
• 

• 
ka
ır. 

llir. 

nu-
Ili 

PERŞEMBE 

26 
MAYIS 

1938 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her e•de bulunmuı ll

zım bir kütüphanedir. Çocujunuzu bundan malı· 
rum bırakmayınız. Tam eıerin fiyab 7 liradır. 

5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: ~HMET EMiN YALMAN \,, 
TAN Matbaası 

Hatay, Mutlaka 
Müstakil Olacaktır 

Hakikati1 ve 
Dava Bu 

Neticeyi Değisf irmiye Bos Yere Uğrasmasınlar 
Oyunlara Müsaade Etmiyecek Kadar Büyüktür 

1 

YENİ BİR HADİSE 
Almanya Çekoslovakyayı Protesto Etti 

Sebep, Çek Almanya 

Fransız Hariciye 
Nazırile Büyük 
Elçimiz Görüştü 

Atatürk Istanbula Geliyor
1 

Tayyarelerinin 

Üzerinde Uçmalarıdır 
Südetlerle Anlaıma~ Meselesi Suya Düıüyor. 

Çek Hudut Muhafızları Tarafından Öldürülen 

iki Südetin Cenazesi Sükunetle Kaldırıldı Falih Rıfkı Atayın bu sabah 
~Ulusta, mahut Orient ga
leteainin savurduğu hezeyanlan 

lbalılil eden tayanı dikkat yazııiy-
e • 
.._: _~ Beynrtta Garo'ya atfen 
-t1Ca bir gazetede çıkan saçma 
~u bir beyanab ve Hataya ait 
~ •ier haberlerimizi 1 o uncu say-. 
eııuzda bulacakımız. ' 

Taassup 
Silahıyle 
Menfaat Avı 

~hmet Emin YALMAN 

""' 
Nevyork, 25 (Huıuıi) - Onited Preı'in Prag muhabiri bildiri

yor: Çek aakeri tayyarelerinin Almanya topraklan üzerinde do
latmalarma mukabil vuku bulan Alman protestoeu Çek hükUıneti 
tarafından kabul olunmuf, ve hükumet, tayyarelerin huduttan üç 
mil uzak kalmalannı katiyetle emrebnittir. 
Diğer taraftan, Çek ordusunun Sil- imkan bulunmadığı Almanlar taTB

det arHisinde toplu bulunduğu miid- fından ileri siirülmüı ve Fransa Çek-
detçe Südetler meselesinin halline [Arkası: Sayfa 10, sütun 6 dal 

Avam Kamarasında 
lngiliz Başvekili: "Hava Kuvvetlerimiz Yarın 

Bile Tecrübeye Davet Olunsa Müthiş Bir 
Kuvvet Olduğunu ispata Hazırdır .. dedL 

H &taydaki kara ve 111.mf i sf!. 
çıim propaıandalan awwı"'4-~ RüllÜJı;.SJ AıaliirlıA Jün Cenap Vilôyetleri-

&ıbda f6yle bir söz duyuldu: mizde yaphkları gezintiden Ankaraya avdet 
"Tiirkler katli vicip adamlar- ebrÜJ1er ve büyük meraimle ~anmı,ltmlır. 

dır.,. J\tcıtarlriin bugünlerde l.ıanbulu feJril edecelr-
L ~u eözler acaba hanai mem
~ yayılmıftır? Bunu &rafbr· 
~ bizim için elbette meraklı 

leri Je bilJirilmekteclir. Bu husustaki haberle
rima 10 anca MJylamızdadır. Yukarıdaki re

simler, Cüinhurreisimui Viranıehir harabele
rinile yaphkları rezinıiJe göatermelrteJir. 

Londra, 25 (Huauaf) - Bafvekil Mister Chamberlain'in rabat
ıızlığı yüzünden seciktirilen hava itleri münakquı busün AY&m 

Kamarasında yapılmıttır. 

Amele partisi, hükumetin hava 
programını tatbik edemediğini, bir
takım aksaklıklar yüzünden progra
mın çok ağır adımlarla ilerlediğini 
anlatan muaheze takriri, aynı zaman 
da hükumete karşı itimatsızlık ifa
de ediyor ve hava teslihatı işinin bir 
tahkik heyeti tarafından tetkikini 
istiyordu. 

lrfeydir. Fakat ayni zamanda 
9'aQq aydmlatmıya yanyan bir 
l'aaıtadD': Bazı memleketler men 
f~ saydıklan bir maksat için 
~~ere kadar inebilirler ve ne
.._.ar küçülebilirler •.• 

