleden sonra İsmet İ
nönünü köşklerinde ziyaret etmişler
dir. 

Ankara, 18 (A.A .) - Bugün öğle 
yemeğini hususi ı:ıurette Ankarapalas 
ta yiyen general Mariç, akşam üzeri 
Çubuk barajını, Orman çütliğini gez 
miş ve Ankara muharebesinin geçtiği 
sahayı tetkik etmiştir. 

Hatayda 
Türklere 
işkence 

(Başı 1 in.elde) 
cok yakın bir yerde bulunuyorlardı. 
Tescil bürosu da uzakta değildi. Mü
taarrızlar silahlı olduklarında taarru 
za uğrıyan köylüler mukabele edecek 
vaziyette değillerdi. Revhaniye hal
kevinin faal azasından Rüat Bahri 
Bahadr büro reisini göz önünde ce
reyan eden bu vaka karsısında hare
kete geçmeğe davet emistir. Fakat re
is Fransız zabitasına müracaat olun
masını tavsiye etmiştir. Bu faal aza 
asıl şikayetlerinin bu zabitten oldu
ğunu .sövleyince reis hususi mahke
me müddeiumumisini haberdar ede
cdinl bildirmistir. Kendsine müra
<'ı:ı::tt olunan Fransız zabiti is isteri geç 
tkten sonra ica hım yapacağını söy
lemiştir. Müntehipler artık bu hare
ketler karsısmda !'Ylütearrızlar tevkif 
ve teczive eciilmedikce rey vermiye
rPklPrini bildirmislerdir. Yiizlerce 
kövliinün avni vaziyette olduğu kati 
surtete tevit erlilivnr. 

Yaralı ırkcla,lann vaziyeti 
Başlarından sopa ile yaralanan 

Mahmut Genco. Mahmut Rallo. Ha

san. Mehmet ve Musa oğlu Kürt Aliyi 

kanlar içinde bizzat gördüm. Yarala

n hafif olan diğerleri köylerine çe

kilmi!derdir. Buna rağmen tescil mu 

amelesi karsı taraf icin devam edi

yor. Tekerrür eden bu vaziyelter kar 

sısında Yunanlı ve Sırplı azanın isti

fa etiklerini duvduksa da tahkik ve 

tevidine imkan bulamadım. Hadise

leri izam ve dramatize etmis olma

mak ve efkarı umumivevi teHisa dü

-ıiirmemPk icin ısrarla kaydedilen va 

kalan dahi bizzat tahkik ve tesbit e-

derck kanaat getirdikten sonra Türk 

efkarı umumivesine arzetmekten çe-

kinmiyorum. Fakat devam eden taz
yik ve tedhi$ hareketi ile her gün 
\ iLı:.lt::rcc nıüıılc:lıih l T ür k ll::.tt:::.lı"J~ıı 

silmek suretile maksatlarına yaklas
makta olduğunu S1'0remivorum. Bu va 
ziyet karşısında Türk listesinin hala 
hı:ısta ı;ritmP.si aneak Türk ekseriyeti
nin pek kahir olmasından ileri gel
mektedir. Fakat bunun ne zamana ve 
ne dereceye kadar mümkün olacağ'ı 

artık kestirilemez. Ttı ki manda ida
resi cidden tesirli ve hakkaniyetli ted 
birler alsın. 

Eti Türklerine ateş açıldı 

(B A Ş M A K A L E D E N M A B A T) 

Taliimizin 
Dön um 
oktası 

(BCl§ı 1 incide) 

Simdi farkedebiliyoruz ki, bir 
imkan vardı. Fakat bu, namü 

' tenahiye karşı bir tek imkandır ki, 
normal insan ölçülerile yok demek
tir. 

19 sene evvel bugün namütenahi 
ye karşı bir tek kurtuluş ihtimali u
fukta belirdi. Türk milleti bir şef bul 
muştu. Bu şefin Samsuna ayak bas
ması, Türk mukadderatının bir dö -
nüm noktasına varması demekti. 

Böyle bir şefi bekliyen vazüe o 
kadar çetin ve imkansızdı ki, hiçbir 
insan dima~. bunu başarmak im
kanını verecek azmin, iradenin, ce
saretin, cüretin. uzak ve açık görü
şün, yurt sevgisinin ve ayni zaman
rla yarım tedbire ve uzlaşmıya ta
hammül etmiyen modern ve aydın· 
lık bir ruhun. geniş ve insanca bir 
tesamühün bir tek insanda birleşebi
leceğini tasavvur edemezdi. 

19 sene evvel Türk mukaddera · 
tının en acı felaketten en yüksek 
saadete doğru bir dönüm noktası 
geçirebilmesinin sırrı, bütün bu me -
zivetleri birleştiren bir sefin tam da
kikasında başım'ıza geçmiş olmasın· 

dan ibarettir. 

Bugün Kemalist Türkivenin şe . 
refli. itibarlı. ileri hedefli, aydın -
lık halini t;ıhii' diye ,görüyoruz. Fa · 
kat Türk milletini kurtarmak ve yük 
seltmek mesulivetini üzerine alan 
sefteki kudretlerden herhangi birin 
de bir noksan veya fark bulunsay
ıiı hugiinkii yüksek mam:aranm ye
rinde elemli bir rlüskünlük manza -
rası görecektik. O zaman şekil bakı
mmdan istiklale kavuşsak da 19 se
nede bu kacfar yol alacak imkanb:rı 
bulamıvacaktık. En küciik bir cii · 
ret noksanı bizi yarım tedbir yolla 
rına . renksiz uzlı:ıo;ma sPklinde ço
rak sahalara sürükliyebilirdi. 

Uış nokuz sene evvel 19 mayıs 
!?Ünü Tiirk miUi kurtıılrn: ,,,, 

vükselik kudreti. Tiirk varJık ve ba-
ka azmi. 'Mustafa Kemal adlı hir in
san şekil ve kıvafetinde gözümüz ö
nünde can buldu. 

O döniim noktasından sonra her 
sev dei'!isti. Evvelce gecirdiğimi;I; bil 
tün acılar ve felaketler, tam kurtu . 
luş ve inkisafın zaruri bir hazırlık 
devrC'si sekıihe e:irdi. 

Yapmak icin yıkmak, kökünden 
vıkm11k Iazımdı. Bir Kemalist dev!"i 
kurulabilmesi icin Cihan Harbinin 

İskenderun. 15 (A.A.) - Anadolu ve miltareke devrinin :vıkır•lan icin 
Ajansının hususi muhabiri bildiri- görülecek vazifeler vardı Ödediği . 
yor: Arsul'da Türk yazılmak istiyen miz berlel nekad a ... viiksek olursa ol
Eti Türkler üzerine jandarmalar ta- sun, bu yıkma faalivetleri olmasay
rafından iki Eti Türkün üzerinde ta- dı bugün yeni ve sa,i!lam bir temel Ü· 

banca bulunması vesilesile ateş açıl- zerine bir milli varlık kuramazdık 
dığı bildiriliyor. l 9 sene gil'ıi az bir zamanda başar . 

Yapılan propagandanın dığımız inkılap serisini başaramaz . 
dık. 

tesirleri 
Antakya, 16 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
İslam Sünni meselesinin arzettiği 

ehemmiyeti bundan evvelki telgraf
larımda tebarüz ettirmiştim. Türkler 
arasında ayrılık füdası maksadile ya
pılan iğfal propaıtandasının derece
sine bir delil olmak üzere şunu da 
haber vereyim: 

Dün cahil bir Türk. Ermeni cema· 
ati listesine yazılmıştır. 

Tahminen bin seçici bir mebus çı
karacağına göre. bu bir adedinin ra
kam itibarile olan ehemmiyeti kale
me gelmiyecek k'idar ehemmiyetsiz 
olmakla beraber keyfiyet itibarile o
lan ehemmiyeti ı'udutsuzdur. 

Bir değil. bin Er meni Türk listesi
ne yazılabilir. Bu takdirde Ermeni 
yurttaş: Türk ekseriyetile kurulacak 
olan yeni meclis hükumetinin bu gü
zel hatayı da bir kaç kilometre öte
de etrafa meden;yet nuru saçan genç 
Türkiye örneğinde refah ve terakki
ye kavuşturmasını istiyorum .. , de
miş telakki olunur. Fakat bir Türkün 
Hatay gibi bir Türk ülkesinde Erme
ni listesine yazılması yalnız ve ancak 
intihabat esnasında çevrilen entrika
ları gösterir . 