Türklerin dini bakımdan katli 
~İp olduğunu ileri ıürenlerin 
~ tauaup ve cehaletten &öz
et; dönmüt bir takım irtica sa
~~~leri olabilecekleri hatıra gele-
0ilır, deiil mi? 
ı. llayır, öyle değil ... Böyle bir silih
t nıenfaat avına çıkanlar, laik 
1-nsanın Suriye ve Hataydaki mü

~eaailletjdir. Öyle bir Fransa ki, 
91adiaine icabına göre laik, icabına 

töre koyu katolik rolleri aynatılır. 
Menfaatinin öyle icap ettiğini zan

llettiji zaman da Müslümanlık na
lauııa taassup ve irtica rollerine çıkar. 

T drkiyenin din meselelerinde 
tam laik bir siyaseti vardır. 

l>ın bizce fertlere ait bir vicdan me
lelesidir. Rejim, her türlü vicdani 
~rıaatlere saygı ve tesamüh göste-
l'ir. Fakat dinin umumi hayat için
de bir siyasi vasıta diye kullanılma
~~ geriliğe siper olmasını, ve ser
~t bir inkişaf ve inkılaba engel 
~ine getirilmesini, milli varlığa 
8?fı en büyük bir cinayet sayar. 

1
• B~ın din hakkındaki bu açık te-

1 ik~ııniz bütün müslüman memleket
;rınde saygı ile karşılanmaktadır. 

u memleketlerden Iran, Efganis
:an ve Irak ile Sadabat misakı şek
inde çok sıkı bir dostluğumuzun en 
~l~~n tezahürlerini, Hariciye Veki-
l~ızın son ziyareti münasebetile 

8ordük. Erden, Hicaz ve Filistinde 
de ayni yolda telakkiler hüküm sür
lbek.tedir. 

Q emek ki bizim hakkımızda dl-
. ni taassup silahını kullan

lrlağa kalkışan muhit, ancak Suri
Yedir. Suriyeyi siper edip bu propa
gandayı asıl yapan taraf ta "laik" .. , 
ınunevver" Fransadır! 

[Arkası: Sa7f• 10, s<ıtun 2 de] 

Meclisin Bugünkü Toplantısı 

Muvazene Vergisinde 
T enzilit Kabul Edildi 

Meclisin son bütçe müzakeresinden bir ıntıba 

Ankara, 25 (A.A.) - B. M. Meclisi istihkaklan ve 80 kuruşa kadar işçi 
bugün Reis Vekili Fikret Sılayın baş gündeliklerile 120 kuruşa kadar o
kanlığında topanarak ruznamede bu- lan gündeliklerin 80 kuruşu bu ver
lunan muhtelü maddeleri müzakere giden müstesnadır. 
ve kabul etmiştir. Hem gündelik, hem maktu ücretle 

Müvazene vergisi kanununda bazı çalışanların bir ay içinde gündelik 
değişiklikler yapılması hakkındaki ve maktu ücret olarak aldıkları pa
kanunun müzakeresi esnasında Berç raların yekunu kazanç, iktısadi buh
Türker tarafındaı: ileri sürülmüş o- ran ve müvazene vergileri indirildik 
lan mütalealara karşılık veren bütçe ten sonra 20 lira ve ondan aşağı dü 
encümeni mazbata muharriri Raif Ka şenlerin istihkakları dahi bu vergi
radeniz, tenzllin yalnız küçük maaş- den muaftır. Muhhtelif cihetlerden 
!ardan başlamaniı§ ve bütün maaş gündeliği olanların muafiyetten isti
eshabının her birinden bu tahfifin ya fadelerinde gündeliklerinin mecmuu 
pılmış olduğunu kaydeylemiştir. nazarı dikkate alınır." . 

Bu izahatı müteakıp kanun, aşağı Kanunun diğer bir maddesi hükmü 
daki şekilde kabul edilmiştir: ne göre de: 

Madde 1. - 26 - V - 1932 tarih ve Müvazene vergisi istihkak ve tedi 
1980 sayılı müvazene vergisi kanu- yeterden kazanç ve iktıaadi buhran 
nunun birinci maddesinin 5 numa- vergileri çıkanldıktan sonra kalan te 
rah fıkrası qağıdaki §ekilde değişti- diye miktanndan yüzde aekiz nJa.. 
rilmiştir: betinde alınır . 

"5 - Bir ay içinde her ne ünvan Meclisin bugünkü toplantısında ka 
ile olursa olsun aldıkları paraların bul ettiği kanunlar arasında 57918000 
mecmuu kaza~ iktısadi buhran ve liralık fevkalade tahsisat verilmesi-

.. vazene · ~i indirildikten son ne ait kanun layihası da bulunmak-
20 lir. ct.n &§ağı düşenlerin ta idi. 

• 

General Mariç 
Bursa da 

Dost Nazır Bugün 

Y alovaya Gec;ecek 
Bursa, 25 (TAN Muhabirin

den)- General Mariç ve eti, re
fakatlerinde Milli Müdafaa Ve
kili Kazım Özalp, Orgeneral A
ırm Gündüz olduğu halde saat 
3 de Buruya geldiler. 

[Arkası : Sayfa ıo, slitun 5 de] 

Londrada Haydutlar 
Milyoner Bir Lordu 

Kaçırıyorlardı 
Londra. 25 (Hususi) - Ingiltere -

nin en meşhur zel)ginlerinden oto
mobil sanayii kralı milyoner Lord 
Nuffild, dün az kaldı iki haydut ta
rafından kaçırılacaktır. Lord Nuf
fild Ingiltere üniversitelerine ve bir 
çok hayır müesseselerine milyon 
milyon teberrularda bulunduğu için 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 5 de] 

Mister Chamberlain, bu tnkrirden 
bahsederken: 

"- Hava kuvvetlerimiz yarın tec
rübeye davet olunsa bile müthiş bir 
kuvvet olduğunu isbata hazırdır,, de 
miş, daha sonra istifa eden Hava 
Nazırı Lort Svinton'dan bahsederek 
onun hava teslihatı için temelleri at
tığını, bugün bu çalışmaların semere 
leri alındığını, yeni hava nazın Sir 
Kingsby Vood'un bu temeller üze
rinde eseri tamamlıyacağını söyle
miş ve Ingiltere hava kuvvetinin 
hiçbir devletin hava kuvvetinden 

(Arkası: Sayfa 10, sütun 6 da) 

lngilterenin yeni Bava Naan 
Kinplay Wood .... .................................... _................................................., 

lngilizlerle Mali 
Anlaşma Bugün 
imzalanıyor 

Düyunuumumiye Taksitlerinin Mal 
Gülcemal Vapuru Olarak ödenmesi için de 

Otel Oluyor Pariste Temaslar Yapllacak 
Ankara, 25 (TAN Muhabirin-

den) _ Öğrendiğime ıöre, e- 16 milyon l,.,Uiz liralık kredi halrkınJa Lon-
mektar Gülcemal vapurunun sey- drada vanlan anlCIJma, bupn Londrada bir ta. 
yar bir otel haline ıetirilmeıine raltan banka genel direktörlerimiz ve maliye 
karar verilmitt ir. para i,Ieri genel direktörü, diğer taraltan /ngi-

Vapurun iç teşkilatında yüz yatak /iz ihracat kreJi müu•eaesi taralıntlan imza 
alabilecek şekilde bir çok değişiklik eJilecektir. 
ler yapılacak ve tam manasile bütün Banka direktörlerinin önümüzdeki ÇarfCU'l-
modem tesisat ve techizatı havi bir bat/an ~uel l•tanbala uarmalan belrlenmekte-
hale getirilecektir. 

dir. Maliye para i,Ieri genel direktörü B. Halit Bu auretle vapurun. phrin en ka 
!abalık ve güzel plljları önünde, ya- Nazmi Parüte birlraç gün lıtalacalr ue Düyunau-
zın, Mısır ve civar memleketlerden mumiye talı.itlerinin tamami)'le mal olarale 
gelerek, Istanbulda yazı geçirmek is öJenmai muelui laalrlnntla düyunııamrımiye 
tiyen seyyahlar için çok istifadeli mümeuilleriyle temtal.artla bal:ınecalrtır. B. Halit Nazmi 
ve çok ejlenceli seyyar bir otel ha- • 
linde kullanılması mevzuu bahistir. ...-..-.. ............ ..._..._ ............................ -.. ......................... _.. 



z TAN 26 - 5 - 938 
: ................................................ ] 
1 Ankaradan 
i Telefon ve Telgrafla :........ ····· 

.No. 70 Yazan: M. SIFIR 

Karşımızda Yeni Yeni 
Casuslar Peyda Oluyor 

BELEDİYEDE: 

Tepebaşı 
Caddesi 
Genişletilecek 

MÜTEFERRİK : 

Ya/ovaya 
Günde3 Vapur 
Kaldırılacak 

POLiSTE: 

Üç Tayfa 
Beyaz Peynirden 
Zehirlendi 

Orman Koruma 
Subaylarının 
işaretleri 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden) ..... 

Orman koruma kıtaları, subay, ge • 
dikli, erbaş ve onbaşı ve eratının i
şaretleri ve kı~afetleri hakkında h~ 
zırlanan kararname Vekiller Hcyetı• 
nin tasdikinden geçerek meriyete 
kondu. 

M. A. Beyin vereceği malCımata 
göre Rizeli M. in raporunda şunlar 
varmış: 

"Miralay Esat Beyin emri ile Ali 
'Jsman bir kaçakçı grubu teşkil et
miş. Grubun merkezi kumandanlık 
yaveri Burhan Beyin odası imiş. A
li Osman Esat Beyin emirlerini 
Hemşinli Abdullah ile Mehmet va
sıtasile alıyormuş, kendisi kuman
danlığa gitmiyormuş. Grubun Hem 
şinlilerle beraber Rizeli Murat, 
Trabzonlu Tahsin, Büyük limanlı 
Kara Hüsnu, Rizeli Gafur ve Hı
zırdan mürekkep silahlı bir muha 
faza kuvveti varmış. Esat Bey bun 
lara kumandanlık debboyundan 
mavzer tabancaları vermiş. İsimle
ri sayılanlardan başka bu kuvve
te mensup on üç kişi daha varmış. 

Azapkapıda yapı malzemesi tüc
carı Değirmenciyanın, İnebolulu 
Abdurrahman, Rizeli Mustafa ve 
Bahri ve Manizade Hafız kaptanla
rın nwtörleri bu grubun elinde imiş. 
Değirmenclyanın motoründen yal

nız kaptan değiştirilmiş ve yerine 
Rizeli Mustafa geçirilmiş. Kır lan -
gıç ve Hüdavendigar motörleri de 
kiralanmak üzere imiş. Miralay E
sat ve komodor Nazmi Beyler bu 
vasıtalarla deniz ambarlarında bu 
lunan silah ve cephaneleri Anado
luya göndereceklermiş.,, 

M. A. sözüne devam etti: 

- Daha başka haberler de var. 

- Çok güzel... Merkezle Galata 
şubesindeki memurları atacak mı? 

- Bizdeki gizli ajanlnr eskisi gi
bi çalışacak. Galiba Galata şube
sindeki memurlar azaltılacak. Ku
mandanın bu fikirde olduğunu zan 
nediyorum. 

- (Repington) un bu vazifeye ta 
yininden şube şef ve zabitlerinin 
haberi var mı? 

- Yalnız (Herim Vatson) ile (Ça 
vuşyan) ın haberi var. Diğer şef -
lerden gizli tutuluyor. 

- Köprii altındaki gözcülük va
zifesini neresi yapacak acaba? 

- Repingtonun teşkilatı geniş -
leyinciye kadar Pantikyanın adam
ları ... 

- Repingtona ayrı bir daire ve
rilmediği muhakkak değil mi? 

- Hatta verilmiyeceği ve bizim 
karargahta çalışacağı da muhak -
kak .. Misafir odalarından birinin 
kendisine verileceğini Repington 
bana .söyledi: 

- Buna sevindim i te .. Bu adam 
ile senin aran nasıl? 

- Diğer zabitlerle o1duğu gibi 
resmi. 

M. A. henüz iyileşmemişti. Ya
nımda fazla oturamadı. Giderken 
bir ihtiyacı olup olmadığını sor -
dum ve hasta olduğu halde vazife
ye karşı gösterdiği bağlılıktan do
layı teşekkür ettim. O evine, ben de 
kumandanlığa gitmek üzere pansi
yondan çıktık. 

Gece Feneryolunda Esat Beyin 

köşkünde idim. Aldığım haberleri 

birer birer söyledim. Çok canı sı -

kıldı. Hakikat son günlerde Eııat 

Beyin vaziyeti çok güçleşmişti. Bil 

tün istihbarat teşekküllerinin ve 

fazla olarak Hürriyet ve İtilaf kö

semenlerinin gözleri ona di:lır\lmiş
ti. Kumandanlık dairesini, hatta 
oturduğu köşkü gündüzleri bir ha-

Belediye, Tepebaşı - Galatasaray 
caddesini genişletmeye karar vermiş
tir. Şehrin en işlek caddelerinden bi
ri olmasına rağmen yolun darlığı na
kil vasıtalarının seyrüseferlerinde 
zorluk çıkarmakta ve bilhassa akşam 
lan saat 17 den sonra tramvay ve o
tomobillerin bu yola dizilip sıra bek
lemelerini mucip olmaktadır. 

Belediye. bu vıl bu yolun yalnız as 
ri sinemadan itibaren bu sinemayı 
takip eden ilk sokağa kadarki kısmını Yakında duman çıkarmı:rnn aletlerle 
istimlak ederek açacak. yolun diğer teçhiz edilecek olan Şirket 
kısımları da gelecek sene tamamlana vapurlarından biri 
caktır. İngiliz sefaret konağının yal-
nız karşısındaki binalar ehemmivetli Denizbank neşriyat servisi Yalo -

va hakkında resimli bir broşür neş
surette içeriye alınarak yol genişli-
yecektir. retmiştir. Broşürde Yalovanın tari -

hi, iklim şartları ve kaplıcaların te-
Üsküdarın Avanproiesi davi bakımından hususiyetleri anla 
Şehircilik mütehassısı Prost üskü- tılmaktadır. 

dar cihetindeki ilk tetkiklerini bitir- Akay idaresi yaz tarifesinde Yalo
miş. Kadıköyünde çalışmaya başla- vaya üç vapur kaldıracaktır. Hazi -
ınıştır. ranın 20 sinde tatbik olunacak bu 

Bu vakanın avan projesi sonbahara tarifede Istanbuldan 9,15. 13.30, 18 
'hazırlanmış olacaktır. de olmak üzere üç vapur kalkacak -

tır. Yalovadan 6.30, 14.15 ve 15.15 
SerCJi Binası Hazırhkları te birer vapur Istanbula hareket e
Taksim kışlasının yıktırılarak bu- decektir. 

rada daimi sergi binası yapılması ha Pazar günleri Köprüden 8.25, 10.5 
zırlıkları başlamıtş1r. ve 21 de, Yalovadan da 6.40, 1.4.45 

Belediye bu kışlanın istimlak işi- ve 18 de birer vapur kalkacaktır. 
le, istimlakten sonra yıkılma muame 
lesi ve sergi binasının inşa tarzı hak- Staiiye rlerin imtiha nı 
kında bir proje hazırlamaktadır. Bu · Yapıldı 
proje aybaşına kadar bitirilecektir. Sümer Bank 50 stajyer almak için 

Kalfalar Ruhsatiye açtığı imtihan, dün sabah Ticaret 
Alamıyacak Mektebinde yapılmıştır. Imtihana li 

se ve ticaret mektebi mezunları gir 
İnşaat ruhsatiyeleri hakkında Şe- miştir. Askerliğini yapmamış olan -

hir Meclisince kabul edilen talimat- lar imtihana kabul edilmemiştir~ 

name Haziran birde tatbik edilecek- tnhlsarlar Müdürü 
tir. Bu talimatnameye ~öre inşaat mii Ank.aı:ayeL.,.Gitti 
hendialt:Ttle--,,-n1mm-mroi•• ha&ka h~ ,...___l~=ıs-a~rlar umumi mudurü Mitat 
kimse fn aat icin ruhsatiye alamıya- Genel dün öğle trenile Ankaraya git 
caklardır. Kalfalar ancak bu kabil miıttr. Umumi müdür, lngilterede 
kimselerin yanında ve inşaata daimi yaptığı tctkilcr etrafından Vekille -
nezaret etmek vazifesini yapabilecek- te izahat verecek ve Inhisarların ye 
terdir. ni yıl bütçesi ile tayin ve nakil lis -

Kasımpaıa Kanalizasyonu 
Bitiyor 

Kasımpaşadan Yenişehre kadar u

zatılmakta olan kanaliza~yon yakın

da ikmal edilecektir. 

Bu is bittikten sonra kanalizasyon 
şirketi muamelatını tasfiye edecek
tir. 

200 Şoför Cezalandırıldı 
Seyrüsefer memurluğu her türlü 

kazaların önüne geçmek üzere nakil 

vasıtalarının süratlerini sıkı bir su-

telerini tasdik ettirecektir. 

Hamidiy• Cumartesi 
Günü Geliyor 

Hamidiye mektep gemimiz, Ru -
men ve Bulgar limanlarına yaptığı 
seyahatten cumartesi günü limanı -
mıza dönecektir. Mektep gemimiz, 
buradan da Akdenize hareket ede -
rek dost memleketler limanlarını zi
yaret edecektir. 

Duman Çıkartmayan Alet 
Şirketi Hayriye, duman çıkması -

na mlni olacak cihazı 68 numaralı 

rette kontrole başlamıştır. Bu arada vapura koymuştur. Vapurun pazar 

yalnız son iki hafta içinde 200 oto- günü tecrübesi yapılacaktır. 
mobil şoförüne muhtelif cezalar ve

Gemlik ile Istanbul arasında işli -
yen Gülbabn ismindeki motqrün tay 
falarından Ismall, Hüseyin ve Mu -
harrem evvelki gün yedikleri beyaz 
peynirden zehirlenmişler ve Cerrah
paşa hastanesiı:ıe kaldırılarak tedavi 
altına alınmışlardır. Zabıta tayfa -
ların peyniri nereden aldıklarını a -
raştırmaktadır. 

Yol Üstündeki Yarah Öldü 
Evvelki gece, saat 1 sularında, 

Harbiye civarında devriye gezen me 

murlar Sipahi ocağı karşısında Tram 

vay yolunun üzerinde 30 yaşlarında, 

başından, çenesinden ve sol bacağın

dan ağır surette yaralı bir adamın 

kanlar içinde yattığını görmüşler -

dir. Yaralı Fransız hastanesine kal -

dırılmış, fakat, iki saat sonra ölmüş

tür. Yapılan tahkikat neticesinde, bu 

adamın eski maliye tahakkuk me -

murlarından Celal oğlu Nuri ismin

de biri olduğu anlaşılmıştır. Nurinin 

yaralarının vaziyetine göre, bir oto

mobil veya tramvaydan düştüğü an

laşılmıştır. 

Otobüs Çarptı, Öldü 
Mecidiyeköyünde, eski Osmanlı 

caddesinde oturan Fehminin 9 yaşın 

daki oğlu Vehip evvelki akşam mek 

tepten evine giderken bir yük ara -

basının arkasına asılmıştır. Arabacı

nın bağırmasile Vehip korkmuş ve 

arabadan atlıyank yolun kenarına 

geçmek için koşmuştur. Fakat, arka 
taraftan gelmekte olan şoför Hulusi-
nln idaroolncl.oki Emtnônü 

Bu kararnameye göre, Orman JtO 
ruma kıtaları piyade sınıfından sa • 
yılır. Bunların, piyade kıtalarındall 
subay ve gedikli erbaşların diğer sı· 
nıflardan ayırdedilmesi için mevcut 
ordu kıyafet kararnamesinin 25 inci 
maddesine göre subayların ynkala .. 
rındaki sınıf işaretinin ortasına açılC 
filizi renkte bir main ve mezk"Or kr 