Çocalıların hareketi takdir 
ediliyor 

İskenderun, 18 {A.A .) - A;nadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

15 yaşından aşağı yüz kadar çocuk 
ittihadı vatani ve Usbecilerin terti-

19 mavıs , kurtarıcı bir kudretle 
memleketin ilk karsılaştığı R;Ündür. 
Mukadderatımızın dönüm noktasıdır. 
19 sene evvel buıtün umulmaz bir 
nimete kavustuk. Bunun bayramı -
nı hütiin ruhlarımızda duymalıyız 
ve hütiin muhitimize duyurmalıyız. 

Namütenahi yokluk ihtimallerinin 
uçurumlarına karşı bir tek kurtu · 
lııs ve yükselis ihtimali.. bunu göz
öniine getirmek bizi evvela titrete -
cek, sonra umulmaz saadetimizin fe
r;ı hını nııyuracak bir manzaradır 

Kendi icinden yetisen bir evladın 
namütenahi fena ihtimallere karşı 
bir tek iyi ihtimali tahakkuk ettir -
miş olması. Türk milleti için en bü
yük güven kaynağıdır. 

Bizi bekliyen cetin işler var. F a
kat 19 mayıs 1919 senesinde bir dö
nüm noktası geçirdikten sonra ba -
şardığımız işler, bütün bu çetin işle
ri de tam hızla başarabileceğimize 
en canlı <ielilimi7dir. 

Ahmet Emin YALMAN 

bile Alevi cemutı ruhani reisi Şeyh 
Abdülhamit Havyatın evinin pence
resini taşlamışlar ve kendisine ağır 
hakaretlerde bulunmuşlardır. Bugün 
kü Elliva gazetesi çocuklar da vatan 
mefhumunu anlamışlardır, başlığı al
tında yazdığı makalede çocukların 
bu hareketini takdir ve teşci etmek
te ve ayni çocukJann Hasan Cebba
renin evine giderek kendisini hara
retle alkışladıklarını kaydetmekte
dir. 

ı-
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Ankarada 
Asabiyet ve 

Nefret 
(Başı 1 incide' 

riye Nazırı Orgeneral Eksel 
Mariçi kabul buyurmuşlar ve 
zun müddet nezdlerinde alıkO 
muşlardır. 

Bu mülakatta Mareşal Fe 
Çakmak, Milli Müdafaa Veld 

't General Kazım Özalp ve UarJ 
ye Vekili D<ıktor Tevfik Kii 
Aras hazır bulunmuşlardır. 

Beyrutta Yayıl 
Yalan Hab er 

fBC1.ft 1 incidl 

zile bakarız. Hafif bir menfaat 
yısile Atatürkün sıhhatine dair 
haberler neşredenler bizce en Y .. 
milli mukaddesatımıza dil uza 
hakaret etmiş kimselerdir. BiziJll 
nalığımızı istiyenler düşmanlar 

Atatürkün hizmetleri yalnız 
hudutları içinde kalmamıştır. 

türk Yakın Şarkta barış ve ıst 
kurmamış olsaydı, dünyanın bil 
mı bugün korkunç bir harp me 
halinde bulunacaktı. Bu harpte 
ağır rol Fransaya düşeceki. 

Biz, nikaplı dostluk istemi. 
Fransa bizimle dürüst ve açık bit 
olmayı istemiyorsa vebuna karat 
miyorsa, açık bir düşmanlığı riy•~ 
iki yüzlü bir dostluğa her va~it 
cih ederiz. 

A hmet Emin Y ALM# 

ÇinHarb 
Şiddetli 

(Başı 1 inci 
şehrinin içinde müthiş bir karı 
lığın hüküm sürdüğünü haber 
yorlar. 

Buna mukabil Çin kaynakları. 

tün, Japon kuvvetlerinin Suço 
garbindeki Lunghay hattı üzeri 
kilmiş olduklarını ve henüz hi 
katı haaısenın vuKu buımacııg 
ber vermekt'etl.ir. 

Muhakkak olan bir nokta. iki 
raf arasında son derece şiddetli 
harebelerin vuku bulduğu ve bıJ 
harebelerin aşağı yukarı kati bit 
hiyeti haiz olduğudur. 

Japonlar Suçov'u ihata hare 
ne devam ettikelrini bildiriyor! 