rarnamenin 28 inci madesine tevfi .. 
kan şapkadaki işaretlerin ortasına yl 
ne filizi renkte yuvarlak bir çuha k.O 
nur. 

lstanbulun imarı 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden) -

Hükumetin, fstanbulun büyük imat 
planına yardım etmeyi kabul ettiJl 
evvelce yazılmıştı Bu arada Prostuıı 
planında gösterdiği gibi, Yenibahçe 
de büyük bir stat ile, Dolmabahçe ci• 
varında yapılması teklif edilen üçün· 
cü bir stadyomun inşası da tasvip o
lunmuştur. 

Albay Yeremoviç 
Tama miyle l yileıti 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden) -
Ankarada rahatsızlandığı için bit 
müddettenberi, jehrimizde bulunan 
dost Yugoslavyanın Harbiye ve bah· 
riye Nazırı, general Mariçin yaveri 
Albay, Yeremoviç, Türk doktorları
nın tedavisi altında tamamen iyile~ 
miştir. 

Yeremoviç, bugün fstanbula hare
ket etmiş, ve istasyonda Türk zabit 
-.oı..-..ı-sınrı ve Yu.ım.<ılav a sefiri ta· 
raiından uğurlanmıştır. giın hattınrln isliy n 3~R9 ıııımı:tralı 

otobüs çarparak muhtelif yerlerin -
-l---

den ağır surette yaralamıştır. ışlı 

Çocuk hastanesine kaldırılan çocuk 
biraz sonra ölmüştür. Şoför Hulusi 
yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Bir Zaharin Kaçakçısı 

Tutuldu 
Asmaaltında 9 numaralı şekerci 

dükkanının sahibi Simonun zaharin 

kaçakçılığı yaptığı haber verilmiştir. 

Di.ın Simon zaharin satarken suç üs

tiinde yakalanmıştır. Dükkanda ya -

pılan arama neticesinde, 30 kilo za

harin, 25 tane rüsumu verilmemiş 
tilki derisi, bir kaçak çakmak bulun 
muştur. Simonun zaharini Mahmut 
isminde birinden aldığı anlaşılmış iki 
si de adliyeye verilmiştir. 

50 LlraJI Çalan Yakalandı 

Halkevi 
Gençleri 
Gezinti Yaptılar 
Aydın, (TAN) - Bu sene açılan 

Bayındır halkcvi, Nazilli ye bir ge
zin ti tertip etmiştir. Bayındır ilçeba· 
yı, belediye, parti ve halkevi reisle
rile umumi meclis azasını da ihtiva 
eden 650 kişilik kafile, Nazilliye gi· 
derlerken buraya da uğramışlar, is
tasyonda halkevi mensupları ve ban 
dosu tarafından karşılanmışlardır. 

Misafirler, halkevimize götürül· 
müşler, orada Bayındır halkevi ban
dosu bir konser vermiştir. Sonra A
tatürk büstüne çelenk konulmuştur. 
Bayındırlılar iki saat sonra Nazilliye 
gitmişlerdir. 

Fakat okumıya takatim yok. Nefe

sim tükeniyor. Sonra sen oku .. Şim 
di söyliyeceklerimi sen not et: Ku

mandan tabiyesini değiştirdi. Bun

dan sonra bu gibi işleri tanınma -1 

mış, yeni memurlara takip ettire -

cek. Merkez ve Galata şubesinin 
memurlan diğer işlere bakacaklar. 

Sosyalist H, Rizeli Hafız adında sa

nklı bir hoca bozuntusu getirdi. 

Kumandan bu adamı da hizmete al 
dı. Takip işini şimdilik (Reping -
ton) idare edecek. 

- Nereden?. 

- Tabii bizim d · ed ... aır en ... 
- Bunların hareketinden haber 

alabilecek miyiz?. 

' fiye çemberi ile kuşatıyorlardı. Bu
na rağmen, knhraman ruhlu Esat 
Bey bezginlik getirmiyor ve gözi.i 
pekliğini kaybetmiyordu. Söyledik 
}erimi dinledikten sonra: 

rilmiştir. LİMANDA: 
Ru ceznlnr fazla sürat ve fenersiz 

dolasmak maddelerindendir. Balıkcı Gemiler * Belediye herhangi bir hastalığa 
meydan vermemek üzere bostanları BUZ Almak için 

Küçükpazarda Hacıkadın cadde -
sinde 89 numaralı Bedrinin arpacı 
dükkanına giren bi~ hırsız yazıha -
ne çekmecesinde buluan 50 lirayı ça 
larak kaçmıştı. Hırsızlığın Ahmet 
oğlu Şebabettin isminde biri tarafın 
dan yapıldığı anlaşılmış, Şebabettin 
yakalanarak adliyeye teslim edil -
miştir. 

Bayındır Gençler birliği, bütün et
yası ve bandosile halkevine iltihak et 
miş bulunuyor. Bayındırlılar halke
vine güzel bir bina yapmak için 14 
bin lira vermeyi kararlaştırmışlar, 8 
bin lirasını bankaya yatırmışlardır. 

-._ümit. ediyorum. Yapılan pla
na gore, Rızeli N. ile Hafız ve Aba 
nalı M., ayrı ayrı Ali Osman ile ar 
kadaşlan arasına sokulup malu -
mat almıya çalışacaklar ve karar -
gaha hiç uğramıyacaklar. H. da 
Merkez Kumandanlığında bir yar
dımcı el bulmıya çalışacak. Akşam 
ları Sirkecide araba vapur isk 1 
sindeki sandalcılar kahvesinde ea: 
kadaşları ile birleşecek, alacağı ha
berleri (Repington) a getirecek. 0 
da kumandana bildirecek. Şu vazi
yete göre Repingtonun kumandana 
vereceği raporları ve alacağı emir
leri göreceğimi zannediyorum. 

- Kumandanın bu işi Repingto
na vermesindeki fikri nedir aca _ 
ba? • diğer !erine bir emniyetsizlik 
mi? - · 

- Hayır, bir yenilik ve değişik
lik... Gordon ve Blandla maiyetle
rini artık herkes tanıyor. Kuman
danı bunlann gizli zabıta vazifesi 
ni göremiyecekleri kanaatine var -
mış. Bu sebeple el altından gizli 
ve yeni bir teşkilAt meydana getir
mek istiyor. İ§te esasını da kurmua 
tur. 

- Biliyor musun, elmasım. de
di, Bütün bu yerli ve yabancı göz 
lerin bana dikilmesinden şikayet
çi değilim. Aksine olarak memnu
num. Arkadaşlarımız bu vaziyette 
daha rahat ve serbest çalışıyorlar. 
A. H. ile ben topun ağzındayız. Yal 
nız bu vaziyetin böylece devamın
dan ben pek emin değilim. Bilhas
sa kaydedeyim: Aldığım haberler
den A. H. ile benim hakkımda sa
rayda da büyük bir kaynasma var. 
Bir gün suç üstünde tutulacnğtmı 
zı zannediyorum. Temaslarımızı 

dikkatle tanzim edelim, bu bir ... 
D6n Kont Kaprini yanımda idi. Gi 
derken hiçbir lüzum ve münasebet 
olmadığı halde f ngilizlerin istihba
rat adamlarını, çalışma tarlarını de 
ğiştirdiğinden bahsetti, manalı ma
nalı yüzüme baktı. Bu hareketi çok 
tuhafıma gitti. Acaba bu (Reping
ton) meselesini mi, yoksa henüz ha 
ber alamadığımız başka değişiklik 
ler de var da onlanmı işaret etmek 
istedi pek anlıyamadım. Sen bu -
günlerde gizli adamlanmızla çok 
sık temas et, onlann gözlerini aç. 
Felakette kendilerinin de bize or
tak olduklarını söyle. 

(Devamı "ar) 

sıkı bir miirakabeye tabi tutmaya 
başlamıştır. Pireye Gidiyor buz almak istemişler, fakat buz uya 

!""!'!!!"" _____ !""'!!!,,,......,~"""!'--~~ 6 bin lira da toplanılmak üzeredir. 

* Geçen ay şehrimizde yeniden tı kendilerine çok pahalı gelmişitr. 
24 ev, 12 apartıman yapılmış 191 bi- İki senedenberi balık almak üzere Şimdi, Yunan gemileri buzları bitin-
na tamir edilmiştir. limanımıza Yunan ve İtalyan balık ce, tekrar Yunanistana gidiyorlar ve 

• Sıvas, (TAN) - Kelkit kaymaka-
mı Celal Değer, Gürün kaymakamlı
ğına tayin edilmiştir. Süleyman Öz
sever, Suşehri müddeiumumisi ol
muştur. 

* 22 kişinin zehirlenmesine sebep gemileri gelmektedir. Bunlar bura- buz alarak geliyorlar. Gidip gelme 
olan sütün istihsal şartlarını tetkik dan aldıklan balıklan buzla muha- kömür masrafı çıktıktan sonra, buzu 
için Belediye bu sütü satan mandı- faza ediyorlar. Bu gemilerin sahip- buradaki fiyattan 8 kuruş daha ucu 
raya bir tetkik heyeti göndermiştir. teri, buzlan bittiği zaman buradan za temin etmektedirler 1 1 
----..------------------------~-----·---- · TAKViM ve HAV~ 
Elektrlk Şirketinin Satın Alma Mukavelesi imzalanır ken: - ~ 
--------------- 26 Mayıs 1938 

lıtanbul Elektrik Şirketinin •bn alınması 
mukavelesinin, Ankarada Naf 1a Vekili Ali Çe
t inkaya ile tirket murahbaalan tarafından im-

zalandığmı bildirmittik. Yukarıdaki resimler, 
imza merasiminden iki inbbaı teıbit etme 
tedir. 

PERŞEM B~ 

5 inci ny Gün: 31 

Arnbt· 1357 
ReblOlevvel: 25 
GOneş: 4.34 - Öğle: 
İkindi· 16.10 - Ak nm: 
Yatsı : 21.24 - İmsak: 

Hızır: 21 

Rıım1 1~~4 

\layıs· 13 
12,10 
19,29 

2.28 

YURTTA HAVA V AZ IYETI 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı

nan malômata göre hava yurdun doğu ve 
orta Anadolu ıle Karadeniz kıyılarında 

çok bulutlu ve yer yer yağışlı, diğer böl
gelerinde bulutlu geçmiş, rUzgArlar Kara
deniz kıyılarında şimali, diğer bölgelıı!rde 

cenubt istikametten orta kuvvette esmlstfr. 
Dün lstanbulda hava kısmen bulutlu geç
miş, rüzgfır garpten saniyede l ilA 2 metre 
hızla esmiştir. Hararet en çok 21.7 ve en 
az 10,4 santigrat olarak kaydedilmiştir. 



Konuşmaları 
}' <ızan: Ômer Rıza DOCRU L 
n .. ı .. 

\·~'-u un Av:rupanın gözleri Çekoslo
tl!lYa •· 

d' uıerinde dolaşmıya devam e-
'Yor, Ve b"t" . • ·ı Ç kosı u un sıyası nıahafı e-

ltod ov~kya hükfıınct reisi Doktor 
h 2:l a ıle Südet Almanlar lideri Her qen aYn 
ltı 1 arasında başlıyan konuş-

a arın n t' . . . k 
1111 e ıcesını bekhyor. Bu o-
do ştırıaıar hakkında bütün bildiğimiz, 

s ane -L· 
ler ın1U11yette olduğu ve Südet-
teı·~a~afından da müsait bir şekilde 

a .. kı edildiğidir. 
ıa:ude.tıerin bütün metalibi iki nok
tart hırieşti:rilebilir: Birincisi muh
\ıllkYet kazanmak, ikincisi Çekoslo-

YaYı h . • . t' . d ~. t• • :y~ • arıcı f\ıyase ını egış ırmı-

tih~evketnıek. Fakat bu iki nokta bi-
trine b ~ 1 d b. .b. . . .. te ag ı u ve ırı ırının mu-

lngilterenin Roma Sefiri 
LORD PôRT 

Çek Başvekili 
B.HODZA 

' 

TAN 

Südetler Şeli 
B. HENLAYN 

• 

Almanyanın Londra Sefiri ltalya Hariciye Nazın 
B. DIRKSEN KONT CIANO 

-fi.EK 
Bursa lntıbaları 

Yazan: B. FELEK 

Biraz geç oldu, diyeceksiniz. Evet! 
Geçen pazar gittim. Dört gün sonra 
da intıbalanmı yazıyorum. Uzunçar
şıdaki beşikçinin dediği gibi ben a
cele işe pek gelcır.em. 

Efendim, Bursaya bir, iki senedir 
gitmemiştim. Bu seferki seyahatimde 
şehrin caddelerinde ve meydanlar~n
da bir güzelJik gördüm. Hele o yuz
me havuzuna bayıldım. Ne olur, biz
de de şöyle birkaç havuz yapılsa. 

Şehrin otellerinde de bir inkişaf 
göze çarpıyor. Modern otelcilik fikri 
girmiye başlamış. Bir tebdilhava ve 
tedavi şehri için bu çok hayırlı bir 
alamettir. 

Şehrin kahvelerine de biraz itina 
edilse fena almıyacak. Sıcakta bir se
rin su bulundurmayı akıl etmiyenle
rc, su nasıl soğutulur öğretilse çok 

&i ~lınidlı. Çekoslovakyanm harici 

11~1lSetinı değiştirmekten maksat, o
~ hlll'içten Alınan taarru:runa uğ
~ aktan, dahilde Alman nüfuzunun 

~etl~~esile karşılaşmaktan k~
h..___ ~ ıçuı Sovyet Rusya ile yaptıgı 
~~ Yardım paktım bozmaktu. 
~h~ekoslo'7akya hü.kfuneti bu meta
~ lle dereceye kadar kabul edecek, 
1-I b.t Südetler ne dereceye kadar bu 
~Pleriııi tadil edecekler? Henüz 
lr ~ ohıuyan bunlardır. Fakat 

1~ - ll'enlayn konuşmalan netice
'~ de h1Uılan anlamıya imkan hasıl 

Cümhuriyetçiler 
- ·- . 

Taarruza Ge~tı 

Amerikanın ı 
Harici Siyaseti 

Baltimor, 25 (A.A.) - Marılon pro 

1 
testanlar birliği erkanının huzurunda 
bir nutuk söyliyen B. Velles, başka 
memleketlerin dahili işlerine ademi 
müdahale siyasetinin siyasi hayatta 
takip edilecek hattı hareketin temel 
taşı olduğunu söylemiş ve demiştir 
ki: 

Şuşnig Haıa 

Viyana da 1 

faydalı olur. 
Mudanya - Bursa yolunu asfalt 

yapmadıkça ne bizim için, ne Bursa· 
lılar için rahat yok. 

Bu arada Bursa müzesinden ve mü 
zenin enteresan müdüründen bahset-

Franco Tayyareleri Valensiya Limanında 

~tak '7e o zaman Südetler mesel~i- .. Bı"r lngiliz Gemisini \il .\ '?'UPa' sulbü için bir tehlike te§-

1{ edip ebniyeceği anlaşılacaktır. Barselona, 25 (A.A) - Asilerin mükerrer tiddetli taarruzları-~J'tıl Müılalaaın: 

Bombalıyarak Batırdılar 

------ na rağmen Cümhuriyetçi hatları mukavemet göstermektedir. Gü~;ilnıhadaıı gelen bir telgrafa göre dar ve Moratilla dağlarındaki mevzileri ele geçirmiş olan asiler 
tere hükOmeti, Mısırın müdafaa- • 

~da kullanılmak üzere Kahire ve tiddetli bir mukabil taarruzda gen ablmışlardır • 
~:~~Yş kanalı mıntakalanna bir çok Bu mevziler, lnikumetçilerin elin-ı •• • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • •: 
~ii:hardıınan ve keşli tayyareleri de kalmıştır. Moskuez:ıeıa ~mta_ka- Bir fnniliz 

dertniye karar vermiştir. sının merkezinde cumhurıyetçıler ':I 

h· ltıgjltere ile Mısır arasında askeri düşmanın fevkalade tazyiki altında 
t'ır ittifak vardır ve İngiltere bu it- biraz gerilemişler ve hatlarını tashih 
İf lllc il . f ak . ~t e Mısıruı müdafaasına ış ır etmişlerdır. 

~eyi taahhüt etmiştir. Cümhuriyet topçusunu Fransız 
ltsır, 1882 den başlanarak yarım • • 

~dan fazla bir zamanı İngiliz a<ı· Mütehıusıslan ıdare edıyormuş 
q~. Ü 
d " lŞgali alfinda geçirrnJŞ ve m - Ocılcuua......ı.. ... , ao < ......... -....) :o ... ı ... 6~0 .. 
'faa ihtiyacından uzak kalmış oldu· mıntakasındaki Franko kuvvetleri 
~İçin istiklaline kavu tuktan sonra kumandanı General Moskardo ceplı!ı:d 

,;1" faaasını yeniden kurmak lüzumu hedeki gazete mümessillerine yaptığı 
"ı.. .. ..,.1-~4-.- beyanatta cümhuriyetçilerin bilhas-

lıı ~151.l' hükumeti, bu yoldaki ~alış- sa Palaguer köprü başına karşı yap
t lllal'tna başlamış ve İngiltereden tığı taarruzların fevkalade şiddetli ol 
~;tirilen askeri bir heyet müstakil duğunu ve cümhuriyetçi topçusunun 
3. •sırın nıüdafaasını kurmak için şimdiye kadar İspanya harbinde gö-
,.~dırn ctmiye başlamıştır. rülmedik şiddette bir topçu ateşi aç-

f 

Vapuru Batırddı 

Valensiya, 25 ( A.A.) - Bu 
sabah Majork adasından gelen 

bir kaç deniz tayyaresi timan
<Z .... ı. .. ı-.... P_.t .. gal Inailiz ti
caret gemisine dör t bomba at
mıştır. Bombalardan ikisi gemi
ye isabet etmiş ve gemi derhal 
batmıştır. Murettebattan iki ki-
şi yaralanmış, diğerleri kurtarıl- ı 
mıştır. 

, ......................... . 

"Fizik kuvvet, bazı milletlere di
ğer müstakil milletlerin mukaddera
tını tayin etmesine müdahale etmek 
imkanını bahşettikçe dünyanın rahat 
ve huzura kavuşması kabil değildir. 

B. Velles Amerikanın harici siya
setini şu suretle tarif etmiştir. 

Nısıf kürredeki kom~ularile mesai 
birliği, hukuku düvel kaidelerinin tat 
bikine çalışan diğer milletlerle mesai 
birliği, silahların tahdidi, ticarete re
vaç verilmesi ve nihayet Birleşik A
merikanın herhangi bir harbe sürü!<
lenmesine mani olmak. 

Bir Tayyar Kazası 
Cleveland, 25 (A.A.) - Nevyork~ 

tan Cleveland'a giden iki numaralı 
bir tayyare Clevcland civarında In
depandans kasabasına alevler içinde 
düşmüştür. Tayyarede bulunan yedi 
yolcu ile üç kişiden ibaret mürette
bat kömür haline gelmiştir. 

Berl\n, 25 (A.A.) - Reımt bir men · 

badan blldlrlldlğlne glire Şuınlg hıta 

Vlyanada bulunmaktadır. Mumalleyh 
hakkında henUz hiç bir karar verll 
memlştlr. şu,n lg'ln Lelpzlg'e nakledll 
dlğl hakkındaki haberler tekzip edll-
mektedlr. 

l'i • .lısırın beynleınilel deniz geçitle- tığını söylemiş ve cümhuriyet topçu
,.11•.n en miihirnlerinden biri olan Sü- sunun Fransız mütehassısları tarafın 
d~Yş kanalına sahip olması, bu geçi- dan idare edilmiş olduğunu ilave cy
liırı ~lnniyetini sağlamlamak, kuvvet- !emiştir. 

. Bir BakıŞ.liı P..ünga Hab~r/eri · · . .. . . . 
• " ~, ~ ;' • " , \:!:, >... ., • ' ,,, J ' ' ">; ' ':. 

d hır nıiidafaaya bağlı bulunmakta· 
~l', !\fısır bir taraftan bu geçidi ko
~ l'tıak, diğer taraftan herhangi tehli
~Ye karşı gelmek için büyük feda
d l'ltkiara katlanmak mecburiyetin
d f!dir. Bu yüzden yeni Mısır bütçesin· 
"f! ltıüdafaa işine büyük bir kıymet 
erilrniştir. 

llı~tsır, bu şekilde hareket ede ede 

1/1dataasını tekemmül ettirecek ve 
~? rün kendi kendini müdafaaya 
~~~edir olacaktır. 