Çinlilerin zayiah lazla 
Hankov, 18 lA.A.) - Royter 

sı muhabirinden: 
Minşuan'ın kırk kilo!11etre k8 

şimalinde Lunghay demiryol 
garp mıntakasında şiddetli muh 
beler devam etmektedir. 

Çinlilerin zayiatı çoktur. 
fırkası kumandanı general 
ile Kvangsi fırkası kumandan 
avini general Şavyuan ölüler ar 
dadır. 

Hong-Kong, 18 (A.A.) - Yedi 
pon nakliye gemisi ile 12 Japon )J 

gemisi Makao'nun cenubu garb 
de demirlemiştir. 

Japon ordu.unun aldığı yeri 
Berlin, 18 (A.A.) - Völkişer 

bahter gazetesi Uzak Şarkta as 
vaziyeti tetkik etmekte ve Çi 
Sutçeu şimendifer hattının Jap0ıı 
dusu tarafından işgaline mani o 
cağından şüphe etmektedir. Bil 
la beraber bu gazete Şang-Kay
Şantung eyaletini terketse bile 
harebenin devam edeceğini beyaıı 
lemektedir. 

Japon orduları ne kadar Çinin 
ne girerlerse Çin fırkalarının 
tükenmiyen hazinesi onlara o kB 
yeni güçliikler çıkaracaktır. 

Tramvay Şirketi 

ile Müzakere 
(Başı 1 incidt 

re tarafından idare edilecektir. 
Tesisat çok ihmal edilmiş bir 

dedir. Bunların fenni icaplara uY 
bir hale getirilmesi için Vekal 
murakabesi altında çok esaslı ç 
malara ih tiyaç vardır. 

Tramvay ve havagzi şirketler 

de satın alınmaPı için iki taraf 
sında görüş birliği vardır. Buns 
müzakerelerin iki üç aya kadar 
laması beklenmektedir. O zaı:Jl 
kadar iki taraf ta müzakereler 
hazırlanacaktır. 
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BULMACA 
Dünkü Bulrnacanm 
llallcdilıni§ Şekli 
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IJl<ARIDAN AŞAGIYA: 
1 - Parlak 
2 - Kavgacı - Mide buıandıiı zaman 

Yapılır. 
3 - İki yüzlülük - Tabi zümre. 
4 - Erkek adı - Blr an evvel yapmaya 

çalışmak. 
5 - Mezar. 
6 - Bir renk, 'bagırmıı. 
7 - Son. 
8 - Bir nevi sebze. 
9 - Güzel koku - yuvarlak. 
ıo - Soğuktur - Vto 

IOLDAN 8AQA: 
1 - Çocukların her zaman yaptığı şey. 
2 - Bily(lk bir Türk kumandanı - Bü

Yilk. 
3 - Müstahak - Hayvanlar yatar 
4 - Bir muharrirJmu - Öküz ve inek 

cinsine denir. 
5 - Yeni evlenen kadın. 
6 - Kabul etmek - İçkinin amcası. 
7 - Seslenme edatı - Sorgu edatı - Av

cıların aradığı. 

8 - A vrupada bir dal silsilesi - Köpek. 
9 - Gölge - İki duvar arası. 

ıo - Uzanmak. 

---0-

Erenköy Kız li•esi 
Tal ebeleri l~mitte 

'-lzmlt, 18 (TAN) - Yarın, Eren -
., ... ___ ....__._ __.__, '--•----... ~--....._ ... ..,,, 

gelerek tetkikatta bulunacaklardır. 

llAY/1111'1M 
ÇIZl/I, 

Her t•Y• kırıyoruz, hi~bir şey bizi 
memnun atmıyor, fakoı en fenası: 
bOlün etrafımızdakiler bu ~ak kotO 

tabiatımızdan dolayı bızden uzoklaııyorrar, 

işte burodo 

VALIDOL lmdocıımııcı yetışırı 
Onu bir kııe tecrübe ediniı 1 ondan sonra 
dünyayı bıı kol daha güzel goreceksiniı. 

VA L 1 DO L ı damla. ıoblel ve 
hap hohnde her eczanede bulunur. 

Istanbul ikinci iflas memurluğun -

dan: Müflis Yorgi Zapanopulunun 

masasınca açılacak dava hakkında 

masraf verilmesi müteaddit defalar 

alacaklılara tebliğ edildiği halde yal· 

nız bir alacaklı hissesine ait parayı 

vermiştir. Idare alacaklıların 24-5 
-938 tarihine müsadif çarşamba gü 

nü saat 14 için davetine ve tebliğ e
dilen masarifi vermedikleri takdir -

de icra ve iflas kanunun 245 nci mad 

desi mucibince dava hakkı alacaklı
lardan talip olanlara verileceğinin ve 

idarece hiç bir mesuliyet kabul edil

miyeccğinin bildirilmesine karar ver 

miş oldukları ilan olunur. (7829) 

TURKiYE . 

• 

2IRA CU:iANKASI 

11 

Türkiye ·Cümhuriyet Merkez Bankası 
14 - Mayıs - 1938 Vaziyeti 

AKTiF. PASlE 
KASAt • 
ALTIN: San kilogram 17.152.205 

BANKNOT 
UFAKLIK 

DahJldeld Muhabirler: 
Tiirlı llraaı 

H.a.rlçteld Muhabirler: 

ALTIN: Saff kiloaram 9.054.617 
Alıma Wıvıli kabil Serbeat 
dövuler 
Diter dövizler •• Borçlu k!ı-. 
rinı baki1eleri 

Ra.zlne Tahvlllerl: 

Deruhte edl, evrakı nakdiye 
karıtlıtı 

Kanunun 6 - 8 1ncl maddele
rine tevfikan buine tarafmdan 
dkl tedlyat 

Senedat Ottzda.m: 
HAZINE BONOLARI 
TiCARi SENEDAT 

Esham ve TabvllAt Otl.zdam 

(Deruhde edilen evrakı nd. 
A- (diyenin lı:arııhtı !tıbam H 

(Tahvtllt(itibarl lı:ıymetle) 
B - Serbeat eabam H tahvillt 

Av111sıar: 

Altm ve Dövls ilzerlne 
Tahvillt taerine 

1118sedarlar & 

Muht.elif~ 

24.1211.948,37 

22.058.289, 
1.272.858,68 

S93.2ll6,79 

12. 736.042,88 

821,-

'16.942.024, 17 

158.74.8.563,-

14..919.489,-

4.3.883.368.rıa 

39. 183.371,58 
7 .013.423,11 

911.860,81 
9.288.809,46 

Lira Sermaye 

Dıttyat Akçell 

4.7.4117 .073,911 AM •• fevkallde 
Huıual 

893.2156,79 Tedavtlldeld Baıılmotlart 

Denıhde e4llea nrab aaltc!'b'• 
Kanunun 11 - 8 tnc:l maddeleri• 
ne tevfikan buina tatafmdaa 
•W tedint 

29.678.888,011 Denıhde •dl. ft'rdl aôd17• 
b&kbnl 

K.arıtlıtı tamamca aıtm oıaralt 
Dlveten tedarile nsedll• 
RMıkont muk&blll Dbeteıı tec1, 
•ud. 

143.829.074,- rtt.rk Liram Mevduatı& 
Dövb iaahhU.clatıı 

43.883.358,58 

4.6.196.794,811 

9.884.470,07 
4.1100.000,-

14.178.968,58 

Altma ta!nrm lmbll dlSmt.r 
Dltet dlivldet .,. alacakla k1J. 
rlnı ba1d1elcrl 

MuhtelltJ 

Lira 
15.000.000,-

2.712.234,11 
6.000.000,- 8.712.234,11 

158.74.8.583,--

14..919.489,-

143.829.074,-

19.000.000,-

13.000.000,- 1'75.829.074,-

18.147.914, 76 

t.4.90,58 

32.220.965,H 82.222.,SS,90 

!ll.588.201),92 

ti'eldbı 339.499.8'19,69 
o 1Q 

339.499.879,69 

Satıhk Makine 
Tranımisyonları 

Kullanılmış 6 santim kalınlı • 
iında makine transmisyon, ~aft, 

kasnak ve yatakları ucuz fiyatla 
satılıktır. TAN matbaasına mü
racaat ediniz. 