~ 
t l'ilistindeki kan'1klıklann önüne 
d~çilnıek üzere olduğu haber veril
~kçe bunlann yeniden patlak verdi-

göıe çarpıyor. 
1'fltarışıklık Fifüıtinde o kadar müz
t' •nıeşti ki, adeta tabü hal mahiye
llli aldı. 

Sebebi Filistini t~ksinı etmek si
:~setidir: Bu siyasetten vazgeçilme
ıkçe, Filistin halkının sükunet bul
~•Yacağı anlaşılıyor. 
it l'akat alakadarların da bunu kola.J 

Olay anlamak niyetinde olmadı.kları g" 
oıe Çarpıyor • 
. İki tarafın inadı 

ıtirişti 
~ 

Balkan Antantı 
Postalar Konferansı 

A Atina, 25 (A.A.) - Gazeteler, dün 
<"l.t' 
~ •• 1nada başlıyan Balkan antantı ve 

Uçük antant postaları konferansını 
seı· 

amıarnaktadır. 
t Açılış celsesinde, muvasalalar müs 
eşarı B. Nikopulos bir nutuk söyli-

Yerek k il . 1· 1 "k' ongrec er1 se am aınış, ı ı 

gr~p milletlerini biribirine bağlıyan 
~llşterek hassaları tebarüz ettirmiş, 

alka daha iyi hizmet eylemek ve 
ievcut dostluk bıı.ğlarını daha ziya

e sıkılaştırmak için iş birliğinin lü-
auınunu bilhassa kaydetmiştir. 

'Asilerin tebliği 

Salaman.ka, 25 (A.A.) - Umumi 
karargah tebliğ ediyor: 

Trenp rnıntakasında kıZ11ların Ba

laguer köprülerinin başını zaptet

mek için üç gündenberi yaptıkları 

şiddetli hücumlar akamete uğramış

tır. Kızıllar 4000 kişiden fazla zayiat 
vermişlerdir. Mevzilerimiz olduğu gi 
bi elimizde kalmıştır. 

Çekoslovakyada 

Belediye Sec:imleri 

FRANSA RUMANYA 
Grev Hareketleri Yeni Kararlar 

Paris, 25 ( A.A.) - Erkek elbisesi 
diken işçiler Pariste grev ilan et -
mişlerdir. 

Bükreş, 25 (A.A.) - Hükıimet, 
krala ve kral ailesi efradına karşı ol
duğu gibi diğer devlet reislerine yük 
sek devlet memurlarına karşı yapılan 
suikartlar ve keza siyasi cinayetler 
ve hırsızlık için adam öldürmeler 
hakkında ölüm cezasının tatbikini ka 
rar laştırmıştır. 

Diğer taraftan Liyon'da Ron neh
ri üzerinde işliyen kayıkçılar da 
grevlerine devam ettiklerinden bir -
çok seyrisefain kumpanyaları muat
tal bir halde durmaktadır. 

~~Pazar gUnU Çekoalovakyanın her tarafında yapı- ~ 
~ lan Beledlye aeçlmlerl esnasında Çeklerle SUdet Almanla· ~ 

rın kanlı çarpışmalara girişmelerl ve bu yüzden harici ı 
müdahalelerin vukuu bek:eniyordu. Çeklerle Almanlar ta· 

rafından gösterilen metanet ve baalret, seçimin hidlae-

alz yapılmasına saik olmu,, ve bu sayede büyük bir tehlike 

atlatılmı§tır. Realmlerden birinde, Çek Relslcümhuru Be-

neı ve refikası, reylerlnl kullanmak Uzere intihap dairesi· ' 

ne giderlerken halkla braber; dlöerlnde reylerlnl kullan- ' 

~ dıktan sonra daireden çıkarlarken görülmektedir. ' 

~~~~~\ 

ALMANYA 

lnkuard Dahiliyede 
Viyana, 25 (A.A.) - Avusturya 

hükumetinin reisi ve Almanyanın A
vusturya valisi Seys Inkuart, Hitle • 
rin bir kararnamesi ile dahiliye na
zırlığına tayin edilmiştir. Maarif ve 
mezhepler nezareti de dahiliye ne -
zaretine bağlıdır. Nazırların adedi 7 
den 3 e indirilmiştir. 

INGİLTERE 

Mısıra Tayyare 
Londra, 25 (A.A.) - Deyli Eks

pres gazetesinin salahiyettar maha -
'filden aldığı malCımata göre, !ngil
tere Mısıra bir çok bombardıman ve 
keşif tayyareleri göndermeğe karar 
vermiştir. Bu tayyareler Kahire ve 
Süveyş kanalı mıntakasında" bulun -
durulacaktır. 

MEKSiKA 

isyan Yatışıyor 
Sanantonio, 25 ( A.A.) Meksikada

ki Cedillo isyanı parasızlık ve gönül
lü tedarik edilememesi yüzünden 
akim kalmıştır. 
Dolaşan rivayete göre, Amerikaya 

kaçmakta olan Cedillo yakalanmak 
üzeredir. 1200 den fazla CP.dillist'in 
hükumet kuvvetlerine teslim oldu • 
ğu bildirilmektedir. 

RUSYA 

Bir Rekor Kırlldı 
Moskova, 25 ( A.A.) - Tass ajan

sından: Sovyet kadın tayyarecileri 
Polin Ospentenko ile Mari Mirasko
va, motörlü deniz tayyareleri için 
kapalı dairede bir mesafe rekoru te
sis etmişlerdir. 

meden geçemiyeceğim. 
İçinde İstanbuldan gitme bir ta

kım Asuri ve Gcldani asarından tu
tun da Katip Çelebinin cihannüma
sına kadar her türlü eski sanat ve ta. 
rih eserleri bulunan bu küçük fakat, 
zengin müessesenin Bursaya yakışa
cak şekilde daha muntazam ve ma· 
mur bir hale getirilmesi için paraca 
himmet gerektir. Birçok eserler du
varlarda asılı durmaktan ve içine ko
nacak camekan fıkdanmdan dolayı 

bozulmaktadır. 

Bursa müzesinin çok şayanı dikkat 
eşyası arasında bir pehlivan kisbeti 
gördüm. Bu kisbet, Sultan Mahmut 
zamanında yaşamış Molla Mustafa is 
minde bir Türk pchlivanına ait imiş. 
O devirde Rusyadan Türkiyeye Mos· 
kof pehlivanı gelmiş ve biıim pehli· 
vanlardan hcpsinj yenmiş. Moskofu 
yalnız, bu kisbeti. Bursa müzesinde 
bulunan Molla Mustafa yenebilmiş. 
Hadiseden pek memnun olan padi. 
şah ta Molla :Mustafaya 32 parça 
köylü bir yerin ı:aamctini vermiş, bu 
ihsana ait ferman dıı müzede duru
yor. Doğrusu sporun himaye '\'e teş
vik edildiğine ve güreşin bizde her 
zaman rağbet ve takdir görmüş bir 
spor olduğuna delil olan bu kisbet 
ve fermanı ayrı bir zevkle seyret
tim. 

Mudanya • Bursa yolunda köylü ço 
cukları oyun oynuyorlar. Bunların 
bir kısmı tarlalardan gelincik topla
yıp, gelen geçen otobüs ve otomobil 
yolcularına fırlatıyorlar. Güzel ha
reket. Misafirleri çiçekle karşılamak 
veya selametlemek. Bu arada ısırgan 
otu atanlar da oluyor. Bizim otobüse 
de ısırgan attıar. İçimizde yabancı 
yoktu. Şükür bana gelmedi, Lakin İ· 
simizden bir kaçının elleri \'e yüzü 
dalandı. Acaba bu ısırgan okşayışı 
ayn bir cilve mi? 

Çin Tayyareleri, 
Japon Adalarında 
Hankeu, 25 (A.A.) - Resmi teb

liğ: Çin tayyarecilik tarihinde ilk de
fa olarak Şarki Çin denizini aşan mü 
him bir Çin tayyare filosu, Japon • 
yanın cenubunda ve şarkındaki bir 
cok şehirleri tamamile hükmü altın
da tutmuştur. Bununla beraber Çin 
tayyareleri, bomba atmaktan içtinap 
eylemiş ve bomba yerine, Kiuşi a • 
dasındaki şehirler üzerine ve köyl'!
re, Nagasakiye, Fukuola ve Sasebo -
ya bir çok beyannameler atmakla ik 
tifa eylemiştir. Bu vaziyet, Çin tay
yarelerinin arzu ettiği takdirde Ja -
ponyayı bombard1man eyleycbilece-
ğini tam olarak göstermektedir. 

Nisan Ayı ithalat ve 
ihracat istatistikleri 

Ankara, 25 (A.A.) - İstatistik U
mum Müdürlüğü 1938 senesi ni san 
ayı harici ticaret istat istiklerini ta
mamlamıştır. 

Alınan neticelere göre, 1938 n isan 
ayındaki ithalat kıymeti 14 m ilyon 
565 bin ve ihracat kıymeti d e 9 m il
yon 408 bin liraya baliğ olmuştur. 

Bu miktarlar nisan ayına na?.aran 
ithalatta 6 milyon 201 bin lira ve ih
racatta da 1 milyon 552 bin lira ar
tış göstermektedir. 
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Bir Belediye Katibi 5 
Yıla Mahkiim Oldu 
Suçlu, iki Bin Liraya Yakın 

Para ihtilas Etmiştir 
Dün Ağırceza Mahkemesi bir ihtilas ve ihmal davasını netice

lendirdi. Davanın birisi mevkuf, diğerleri gayrimevkuf olmak üze
re sekiz suçlusu vardı. Mevkuf suçlu Pendik belediye katibi ve 
veznedarı Hasan Rıza, gayrimevkuflar da Pendik belediye reisi 
Abdullahla belediye azası Zülfikar, Tahir, Kemal, Asaf, lzzet, Ali 
Rıza idiler. 

lddia şu idi: Katip ve veznedar I kum olmuşlardı. Yalnız Hasan Rıza 
Hasan Rıza • muh.te~if ~amanlarda yakalanacağını anlayınca kaçmış ve 
yaptığı tahsilata aıt ırsalıyeleri nok- bir sene kadar yakalanmamış ve son 
san yapmak, bazılarını irsaliyeye ge ra evinin tavan arasında ele geçiril
çlrmeden istimal edilen makbuzlar - miştir • 
dan başka makbuzlara tahsilat ge • Mahkeme dün kararında biitün 
çirmek sure tile tam I 982 lira 25 bunları tnhlil etmiş, ve Hasnn Rıza. 
kuruş ihtilas etmiştir. Diğer suçlu - nın suçunun sabit olduğu neticesi -
lnr da vazifelerini ihmal suretile bu ne vararak kendisine 5 sene IO ay 
ihtilasın vukuuna sebep olmuşlar • hapis cezası vermiştir. Ayrıca para
dır. Pendik belediyesi tahsildarla - nın tazminine hükmedilmiştir. Diğer 
rından Yahya ile Şefik te bu ihtilas- suçluların ihmalleri sabit olmadığı 
ta vazifelerini ihmal ettikleri için için hepsi de beraet karan almış -
ayni mahkemede daha evvelce mah- lardır. 

HIRSIZLIK: 

Köylüye 
işkence 
Yapmışlar 
Ağır ceza mahkemesi dün bir hır -

sızlık ve gasp davasını neticelendir
di. Çatalcanın Yeniköyünde oturan 
Cahit oğlu Fevzi isminde bir genç 934 
yılının 4 nisanında köydeki bakkal 
.Mustafanın dükkanını delmek sure
tile 150 kuruşuyla, 2 paket sigara, 
500 gram şeker ve üç kalıp sabunu
nu çalmıştır. 

Feyzi bununla da kalınıyarak yine 
ibakal Mehmet oğlu Etem yolda gider 
ken gırtlağını sıkmış, ve 10 lirasını 
almıştır. Fevzi bu iki hadiseden 
suçlu bulunuyordu. Davamn bundan 
başka Hacı Ebuzcr, Mustafa Salih 
ve korucu Kemal isminde dört suç -
Iusu daha vnrdL Bunlardan Kemalin 
-öldüğü anlaşılıyordu. Bunlar da suç
luya eza ve cefa etmekten suçlu 
idiler. Mahkeme Fevzinin suçunu 
sabit görmüş, kendisine 6 ay hapis 
eczası vermiştir. Fakat çalınan şeyin 
nzlığm.!nn dolayı eczasını 2 aya in -
diriyordu. Diğer suçlular da birer ay 
atapis ve üçer ny memuriyetten malı 
rumiyet cezası nlm1şlardır. 

HAKARET: 

Bei Lira Para Cezası 
Ödiyecek 

1 AGIRCEZADA: 

Bir Tecavüz 
Suçlusu 
Mahkum Oldu 
Ağır ceza mahkemesi dün iki çir

kin iddianın muhakemesini netice -
lendirdi. Tecavüzün birisi sabit ola
madığı için suçlusu beraet kararı 

aldı. Diğeri de mahkum oldu. 
Beyoğlunda Küçük yazıcı soka -

ğmda 93 numarada kahvecilik yapan 
Emin oğlu Recebin, metresi Dilara -
nm küçük kızı Cavideye belsoğuk -
luğu aşıladığı iddia ediliyordu. Mah 
keme çocukta ve suçluda iddia edi -
len hastalığı raporlarla tespit etmiş 
tir. Yalnız bu hastalığın bulaşık baş 
k n vasıtalar kullanmak suretUe de 
geçebileceğini tabibiadiller mümkün 
gördüklerinden mahkeme suçlunun 
beractine knrar verdi. 

Ikinci hadisenin suçlusu da henüz 
on beş yaşını bitirmiyen şekerci çı -
rağı lstavri isminde bir çocuktu. Bu 
nun da babasının Galatada eski Par 
makkapıda 16 numaralı dükkanına 
şeker almak için gelen 1931 doğum 
lu Hasan isminde bir çocuğa tecn -
vüz ettiği iddia ediliyordu. Mahke
me suçunu sabit buldu. Kendisine 
3 sene ağır hapis cezası verdi. Yal
nız yaşının küçüklüğünden dolayı 

bu cezayı 6 aya indirdi. Suçlu çocu
ğa 50 lira da tazminat verecektir. 

15 Yaşındaki 
Çocuğu 
Vurdular 

Kadıköy vapur iskelesinde kansı 
Behiceyi öldüren Akay idaresinin es
ki Bostancı iskele memuru Rüat üç 
gün evvel muhakeme esnasında suç-
1 u bölmesinden atlıyarak şahitlik ya 
pan bacanağı Dr. Şerafettini yumruk 

lamıştı. Müddeiumumilik bu yumruk E · (TAN) G ı· 1 k -
lam · · ş f .. rzıncan, - e ın a ma u-

. a ıçı~ era ettinin müracaatı uze zere, buradan on beş kilometre uzak 
rıne takıbat yapacaktır. Yalnız, Rifa- tak' Moll k" .. id h . 
tın bu h k . .. · ı a oyune g en mu acır 

are etı mahkemeye karşı hur N . H'l i ·ı k'" k h · · M 
metsizlik manasını tazammun ettiği urı ve ı ~ ı c oy a vecısı u: 
için mahk sa arasında bır kavga çıkmıştır. Nurı 

eme sorgusunu yapmış ve . · k 
kendı'sı'n'ı 5 li tabanca ıle ateş ctmış, çı an kurşun-ra para cezasına mah- · 
kum etmiştir. lar Musanın on beş yaşındak~ çocu-

T.. 11..... ğunu ağırca yaralamıştır. Maliye me 
ur ( uge Hakaret murluğundan çıkmış Kemahlı Akalı 

E • ta ayağından vurulmuştur. Nuri ya-
tmııler kalanmış, evvelce kahveci Musanın 

Dün Ağır ceza mahkemesi iki Türk 
lüğe hakaret iddiasını neticelendirdi. 
Birisinin suçlusu Kadirgada Hamam 
ıı;okağında oturan Madam Oksanya i
di. Komşularından sokağa pis su dö
ken Edibe ile ağız kavgası yaparken 
Türklüğe de hakaret ettiği iddia e
diliyordu. Mahkeme bu iddiayı sabit 
görmediği için beraet kararı verdi. 
Diğer davanın suçlulan da Niko, Na
zik, Andon ve Hamparsum idi. Mah-
keme bunlara ait dosyayı tetkik ede
rek kararını hazırlayamamıştı. Bu
nun için de muhakemeyi başka bir 
güne bıraktı. 

YARALAMA: 

Suçlu Tevkif Edildi 
Topkapı haricinde Sabahattin is -

mindp bir çocuğu yaralıyarak öldü -
ren Ahmet dün müddeiumumiliğe ve 
rilmiştir. ikinci sorgu bakimi ken -
disini tevkif etmistir. 

akrabasından birini Mitini köyünde 
öldürdüğü için on beş sene hapse 
mahkum olduğu ve yedi buçuk sene 
yattıktan sonra aften istifade edip 
h,apishaneden çıktığı anlaşılmıştır. 

Ortaokul 
Genişletiliyor 

Erzincan, (TAN) - Binasının dar
lığından dolnyı iki senedcnberi çifte 
tedrisat usulü tatbik edilmekte olan 
sivil ort~ okulun genişletilmesi ka
rarlaşmıştır. Bu maksatla Maarif Ve 
kaleti 30 bin lira sarfma müsaade et
miş, mevcut binanın yanında birka9 
paviyon inşası için arsalar istimlak e
dilmiştir. 937 mali bütçesindeki beş 
bin lira ile ilk paviyonun inşasına 
başlanılmıştır. Temele ilk harcı vali 
Fahri Özen koymuş, merasimde bir 
çok zevat bulunmuştur. 

Merasimden sonra mektepte davet 
lilere çay ve pasta ikram edilmiştir. 

TA N 

Tokyoda bulunan bu heykel, ço

cukların Allahı •ayılır. Bir Ja

pon, •on günlerde bu Allahı da 

atikerle,tirmiş ve başına bir as

ker •erpuf u giydirerek çocukla

ra harp lehinde telkinde bulun
muftur. 

MAARiFTE: 

Köy Okulları 
Ziraat Dersi 
Verecekler 
Köy okulları müfredat program

lan yeni baştan hazırlanmaktadır. 
Yeni programda ziraat ders' olarak 
kabul edilmiş ve haftada 26 saat ders
ten 12 santi nazari ve ameli zir no.t 
derslerine ayrılmıştır. Gerı kalan 14 
nnt znrfındıa dl or d.erslere bakıla
caktır. 

İlk Tedrisat Teftişleri 
Sıkıştırılacak 

İlk tedrisat müfettişleri 1 Haziran
dan itibaren umumi muvazeneye alı 
nacaklardır. Maarif müdürlüğü ka
tipleri maaşlarını bunların yerine hu 
susi idareden alacaklardır. 

Müfettişlerin makam maaşları kal 
dırılacak, yalnız kendilerine birer 