Bakırköy icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı haczedilip satıl

masına karar verilen 30 adet koyu

nun 27-5-938 cuma günü saat 10 da 
Küçükçekmecede bilmüzayede satıla 

cağından iştirasına talip olanların 

yevim ve vakti mezkurda mahallin
de hazır bulunacak memura müra
caatlan ilAn olunur. (7812) 

2 Mart ı 933 ta.rlhinClen itiliaren 
lakonto haddi % SV2 Altm llzerine avana ~ ~ 

Devlet Hava Yolları Umum 

Müdürlüğünden : 
1 - Şidmiki kadromuzda aylık ücreti 300 lira olan fen şefliği mün

haldir. 
2 - Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan teşkilat kanunu Jayiha

sına göre üç mühendisten teşekkül edecek fen heyetinin reisine 80 di
ğerine 70 şer lira asli maaş teklif edi~iş ve icabında bunlann emsali 
hasılları ücret olarak ta verilebileceği kaydı konulmuştur. 

3 - Taliplerin tayyare mühendisi olması şarttır. 
4 - Taliplerjn: 
a) Mektep şabadetnamesi, 
b) Sıhhat raporu 
c) Polisten musaddak hüsnühal mazbatası, 
d) Şimdiye kadar çalıştıkları yerden aldıkları vesikalar, 
e) Nüfus tezkeresi sureti 
f) Üç adet fotoğraf 
g) Askerlik vesikası. ile birlikte hava yolları umum müdürlüğüne rnü 

racaatlan. (1450) (2885) 
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·Çif 

Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Burusukluk . • 

Pörsüklük 

ihtiyarlık 

Çirkinlik 

Jzafe eder. 

Beyaz bir ; 
çehre 

Latif 
bir cild 

Parlak • 
bir ten 

Gergin bir 
vücudı 

Cazibeli 
gençlik 

Güzel 

MEY VA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERINDEN 
iSTiHSAL EDiLMiŞ TABll BiR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası 

>lduğuııdan tamamen taklld edilebil 

nesi mtimktiıı değildir. llamnsrzhğı 

ulde yanmalannı, ekşUiklerlnl ve 

nuamı.ld lnlabazlan giderir. Ağız ko 

rusUDu lzale eder. Ul!l1lalf bayatın 

-ntlzaımnzlıklanm en emin •tll'ette 

!dab ve lnsaııa hayat ve canhbk 

>ah~er. 

INGILIZ KANZUK ECZANE.Si 

BEYOGLU • ISTANBUL 

~Y~, ' 
Paluze CAFER MDshil Şekeri 

gerdan 
Temin eder 

Tesiri kat'I içimi kolay 
en iyi müshil ıelieridir. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

HASAN yağlı ve yağsız acı badem, =kar ve yanın yağlı gece ve gündüz kremleri çilleri ve sivilceleri ve lekeleri 
kat'iyyen izale eder. ihtiyarlan gençleşlirir, gençleri güzellettirir. HASAN iımine ve markasına dikkat. Hasan Deposu. EKZAMIN 

.. 

• Mideniz bozuk, diliniz paslı • 

KAB 1 Z 
çeklyorunız alz de on binlerce kiti gibi 

tecrübe ediniz. MİDE ve barsak· 
lan yormadan ve alıştırmadan 
ıslah eder ve temizler. 

HAZIMSIZLICI, MiDE ·EK-
ŞIL!K, ŞiŞKiNLiK ve 

YANMALARINI GİDERiR. 
İştiha ve sıhhatinizi düzcltlr. İçil

mesi gayet llıtif; tesiri kolay ve mO
lAyimdir. Son derece teksif cdnmlş ı 

bir tuz olmakla mümasil hiç bir mils- ı 
t1>hzarla kıyas kabul etmez. MAZON 

;··mı. HOROS mork"'na dlkkot • • ı 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayeti tarafından 

köy sandıklan için makbuz bas
tırılmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Ta ·raya posta parası ile (35) ku
ruştur. 

TAN lathaasında ~atılmnkiadır. 

Sahibı ve' umumi neşnyatı ıdarc 
eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze
tecılik ve Neşrıyat Türk Lımitet Şir 
kctı. Basıldığı ver TAN Matbaası. 

İstanbul birinci iflas memurluğun
dan: Müflis Velizade Mustafa Faika 
ait iken satılan Sami vapuru üzeri-

kuHanınız. Binlerce hastayı kurlnrmışhr. Eczanelerden istc~iniz. 