derece kıdem zammı verilecektir. 

Bundan başka kadronun da geniş
letilmesi ve teftiş işlerine daha ziya
de ehemmiyet verilmesi kararlaştırıl 
mıştır. 

0~ Müfettiı ilave Ediliyor 
Maarif Vekaleti umumi müfettiş

ler kadrosuna yeniden üç müfettiş i
lavesile lise, orta okullarm daha sıkı 
bir mürnkabeye tabi tutulmaları ka
rarlaştınlmıştır. 

Onivnrsitede imtihanlar 
Başladı 

Unfversitede imtihanlar dün ~abah 
başlamıştır. Bu sabah ta Hukuk Fa
kültesi imtihanları başlıyacaktır. Bu 
iki Fakültede ilk iki imtihan eleme 
mahiyetindedir ve bunlarda muvaf
fak olamıyAnllır, diğer imtihnlara gi
remiyeceklerdir. * Dün Yıldızdaki yatı okulunda 
jimnastik şenliği yapılmıştır. 

HENDEKTE: 

Tütüncüler 
Sıl<ıntılı 

• 

Bir Vaziyette 
Hendek, (TAN)- İnhisarlar idare

si, 1937 tütün mahsulünii iki ay ka
dar evvel mübayaaya başlamış ve mu 
tavassıt fiyat vermiştir. Bir durgun- il 
luk devresinden sonra tekrar müba
yaata başlanmışsa da fiyatlar ilk za-

f ............................. l 
i YARDIM j 

LiSTESi I 
Amavutk6y0ndc Boğaziçi lisesi ta

lebe tcşldlfıtı Kırşehir zelzele 1eUıke
tlnc uğrayanlara yardım için talebe 
ve muallimlerden dört yüz lira tor
lıyarak matbaamıza teslim P.trr.lşler

dir. Mektebin altıncı sınıfının B ;ıu

bcsl talebesi de arkadaı.<l:mna ç:ıy ı:i
yatcti vermek maksadile 11ralarınd11 
ayrıca toplndıklo.r:ı ı...rıc;. doku;r. lira
yı da bu lnQani yar.jını işıne tq.t-sic 

ederek matbaamıza göndermişlerdir. 
,:raı~ .,,....ı.,evcrllk d.uygulanndnn 
dolayı takdir ederiz · 
Llrı K. 

f 

f 

! 
1 

2068 39 Ewelkl ;yekıln 
400 Boğaziçi lisesi 

talebeler! 

• 
muallim ve : 

• • 49 Bo~azlçl lisesi aluncı sınıf f 

f -- - B §Ubesi İ 

!..~~:::. ...................... . 
YANDA: 

Jandarmanın 
Elbisesini 
Giyen Hırsı z 
Van, (TAN) - Cüretkar bir hırsız 

yakalanmıştır. Vanın Erek mahalle
sinden Ramazan oğlu İrfan, Başkale 
kazasında kısrak ve kilim çalmış, bu
raya kaçmıştır. Zabıtamızın yakala
dığı İrfan, bir jandarma ile Başkale
ye gönderilmiştir. Bunlar geceyi 
Zir ve Enis köyünde geçirmişler ve 
İrfan, jandarma uyuyunca ellerini 
çözmüş, jandarmanın elbisesini giy
miş, silnhını ve 65. fişeğini alıp sa
vuşmuştur. 

Birinci komiser Ali Ayra, komiser 

Mehmet Yurdakul ve Nurettin, polis 

Ali Çapa, Tevfik Koçer, Hüsamcttin 

Çetinalp, Kazım Yüksek, Şeref Uğ

raş, Halis ve Hasan, İrfanı yakala

mak için faaliyete geçmişlerdir. 

İrfan ertesi gece evinde yakalan

mış, jandarmanın elbisesi, silahı ve 

fişeği de geri alınmıştır. 

ŞEHiRDE 

Neler Olacak 1 

Bugün 
mandakine göre yarı yarıya inmiştir. KONHR: 

Zürraın eline geçen para, istihsal Kırşehir zelzelesi felAketzedelerl 
masrafını bile karşılamıyacq,k kadar- menfAatine bugün, saat 21 de Fraruıız 
?ır .. Bu yüzden, maişeti yalnız tütüne ı Tiyatrosunda, Beyoğlu Halkevi ile fs 
ınhısnr eden ve başka h iç bir mahsu- tanbul konservatuvarı tarafından mü!! 
lü olmıyan kasabamızın çiftçisi şaş-1 tereken bir Türk musikisi konseri ve 
kın bir hale gelmişlerdir. Alakadar 1 rllecektir. Gişede bilet satılmaz. Da-

k ı b ntnıımelcr Beyoğlu Halkevi tara-
ma am arın, u çok eski tütün diya-1 fından dafıtılmaktadır. 
rının düştüğü elim vaziyetle meşgul ı ._ _____________ .. 
olması bekleniyor. 

BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

Halledilmiş Şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ı r-":'"T'l'~--""'!""!-------...,,,,.,..-

~ 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

! 
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BUGU1''XU BULMACA 

1 2 3 4 6 6 1 8 9 10 

SOLDAN SAGA: 

1 - Akdcnizde büyük bir liman. 
2 - VnkU bildirir - bir işi elbirliğiyle 

yapmak için Anadoluda meşhur bir 
Adet. 

3 - Çabuk - Kocakarı. 
4 - Nakil vnsıtası - .Nanenin kabacası. 
5 - Slnlrlerırnek. 

6 - Kuvvetli bir gıda - Tok deCil. 
7 - Sonu, nihayeti - Su 
8 - Tlbette rahiplere verilen !sim - Er

kek adı. 

26 - 5 - 938 

R G d y G 
lstanbul Radyosu 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PIAkla tOrk musikisi. 
Havadis. 13,05 Pilıkla türk musild51 

Muhtelif pl4k neşriyatı. 14 SON 
AKŞAM NEŞRİYATI; , 

Saat: 18,30 PUıka dans musikisi· 
Spor musahabeleri: Eşref Şefik. 19,55 

ııa hnberlerl. 20 Sadi Hoşses ve arlt 
lan tarafından tilrk musikisi ve h81~ 
kılım. 20,45 Hava raporu. 20,48 örr,e'I 
za tarafından arnpça söylev. 21 Jtf 
Neydik ve arkadaşları tarafından tür~ 
ıılkW ve halk şarkıları. (Saat ayarı)· 
Orkestra: 22,15: Ajaruı haberleri· 
Plakla ııololar, Opera ve operet parÇ' 
22,50 Son haberler ve ertesi günün P 
mı 23 SON. 

Ankara Radyosu 
ÖÖLE 1'."EŞRfYATI: 

Saat: 12,30 Karışık pliık neşriyatı· 1 

Pllık: Tilrk musikisi ve halk §arkılııfl· 1 

Dahil! ve hnrlcl haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30 PIAkla dans muslkisı. 19,JO -.r' 
musikisi ve holk şarkıları (Makbule ÇJ", 

ve arkadaşları). 20 Saat ayan arapÇ• 
rlyat. 20,15 Radyofonik Temsil (Gell 
gurubu tarafından). 21 Konferans: 
Saylavı Selim Sırrı Tercan. 21,15 Stll 
Salon orkestraııı 22 Ajaruı habcrlcrl ~ 
Yarinki program ve İsUkllıl maraı. 

SENFONİLER: 
l 3.Hi Roma kısa dalgası: Scnfor; 

konser. 21.25 BUkrcş: Radulescu ıdJf' 
sinde Senfonik konser. 

RESİTALLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Ncşell no~ 
lar (8.15: Devamı). 12 Berlin kısa dil' 
gası: Karışık musiki. 13 Hafi! ınu• 
(14.15 Keza). 12.15 Roma kısa da~ 
Hafif musiki. 13.25 Bilkreş: StanescU 

9 - Köpeklerde çok olur - eğlence yeri. kestrası (14.30:Dcvamı). 14.45 Roma l'ı'( 
10 - GıızetccJlcrfn kazanmağa ~alıştıkla- sa dalgası: Karışık musiklll neşriyat. 

n • nlıane, Bcrlln kısa dalgası: Çok musikili eğit"' 
YUKARIDAN AŞAGIYA: celi program. 17.45 Berlin kısa dal&-' 

1 - Bir viHlyetlmiz ı İş sonu konseri ( 18.50: Devamı). ısi 
2 - 'Başka" m~nnsına gelir - Gurur Prag: Halk musikisi. 19.55 Peşte: Radl 
3 - Beklenmedik belA - arepça iş mAna orkestrnsı. 20.10 Llıypzfg: Askeri batıd 

sına ı:eJen bir kelimenin cem'i. 20.20 Florans, Napoll: Bando muzilC 
4 - Kuvvetli bir gıda - .fransızca ökü~ _ 20.20 Brilno: Bando muzfka. 20.30 Ro? 

fena ruhlu adam. Bari: Karışık orkestra. 21 Prng: For d' 
5 - Söz kestrası. 21 Bratlıilava: Hafif musilô 
6 - Kedinin yarısı • rezil. 21.30 Roma, Bnri: Karışık musiki. 2z.l 
7 - Muvakkat bir uıınan için vermek Bertin kısa dalgası: Ham musiki. 2zJ 
8 - Dilek - Süslü Peşte: Mııcar e!lerlcrinden orkestra ııof. 
il - sı..n ... ncla, ••ı>oalnde ...,an•D .. •••·- •P.rl. 23.15 Mlltlno, Torlno: Konser (BBt 

F.dcp, terblve. l''ranck, g06S1). 23':20 0Stnl"'9.; Plftk t6' 
10 - Kııvga • Yılda iki defa dü§er. vüeii, 23.30 .Uypzig: Gece musikıs1. 24) 

PAZARCIKTA: 

Beşibirlikleri 

Çallp Kaçmış 
Bozöyük, (TAN) - Pazarcık nahi

yesinin Yüzbaşı mahallesinde bir hır
sızlık olmuştur. Bilal ve karısı Ayşe, 
evde bulunmadıkları sırada, kapının 
zembereği sökülerek içeriye girilmiş 
tir. Hırsız, merdiven önündeki çimen 
to döşemeyi parçalamış ve altında 
saklı olan altı beşi birlik ile bir yü
zük altını, küpe ve yüzüğü çalıp 
kaçmıştır. 

---o--
ADAPAZARINDA: 

Zelzele Felaketzedelerine 
Yardım 

.Eaı.:ta· Cig n orkestrası. 

OPERALaR, OPERETLER. 

ODA I\IUS IK1SI: 
10.45 Berlin kısa dalgası: Şarkılı cô' 

musikisi. 21 Bclgrat: Piyano düosu. 
RESITALI,ER: 

16.30 Berlin kısa dalgası: Org resif'' 
11. 19.15 Herlln kısa dalgası: Org resıtsll, 
20.40 Bllkreş: Romen halk ~arkılan. 21.f: 
Bclgrat: Halk şarkıları. · 

DANS MUSiKİSi: 

19.: BUkr~. 23.20: Bclgrat. 23. Floran'ı 
Napoll. 23.40: Milfıno, Torino. 

MUHTELİF: 

19.10 Roma kı~a dalgası: Arapça musl' 
kili ncşrlyııt. 20.37 Bari: Musikili TarlC' 
çe neşriyat. 21.15 Bari: Yunnnlstun i~ 
musikili neırlyat. 

Adapazarı, (TAN) - Zelzele fela- •••••••••••••"= 
ketzedeleri için hın liradan fazla ia-
ne toplanmış ve gönderilmiştir. Te -
berrular devam etmektedir. 

Bir Kısım Mahsul Çürüdü 
Adapazan, {TAN) - Çok yağmur 

yağdığı için bir kısım ekinler ve pa
tatesler çürümüştür. Bunların yeri
ne fasulye ve Mısır ekilmektedir. 

Tenezzüh Trenleri 
İçin Dilekler 

Adapazarı, (TAN) - Haydarpaşn
dnn tenezzüh trenlerinin gelmiye baş 
laması, burada oldukça hissedilen bir 
değişiklik yapmıştır. Tren ücretleri 
daha ziyade ucuzlatıldığı takdirde ge 
!enlerin artacağı sanılıyor ve bunun 
temini isteniliyo r. 

Bir de, cumartesi günleri saat 14 
te Adapazarındnn İstanbula ucuz ta
rifeli bir tenezzüh treni kaldırılması 
böylece Adapazarlıların d a İstanbul
da bir gece geçirmelerine imkan ve
rilmesi temenni ediliyor. 

Kız Sanat Okulu Lazım 
Adapazarı, (TAN) - Burada bir 

akşam kız sanat okulu açılması için 

1 

BERLITZ 
373 İstiklal caddesi 

Akıam Lisan Kurları 
Fransızca - İngilizce v. s. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 liradır. 1 

...................... .,, 
iRTiHAL 

Kastamonulu Çuhadar zaae mer ' 
hum Numan zevcesi, Istanbul MaliY' 
Kırtasiye deposu muhasebecisi Ihsııı1 
İşılın validesi, Tarlabaşı maliye şıJ' 
besi tahsil memuru Feridun Işılın bil 
yük ıalidcsi, Usküdar tramvay Şif' 
keti idare meclisi azası Niyazi Yuce1 

kerimesi Bedia Işılın kayın validesi 
salihatı nisvandnn Bayan Hayriye l<' 
sa bir hastalığı müteakip vefat ede ' 
rek Feriköy aile kabristanına defııO' 
lunmuştur. Allah rahmet ve kedef' 
dide ailer-:ine sabır ve metanet ihs<ttl 
eyliye. 

Maarif Veknietine müracaat edilece· --------------
ği söyleniyor. · ÖLÜM 
Bir dikiş kumpanyasının ku'rsuna de 
vam eden kızlanmız güzel bir sergi 
açmı§lar, gezenlt!rin takdirini kazan
mı§lardır. • Adapazarı, <TAN) - H ükumet 
doktoru Yümnü Türker, İstanbul 

merkez hükumet doktorluğuna tayin 
olunmuştur. 

'l'opçu Kaymakamlığından muıc • 
kait Macit Dinçel vefat etmiştir. Sıl 
gün cenazesi Bostancıda Vükela cad' 
desi Orta sokak 24 No. lu evinden sil' 
at on birde kaldırılarak namazı Bol' 
tancı camiinde kılındıktan sonra salı 
rayi cedit kabristanına de!nedilecclt 
tir. Dost ve ahbaplarının malfıJlltl 

bulunmak üzere ilan olunur. 

'I'. .. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

l'AN'ın hedefi: H•berde, fikirde, her• 
te)'de temiz, dUrUat. aamlmt olmak, 
ktrlln gızeteal olmıya çalıımaktır. 

---0---

A BONE BEDELİ 
Türkiye F.cnebl 

Macaristan da Avusturya 
Olmıya Mahkôm mudır? Yazan: 

Süpürgenin içtimaı hayatımızda 
büyük rolü vardır. Evlerimizde, köy
lerimizde, sokaklnrımızda, birçok bü 
yiik müesseselerde temizliğin en bi
rinci amili siipürgedir. Hele Anado
lunun birçok yerlerinde, dükkanlarda 
yanyana edalanarak, lıirihirlerinin Ü

zerlerine yaslanarak dizilen siipürge
lerin manzarası çok orijinaldir. Zaten 
süpürgenin şekil ve manzarası da 
pek acayip bir şeydir. Derbeder, di
siplinsiz, gelişi güzel dizilmiş saman 
~önl,.,.inin boğazlanmış gibi kırmızı, 
yeşil iplerle vücudünden ayrılışı, ko
camsn gövdeye baş vazifesi gören kü
çücük sapı anormal bir şekil arze