B I L E N KAZANIR 
Sayın Bayarılarımızdan samimi ricamız; sağlıklarını yuvalarının 

saadetini (aylık temizlik) !erinde daima 

ve bağı kullanarak sigorta etme1ld1r. Medeniyetin dev adımları 
karşısındr.ı eski usullere bağlanmak, terakkiye yüz çevirmek, ge
lecek tehlikelere riza göstermek demektir. Bilgili Bayanlar ta
rafından şükranlarla karşılanan (FEMİL) ı::izleri üzücü m~şak
katlerdcn kurtarır, rahim hastahklarındarı korur, cildinizin 
taravetıni arttırır. Vücuda tam bir serbestiyct verir, en ince 
clbisel~riniz altında sezilmez. 

Evde, vazüede, seyahatte, mektepte. yazlıkta seve seve kul
lanacağınız bu gayet sıhhi. pratik FEMİL ve BAÔLARI her ec
zanede ve büyük ticarethanelerde hizmetinize amadedir. 

. . , . .. . . . ~ . . :" . 

ne birinci derecede ipotek sahibi dok 
tor Şekipten temliken alacaklı Me
miş zade Abdurrahmanın reddedilen 

alacağının mümtazen kayıt ve kabu

lüne dair istihsal ettiği ilama karşı 

yine ipotekli alacaklı Polyenidis ta
rafından dava açılmıştır. Polyenidis 
bir arzuhal ile icra v iflas kanunu-

İstanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: Bir borcun temini için satılma
sına karar verilen muhtelif cins ve e· 
batta 16 fıçı ile 100 kilo turşunun 

24-5-938 tarihine tesadüf eden salı 
günü saat. 16 dan 17 ye kadar birinci 
artırması muhammen kıymetinin 

yüzde 75 ni bulm&dığı takdirde artı
ranlar taahhüdünden kurtulmak su
retile ikinci açık artırması 28-5-938 
+ft-:hı-- --.:~--.11.ı" ____ ...,_.__ .. ; ,. __ , 1~ 

nun 245 inci maddesindeki salahiyc- den 13 e kadar Tnhtnkale Kantarcı
lar Demirtaş mahalIP.si Kantarcılar tin kendisine verilmesini istemiştir. 
caddesi 13 N o. lı dükkanda icra edi

Gerek bu cihet hakkında ve gerek 
lcceğinden talip olanların yevmi mcz 

masa namına idare heyetinin Polye- kurde gösterilen mahalde hazır bu -
nidisin açtı.~ı davaya iştirak edip et- lunmaları ilan olunur. 
rniyeceği lüzumuna dair reylerini be
yan etmeleri için alacaklıların 25-5-
938 çarşamba günü saat 15 te dai • 
remde toplanmaları idare heyeti ka
rarile ilan olunur. (7816) 

KAYIP - Sarayköyden aldığım 

nüfus tezkeremi znyi ettim. Hükmü 
yoktur. Sarayköylü 340 doğumlu 

Tuğrul Ulusoy. Laleli Genç Türk so
kak No. 9 da. 

'~----------------------------·~ 

"VJKi TG" 
"BALTİC" 
"SVECİA" 

RUDOLF BAF.CllER 

Fabrikası :Mamulatı 

Pulluklar, Tırmıklar, 

Merdancler vesaire 
FLAMMGER markalı 

çift ayarlı, çelik 
TRİYÖRLER 

"VERMOREL" " BE R N A R D " MELİCHAR GRATİA 
Püh-erizatörlcd MOTOPOMPLARI ORAK makineleri 

Bir taraftan ziraat makineleri ihtiyaç mevsimi bnşlnrken diğer ta
raftan memleketimizde zirai kalkınma plllnı tatbik edilirken, Avru
panın en meşhur markalarını haiz her çeşid ziraat nllıt ve makine
lerinden İstanbul depolarımızda mevcudun ikmal edilmiş bulundu
ğu, fiatlarda azami tenzilnt ve siparişlerin sevkinde mümkün merte
be sürat temin edildiği ilan olunur. 

Fenni izahat, tenzilatlı fiat ve katalog ilk talebde gönderilir. 

TÜRK • AVRUPA LiMiTED ŞiRKETi 

DENİZBANK 
İstanbul Şubesi Direktörlüğünden: 
1 - Heybeliada iskelesine yapılacak tamir işleri!'le ait eksiltme 23 

mayıs 1938 pazartesi günü saat 16 ya uzatılmıştır. 
2 - Eksiltme Materyel komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname ve keşifler binalar ve inşaat şubesinden alınabilir. 