der. 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, e Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
l~O Kr, 1 Ay 300 .Kr, 

~ılleUerara!n posta ittihadına dahil ol
h'Uyan memleketler için 30, 18, 9, 3,5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Am-es değiş
tlrınek 25 kuruştur. Cevap için mektup 

.!:.ra 10 kuruşluk pul UAvesi lAzımdır. 

[ GONON MESELELERi 1 
~ En Çok Vergi Verir? 

Bugün Mac:arlstanın 1'1manya ile liududu müda· 

faa edilemiyecek bir vaziyettedir. Sonra Macaristan 

ihracatının yüzde 44 ünü yeni ve büyük komıusuna 

yapmıya mecburdur. Fakat Macaristan vaziyeti iyi 

idare ettiği takdirde bu güçlüklerin içinden kolay· 

hkla çıkabilir. 

o halde yukarıdaki suale llatiyetle cevap vere· 

biliriz. Ya.zan: M. ZEKERIY A 
Btidce müzakereleri münasebetile 

bazı rakaınlar üzerine yurttaşların 
clikkatlerini çekmek isterim. 

Ziraat memleketi olan l\Iacaristandan güzel bir köşe 
Fakat bu garip manzarasına rağ

men süpürge temizliğin birinci ami
li olmak itibarile, bir an'ane gibi ha
yatımızda kök salmıştır. 

Büdcemiz her sene zenginleşiyor, 
"l?idat artıyor, buna rağmen Türk 
"atandaşının verdiği vergi miktan, 
cliier memleketlere nisbetle, azdır. 
Dünyanın en çok vergi veren mil

leti İngilizlerdir. İngiliz bükfuneti 
1İtndiye kadar her vatandaştan ka
~llllcııun yüzde yirmi beşi nisbetin
ıde vergi alırdı. Son senede silahlan
lııa için, ihtiyarına lüzum görülen 
l'eni masrafları karşılamak için bu 
ıtisbet yüzde 27 ,5 ğa çıkarıh;.ıştır. 

A vusturyanm istiklalini 
kaybetmesiyle en çok 

alaka.dar olan devletlerin bi
rincisi Çekoalovakya ise ikin· 
cisi Macaristandır. Macarista
nm bugünkü vaziyetini anla
tan bu yazı, bu bakımdan da 
ehemmiyeti haizdir. Yazıyı 
Londrada çıkan The Econo
mist'ten naklediyoruz: 

Bizde her vatandaşın ödediği ver
ırt nisbeti yüzde yirmi ile yirmi beş 
.aı-asllldadır. 

:Milletler cemiyetinin yaptığı son 
"tetkiklere göre muhtelif memleketler 
de her vatandaşın tek başına hükume 
te \'erdiği vergi miktarı şudUl': 

İngiliz: 100 lira 
A.nıerikalı: 85 lira 

Fransız: 80 lira 

Alman: 79 lira 

Der Türk vatandaşının ödediği ver 
ıi nıiktarı ise on beş liradır. Bizde 
rakamın bu kadar düşük oh1cıu. ver~i 
b\iktarmın değil, kazanç nisbetinln 

•zlığındandır. 

Memlekette kazanç, refah ve ser
\'et arttıkça vergi nishoH -.uluuaıta 
'"'""•uı1'1 ııaıae, odenecek vergi mik
tarı da çoğalacaktır. 

* lngiliz Verdiği 

'Vergi ile Övünür 

İngilizler dünyanın en çok vergisi
bi verdiği halde sarsılmamakla övti
lıiirler. 

Son defa olarak vergi nisbeti yüz
de 27 ,5 ğa çıkarılınca Amerikan ga
~etelerinden biri Londra muhabirini 
halk arasında tetkike memur etmlş. 

Muhabir, bir kamyon şoförüne so
~Yor: 

- Ne kazanırsın? 
- Haftada beş sterlin(: (3050 ku-

~şJ, senede 20 lira vergi. veririm. 
- Amerikada olsaydın, ve iki mis

li kazanmış bulunsaydın, vereceğin 
\'ergi yine bundan az olacaktı. 

- Teşekkür ederim amma, ben İn
giliz olduğuma memnunum. Burada 
)'aşamayı tercih ederim. Biz burada 
İngiliz bayrağını ayakta tutmıya 
Inecburuz. Ne vergi isterlerse can ve 
gönülden vermiye hazırız.,, 
Amerikalı muhabir, kadın, erkek 

kime surmuşsa, aşağı yukarı ayni 
t!evabı almıştır. 

İşte, şuurlu vatandaş buna derler. 

* Mütevazin Büdce 

'I'ürkiye, senelerdenheri müteva-
2\n bir büdceye sahip olmakla müf
t<ıhirdir. Cilmhuriyet rejimi masra
!ın1 varidatına uydurmıya dikkat ve 
ıtina etmiştir. 

llalbuki, bugün dünyada biidccsi 
:mütevazin olan memleket yok gibi
dir. Amerikanın, lngilterenin, Fran
sanın, Almanyanın, hülasa bü
liin biiyük devletlerin büdcelerinde 
korkun~ açıklar \'ardır. En müreffeh 
1ngiJiz devletinin borcu 50 milyar 
1'lirk lirasından iazladır. 

TARSUSTA: 

iki Tariht Küpe Bulundu 
Tarsus, (TAN) - Gözlükulede ya 

Pılan hafriyat sırasında milattan ev
vel 2300 - 2500 yıllarına ait olduğu 
tahmin edilen iki çift altın küpe bu
lunmuştur. 

M acaristanın harici ticareti 
bugün, Bulgaristanın istis 

nas ile, başka her memleketten faz 
la büyük Almanyaya bağlıdır . 
1937 de ihracatının yüzde kırk bi
ri Almanya ile Avusturyaya gön
derilmiş, ithalatının yüzde 44,2 si 
Almanyadan yapılmıştı. Fakat Al
manyanın Avusturyayı ilhak etme 
si, Roma protokol sistemi adını a
lan ekonomik sistemi altüst et -
miştir. 1934 te Sinyor Musolini ta 
rafından kurulan bu sistemin he
defi Avusturya - Macaristan ve İ
talya arasındaki iktisadi münase
betleri sağlamlamaktı. Macarista
nın Avusturya ve Almanyaya yap 
tığı ihracatın en mühim kısmını, hu 
bubat ve sair zirai mahsuller te_ş
kil ediyor. 

Zirai mesele 

Z iraat, Macaristanın 1930 dan 
beri en mühim meselesidir. 

Harpten sonra, başka yerlerde ol
duğu gibi Macaristanda da arazi re 
formu yapılmadı. Bu yüzden bü
yük arazide hüküm süren teknik 
ve ihtiyar edilen masraf, küçük a
raziye nisbetle çok farklı idi. Son
ra 9 milyon nüfuslu memleketin 
hiç olmazsa bir milyonu arazi sahi
bi değildi. Bugün ya küçük arazi 
sahibi olan. yahut arazisiz kalan 
3 milyon nüfus, tamamile gayri 
memnun ve muztarip bir vaziyette 
dir. 

Bu meselenin bir de mali cephe
si vardır. H ükfunetin çok ağır da
hili borcu vardır. Bunun tazyikin
den kurtulmanın bricik çaresi, zi
rai mahsuller fiyatının yükselmesi 
dir. 1937 de böyle bir ümidi vere
cek emareler vaııch. Halbuki buna 
rağmen fiyatların düşmesi ve Avus 
turyanm ortadan kalkması vaziye
ti değiştirdi. 

Macar Faşistleri 

M acaristanın iç. s~ya.sasın.?a 
göze çarpan bır amıl. mu!

rit sağ cenah hareketidir. İktısadi 
varlığı istismar eden bu demokra
si düşmanı, yahudi düşmanı hare
ket,muztarip sınıflarla gençlerin mü 
zaheretini kazanarak kuvvetlenmi 
ye çalışmaktadır. Bunların şıarları 
oklardan yapılma bir haçtır. 

Ve hareketin adı "Nyilos., tur. 
Ordunun bazı yüksek simaları, yük 
sek mevkili bir erkaniharp, neza -
retlerdcki bazı daimi memurlar 
bu hareketin traftarları arasında
dır. Fakat bu hareketin şimdiye 
kadar göze çarpan en kuvvetli si
ması, binbaşı Szolasidir. Bu müte
kait erkaniharp zabiti, yeni hare
ketin en bellibaşlı propagandacısı
dır. Nyilos hareketinin attığı her 
ileri adım hükumet partilerile kü 
çük arazi sahipleri partisi hesabı
nadır. 

Yahudi düşmanlığı ve 
iktisadi. buhran 

B üyüyen Almanyanın harid. 
ve ürat hareketinin dahill 

tazyiki arasında kalan Macar hü
kumeti birtakım tehlikeli teşebbüs 
lere girişmiş ve oklu haç hareketi
ni yatıştırmak için yahudileri beş 

I·l _ayır! 

··. 

Macaristanla komşularını gösteren harita 

sene içinde yavaş yavaş iş, meslek 
ve memuriyet hayatından çıkarıp 
atacak bir kanun layihası hazırla
,h MArAr hükumeti, anlaşılan, 
Alman hükumetini hoşrtut etmek i-
çin Yahudiyi şu şekilde tarif et -
miştir: Aslen sami olup 1919 ağus-

tosundan evvel vaftiz edilmiyen 
kimse! Almanyada ırk ayrılığı esas 
olduğu için akla sığar tarafı var -
dır. Macaristan hükumetinin tarifi 
ise "'.lahudiler arasında bir sürü ka 
rışıkhklara sebebiyet vermiş, iş ha 
yatında yalnız yüzde yirmi beş nis 
betinde Yahudi bırakılması) Yahu-

dilerin bütün iktısadi faaliyetini fel
ce uğratmıştır. 

Şimdiki hükumet şefi doktor İm~ 
redy,, Nafıa işlerine ve teslihata 
1000 milyon pengonun sarfı için 
beş senelik bir plan hazırlamıştı. 
Fakat bu parayı bulmak, bir hayli 
güç işti. Çünkü 600 milyon pengo 
sermaye üzerine konacak vergi 
ile ve 400 milyon da dahili istikraz 
ile toplanacaktır. 
Mağrur Macarlar ötedenberi ti

caret işlerini Yahudilere bırakmış
lardı. Bu yüzden Macaristanın en

düstri, ticaret ve finansı Yahudile-

Bütün Erkekler Biribir lerine Benzerler mi ? 

Kadınlara göre, bütün erkekler 
biribirlerine benzerler. Bir kadın 
bir erkeğe kızdı mı, ilk sözü şudur: 

- Zaten erkek değil misin, siz 
hep biribirinize benzersiniz. 

Fakat bu umumi hüküm ne de
receye kadar doğrudur? Hakika -
ten bütün erkekler biribirlerine 
benzerler mi? 
Şu suali bir tetkik edelim: 
Kızlar ve kadınlar erkekleri 

hangi noktalarda biribirlerine ben
zetirler? Bu benzetiş, ekseriya al
datmakta, hıyanette vesairededir. 

Güzelce, hafü meşrep, iltifat 
budalası saf genç kızlar vardır. Gii 
zel ve cazip oldukları için erkekle
ri cezbederler. Fakat tutamaz • 
lar. Erkek bu kabil kadın ve kl7· 
la:ra karşı bir zaf duyar. Arkasın
dan koşarlar. Fakat bir defa da el
de ettikten sonra doyar ve hıra· 
kırlar. Bu kızlar. tanıştıkları er -
keklerden daima ayni muameleyi 
gördükleri i~in verdikleri hükhnı 
zalimanedir ve onlar nazarında 

her erkek birdir. 

Erkekler vardır ki, hercai tabi
atlidirler. Bir kadınla iktifa ede -
mezler. Mütemadiyen değişiklik

ten hoşlanırlar. Bunlar deriiı seve
mezler ve hakiki sevgi nedir bil
mezler. Böyle erkeklere rastgelen 
kadın ve kızlann da erkekler hak
kındaki hükümleri zalimane olur. 
Bizler hükümlerimizi tecrübeleri· 
mize göre verdiğimiz için, böyle bi.r 
tecrübe bütün erkekler hakkında 

ayni fena kanaati beslememize k~· 
fi gelir. 

Sonra kızlıu:, ekserjya arkadaı,-

lıkla sevgiyi biribirinden ayırt ede
miyorlar. Yeni hayat, bir çok sa
halarda erkekle kızı arkadaş yap
mışıtr. Kız bu arkadaşlıktan ümi: 
de düşer. Kendisile biraz fazlaca 
alakadar olan erkek tarafından se· 
vildiğine zahip olur. Sonra bu zc· 
babında aldandığını görünce erke· 
ğe hücum eder. 

Bu misaller hhylece u7.atılahil:r. 

Fakat görülii;1 or ki. erkekler hak 
kında verdiğimiz hükiimler ekseri
ya yanlış ve sathi tecrübelere da· 
yamyor. 

Şüphesiz erkeklerin müşter('k 

bazı tarafları vardır. Fakat her er
kek biribirine benzemez. Bir tar
lada buğday başaklarına bakınız. 

Hepsi biribirine benzer gibi görü
nür. Fakat elinize alıp inceden İn· 

ceye tetkik ediniz. Göreceksiniz kı. 
hepsi biribirinden farklıdır. 

Muhit, terbiye. aile, arsiyet, tah
sil, görgü ve saire insanları birilıi
rinden farklı yapı,yor. Zaten do -
ğuşta biribirimi7den farklı olarak 
doğarız. 

Kadınlar hep biribirlerine ben -
zerler mi? 

Tabii benzemezler. 
Hayır. İşin psikolojik tarafı su

dur: Kadın ister ki, bir giin güzel, 
cazip, kuvvetli bir erkek onu sev: 
sin. Efendisini bulsun. ve sonra o
nu kendisine köle yapsın. 

Bu da her vakit mümkün olma· 
dığı için kadın ıığradıkt haya] su
kutundan erkeği mesııl görür. yım 
lış hükümlere varır ve her erkeği 
bir sanır. 

[Yazan: Gönül Doktoru] 

rin ellerine geçmişti. Macar deu -
let naibi, geçenlerde radyoda söy
lediği nutukta Macar gençlerini bu 
eski adetten vaz geçmiye davet et
miş ve Macar hükumeti de Yahudi
ler aleyhindeki Iayihalarile milli 
hayatı sağlamlamak, yahut milli 
ekonomi hayatında Macar ile Ya -
hudi arasında bir müvazene vücu
de getirmek istemiştir. Fakat bu va 
ziyet derhal tesirini gösterdi. Ve fi 
yatların düşmesi, iş faaliyetinin 
gevşemesi bu vaziyeti uçurum ke
narına getirmiye yardım etmiştir. 

• İçtimai hıfzıssıhha kanunlarına ta-

Macarlar ve Almanlar 

bi olan memleketlerde süpürge bu 
temizlik fonksiyonunu kaybetmiş, he 