4 - Eksiltmiye iştirak edeceklerin yazılı gün ve saatte komisyona 

gelmeleri 

M. M. V. inşaat Şubesinden: 
Milli Müdafaa Veka~eti inşaat şubesine kalörifer ve sıhhi tesisat iş

lerinde mütehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel 
ayrılmamak şartile ücretli ve diplomalı bir makine mühendisi alına
caktır. 

Taliplerin ;ışağıda yazılı vesaikle Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti 
inşaat şubesine bizzat veya tahriren ve istida ile mi.iracaatları. 

A - Kendisınin ve evli ise ailesinin nüfus tezkereleri asıl ve tas-
dikli suretleri. 

B - Askerlik vesikası, 
C - Zabıta ve Adliyeden alınmış hüsnühal vesikası, 
D - Tam teşekküllü heyeti sıhhiye raporu. 
E - Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden almış olduğu vesaik. 

v 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

(866) 
(2899) 

Kat'iyyen 

lhtiyarlamıyan 
Kadının Sırrı 

----

45 yaşında olduğu halde yüzünde 
hiçbir çizgi, hiçbir buruşuk yoktur. 

Cildi açık , yumuşak ve bir genç 
kızınki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat, bunun da fenni bir 
izahı vardır: O da; Viyana Üniver
sitesi profesörü doktor Stejskal'in 
şayanı hayret keşfi olan "Biocel" 
nam cevherin sihramiz tesiridir. 
"Biocel", yumuşak ve buruşuksuz 

bir cilt için gayet elzem gençliğin 
tabii ve kıymetli bir unsurudur. Bu 
cevher. şimdi pembe rengindeki To
kalon kremi terkibinde mevcuttur. 
Siz uyurken o cildinizi besler ve 
gençleştirir. Bu suretle her sabah 
daha genç olarak uyanır ve yüzünüz.. 
deki çizgi ve buruşukluklann kay· 
bolduğunu görürsünüz. Gündüz için 
beyaz rengindeki (yağsız) Tokalon 
kremi kullanınız. Bütiin siyah ben· 
teriniz erimiş ve cildinizi beya7.latıp 
yumuşatmış ve on yaş gençleşmiş o
lursunuz. 

Çirkin tenden kurtulmak, dahn 
genç görünmek. taze ve nermin bir 
yüze malik olmak için mutlaka ha· 
kiki cilt unsuru olan Tokalon krem· 
lerini kullanınız. 

Beynelmilel alatı ziraiye fabrikalar birliği 
İSTANBUL, GALATA, PERŞEMBEPAZARI No. 57/ 61 Tel. Zirat ..................................................... 

Koli Nos kul~anmız. Le~-zetl boş, dıt· 
cırıtUepcik leri inci gibi 

Dlf MACUNU parlatan Ko-

Şişlide yaptırılacak telefon binası dahilinde 2000 abonelik bir telefon • 
santrali tesisi işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu tesisatın ke
şif bedeli 200.000 ilk teminatı 11.250 liradır. Eksiltmesi 26-5-938 ta
rihine müsadif Perşembe günü saat 15 de müdürliiğümüzün Tahtakale
deki Merkez binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda 
ıcra edilecektir. Bu işe ait şartname ve teferruatı 5 lira mukabilinde 
hergün Levazım Dairemizden alınabilir. 

Bayanların 
Nazarı dikkatine 
Satın aldığınız T okalon kremi 

vazolarının büyük bir kıymeti 
vardır. Onları bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kuruş a
lacak, ayni zamanda kıymettar 
mükafatları bulunan T okaloıı 
müıabakaıına ittirak hakkını 

veren bir bilet takdim edilecektir 

lii~..f'.~~~~1111111 .... 11111111 ...... .., linos dünvada 
MİLYONLARCA zevat seve seve kullanırlar. MACUN TEK
SiF edilmit olduğundan uzu9 müddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tübü 42 kuruıtur. 

İsteklilerin teklü mektuplan ve en az 100.000 liralık bu işe benzer 
iş yaptıklarına dair referans ile 938 takvim senesine ait müteahhitlik 
ve Ticaret odası vesikaları, teminat makbuz veya banka mektuplannı 
muhtevi kapalı zarflanm mezklir tarihte saat 14 e kadar Alım Satım 
Komisyonuna tevdi etmeleri 18.zımdır. (1965) 

NECATi 
, . 
nın K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 1 O lu1' 

kutulan vards1 