le Amerikada soba ile kolkola mü
zeye nakledilmiştir. Hıfzıssıhha mü
tehassıslarının iddialarına göre sü
pürge evlerdeki, sokaklardaki tozu 
kaldırdığı ve bin bir nevi mikrop ta
şıyan bu tozları halk yuttuğu için, 
hıfzıssıhhaya mu~ayirdir. Bunun ye
rine e,·lerde, sokaklarda temizliği te
min edecek, modern süpiirge aletleri 
icat etmişlerdir. 

M acaristandaki Liberaller hü
kumetin Yahudi aleyhinde 

ki Iayihalarına karşı gelmişler ve 
bunların lideri olan d.oktor Charles 
Rassay parlamentoda söylediği bir 
nutukta "siz bu kanun layihasını 
Macar bayrağına sarabilirsiniz. Fa 
kat kanunun etiketi üzerinde "Me
de'in Germany,, (Almanyada yapıl 
mıştır) ibaresi okunuyor . ., demiş -
tir. Hakikatte tarihlerinden gurur 
duyan, Avusturyaya karşı istiklal
lerini kurtarmak için çarpışan a
talarile iftihar eden Macarlar, ikti
sadi ve siyasi mukadderatlarını 

Prusyalaşmış Büyük Almanyaya 
bırakmaktan hoşnut değildirler. 

Macariatan ve Çeko•loıJakya 

A vusturyanın ortadan kalk -
masından ve Alman husu

metinin Çekoslovakyaya karşı dön 
mesinden Macaristanda sulh muahe 
desinin tadili lehinde olan unsur -
lar birdenbire tehlikeli bir vaziyet 
aldılar. Macar matbuatının çoğu, 

Alman matbuatından daha fazla Çe 
koslovakyaya husumet göstermek
tedirler. Vaziyetin tehlikeli tarafı. 
Çekoslovakyanın bir harbe girme
si üzerine Macarların da bir mace
raya atılmalarıdır. Macaristanın 

çok tecrübeli ve liyakatli devlet 
adamlarının bu yolda adım atmayı 
teşvik etmiyecekleri muhakkak-

sayıhr. Fakat efkarı umumiyeye 
verilen telkin, muahedelerin tadili 
zaruretirıir. Bu yüzden bir mace
raya atılmak ihtimalleri çok kuv
vetlidir. Ve bu hadise Macaristn 
için olduğu kadar bütün Avrupa i
çin bir tehlike teşkil eder. Çünkü 

Macaristanın böyle bir hareketi 
Küçük İtilaf devletleri için kafi br 
harp sebebidir Yugoslavya ile Ru
manya kendi topraklarım korumak 
endişesilc ortaya atıldıklan takdir 
de Fransa ile Rusyayı tutmak son 
derece müşkiillesir. Ve Tuna hav -
zasını, umumi bir harp sahnesi yap 
mak ise Macaristan için intihar de 
recesinde bir felakettir ve bu fela
ket nihayet birkaç hafta içinde ta 
hakkuk eder.· Ve bu vazivet Rus -
yanın Balkana inmesi gibi l\.faca
ristanm en cok korktuğu ihtimali 
tahakkuk ettirmekle kalmaz ... 

Macar is tan ne yapabilir? 

M acaristan devlet adamları -
nın karşılaştığı vaziyet, hiç 

te pembe renkli değildir. Fakat ba
zı Fransız ve İngiliz gazeteleri ta
rafmdRn ileri süriildüğii gibi "Avus 
turyadan sonra Macaristan da mah 
kum,, değildir. Gerçi bugün Maca
ristanın Almanya ile hududu mü -
dafaa edilemi:vecek bir vaziyette -
dir. Sonra Macaristan ihracatımn 
yüzde kırk dördünü yeni ve büyük 
komşusuna yapmıya mecburdur. fa 
kat Macaristan vaziyeti iyi idare et 
tiği takdirde bu güçlüklerin için -
den kolaylıkla çıkabilir. Çünkü Al 
manya da Macaristan ile en iyi ik
tısadi ve siyasi münasebetleri tesis 

Evlerimizden süpürgenin kaldınl
ması, temenniye değer birşey olmak
la beraber, tathikı mümkün değildir. 
Herkesin hu siipürge, ve teknik te
ınizleme vasıtalarını alması, modern 
temizlik şartlarını tatbik etmesi bir 
hamlede olacak işlerden değildir. Fa
kat refah seviyesi yükselenler için, 
süpürgeyi tckaiide sevketmek, hiç ol
mazsa mahzurlarını izale edecek bir 
şekilde kullanmak mümkündür. 

• Siipürgenin en talıammiil edilmez 
felaketi, hala günün ortasında bomba 
patlamı gibi ortalığı toza dumana bo 
ğarak sokaklanmızın temizlenmeı-i
ne vasıta olmasıdır. Belediye nizam
namesi. hıfzıssıhhaya, mugayir hare
ket edenler için birçok nizamlar ve 
cezalar koymustur. Sokaklarda toz 
koparan süpürgenin umumi sıhhate 
ne kadar mugayir olduğunu okur ya
zar takımından bilmiyen kimse yok
tur. sanırım. Belediye miifettişlcrl gü 
nün ortasında sokakların ne şekilde 
süpürüldüğünü bir kontrol etseler, 
Belediyeye muhakkak büyük ceza
lar keserler. 

Medeni İstanbul şehrinin planları 
çizildi. Ötede beride yıkılma faali
yetleri başladı. Yarın öbiir gün yeni 
şehir meydana çıkmaya haşhyacak. 
Bu modern caddeleri de süpürge ile 
mi temizli~·eceğiz? Şehrin giizelliğini, 
sıhhatini t~min için bu kadar kiilfet
lere giren şehrin. hu iptidai temizlik 
vasıtası yerine modern vasıtalar ge
tirtmesi zaruridir. 

Bu işi şiındiden yapmak, her giin 
halka yutturdu~umıız birçok hasta
lık mikroplarının öniine geçmek da· 
ha faydalı olmaz mı? Yoksa süpiir
genin de milli, an'ancvi bir manası 
\'ar mıdır? An'aneciler ~·a şimdi sii
pürge ne olacak? diye esef ederler 
mi? Süpiirgenin kaldırılmasını iste
mek bir SO;\'Suzluk. bir an'ane \'emil-l liyet düşmanlığı mı olur acaba? 

ihtiyacındadır. Macaristanın tam 
manasile bitaraf bir siyaset takip et 
mesi onun mukadderatına en iyi hiz 
meti yapar. Macar meselesi. Çek 
meselesinin tıpkısıdır. Onlar da 
kendileri gibi nisbeten küçük bir 
çok milletlerden başka büyük 
komşu ile de anlaşmak mecburi
yetindedirler? 

Macaristanda iş basında bulu -
nan her hükumet. her seyden faz
la iki mühim mesele ile karşı la -
şır: Birincisi. devlet naibinin ~e -
çenlerde söylediği nutkunda vakit
siz. manasız ve ihtilalci kelimele -
rile tavsif ettiği unsurlara karsı 
devletin otoritesini korumak. ikin
cisi iktısadi buhran ile mii<'adele 
ederek beş senelik planı tatbik et
mektir Bu iki vazife birJikte ifa 
edilebilir. Ve ancak bunhırın ifası. 
Almanya ile bir tesviyeye varma
sına saık olur. 

Macaristanın istiklfıli haricte kay 
bedilebilir, fakat ancak dahilde ka 
zanılır. 
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Camdan 
i Hi K AYE . 

Çoban - Büyük Mustafa Münakaşası 

Bir Amatör Güreşçi 
Başkasına Meydan 
Okuya Bilir mi ? 

Fut bol F ederas
yonu Reisi Sedat 
Rıza istifa Etti 

--i .. ---
Sinema İ 

Perdew~d~•d• h•-1 
zı büyük sine· 3 malarda bfoyaz --

1 

perdeden ekran : 
:llfl:.=====-i-....;..&&. lar kaldırılmış, j Evvelki aün yine bu ıütunlarcla büyük Muatafanm Çoban Meb

metle maç yapmak iatediiini yazmı9tık. Dün Çoban Mehmedin bir 
gazeteye verilmit beyanatını okuduk. 

onların yerine 1- Yazan: Alonzo Torreiras 
camdan yapıl- = lspanyolcadan Çeviren: 

mış ekranlar konulmuştur. Cam per- = Halikarnas Bahkçısı :: 
1111 11111111111111111111111' Çoban, Mmtafadan çekinmediğini, her zaman gürete hazır ol

duğunu söylüyor. ltin bu tarafı pek mükemmeldir. 
d k l d 

. . • :1111111n11111111111..- • e, mu aar cam parça arın an mu· 
rekkep imiş. E ndülüsteki köyleri apans~-
Kumaş perdeye nazaran, cam per · zın Frankonun kuvvetlerı-

Y~~ Çob~~n Must_:ıf~dan çekin-ıyirci kütlesi önünde yapıldı. Fransız 
medığmı bildırırken Buyük Musta- kendi yüzünden temin olunan para
fanın amatörce meydan okumadığını, yı bir emri hayıra verdi. 
ikisinin de birer amatör klübe men- Ne müsabaka hazırlanırken, ne de 
sup olduklannı ve nihayet federas- olurken Fransızın meydan okuma 
yonun kararile güreşebileceklerini şekl~nin profesyonelce yapıldığı kim 
anlatmasından bizim gazetede çıkan senin hatırından geçmedi. Spor ma
yazıyı iyice kavrıyamadığıru veya hiç demki rekabettir. O rekabet hissinin 
okumadan cevap verdiğini zannedi- maddi ve şahsi bir menfaat gözetme
yoruz. mek şeklindeki tezahürlerini tabü o-

B. Sedat Rıza 

denin, hususiyeti büyüktür. Çünku le sarıldı. Hırıldıya gürüldiye ge
cam perdede filmler daha açık ve i- len tanklar sanki ortada bir şey yok 
yi görünüyorlarmış. Sonra, sinerr.:ı ken toprakların içinden peydahla
salonlarında yan tarafa düşen seyir- nıvermiş gibiydiler. 

Bundan on gün kadar eıJVel lıa 
ber verdiğimiz veçhile Futbol 
F edertUyonu Rmi . Sedat Rıza 

da bu Jelalri Ankara .eyahatin
cle reülikten iatila ettiğini kuru
ma bilJirmİftİr. Daha eıJvel bek
lenmekte olan ba istilanın gecik
mai Ankarada bulunmıyan As
ba,lıan Aclnan M enJeru' in av
detine intizar edilmuinden ileri 
relmiftir. 

ciler kumaş ve bez perdelerde olduğu Bir saat evvel portakal topluyor 
gibi, artistleri uzamış, acayip şeki1dc du, yorulmuştu. Alnının terini sil 
görmekten kurtuluyorlarmış. Sine- di, çocuğunu emzirdi. Gitarını e
malarda artık cam ekranların kulla- line alarak yavaş yavaş söylediği 
nılması çok rağbet bulmuştur şarkı orta yerinde kaldı. * Taş yapılı evlerinin kapısını 

Çünkü, Tanda çıkan yazıda, bu iki larak kabul etmek gerektir. 
kıymetli güreşçinin karşılaşrnasile Bazan, bu vaziyet cem'i sporlarda 
mensup oldukları klüplerin istifade da olmaz mı? 
temin edecekleri de açıkça söylen- Klüpler, resmi ve nizami maçlar 
mişti. haclcinde hususi karşılaşmalar ya-

Aınatörce veya profe'Syonelce mey- parlar. O hususi karşılaşmalar iki ta
dan okuma bahsine gelince; işin e- Taftan birinin rakibine tekilli üzerine 
sasında para kazanmak maksadı ol- meydana çıkar. 
madıktan sonra şu veya bu ~ldeki Mustafa, Çobana gazetelerle mey
meydan okumanın profesyonelce ad- dan okumakla işi bir emriviki hali
dolunması nedendir? ne koyarak kısa yoldan gitmek iste-

miş olabilir. Bunda maddi menfaat 
Eğer Mustafa, Çobanın dediği şe-

kilde doğrudan doğruya federasyona kasti olmadıkça şekline amatörce ya
hut profesyonelce demenin yeri yok

müracaat veya klübü vasıtasile fede- tur. Kaldı ki, şöhret temin etme gibi 
rasyona teklif etmiş olsaydı ve fede- manevi bir menfaat hissinin de bu 
rasyondan da karar çıkmış olsaydı, 
gazeteler Mustafanın Çobanla güreş
mek istediğini yazmıyacaklar mı i
di? 

meydan okumada yer alamıyacağını, 
çünkü Mustafanuı reklam şöhretine 

esasen ihtiyacı bulunmadığını, Çoba
nın sözlerini nakleden gazete açıkça 
yazmıştır. Biz zannediyoruz ki, bir amatörün 

diğer bir amatörle güreşmek arzusu Şu halde, bu meselede Çobanın ya
federasyonun kararından ziyade mü- pacağı iş, vaziyetini klübe anlatıp, 
saadesine arzedilmelidir. 

Mustafanın mensup olduğu klüple 
Bizde ihtimal sık sık tesadüf edil- anlaşarak bir maç tertip edilmesini 

miyor oda pek alıp)mamıftır. Bazı ortaya atmak ve fedeııuyon IDÜaaM 

memleketlerde de bellrl o ınnıettn sini de klüplere bırakmaktan ibaret
BPor idarelerinin tarzı ve faaliyeti i- tir. 

Bu istifa, Türk sporunun en büyük 
bir kolu olan ve bütün spor işlerimi
zin umumi hayatı üzerine en ağır te
siri yapan futbolün yine başsız kal
masını mucip olacaktır. 

İki senede iki futbol reisinin çekil
mesi Türk sporunun ne gibi şartlar 
içinde bulunduğunu gösterir. Sedat 
Rıza kurum içinde en eski sporcular
dan birisi idi. Çekilmesile kurumda 
zaten seyrekleşmış olan sporcu züm
resi daha ziyade eksilmiş olacaktır. 

Bu münasebtle geçen kongreden
beri umumi merkezden çekilmiş olan 
ların isimlerini apğı yazıyoruz: 

Reis - umumi merkez başkanı Ge-
neral Ali Hikmet, 

Aabeth=•• ~~ 
Muhasebecisi Cemil, 
Futbol federasyonu reisi Hamdi E

min Çap, 
Güreş federasyonu reisi Ahmet Fet 

geri, 
Eskrim federasyonu reisi Fuat Bal

kan, 
Denizcilik federasyonu reisi Celal, 
Tekrar futbol federasyonu rei

si Sedat Rıza. 

tibarile bu gibi meydan okumalara lü Frenklerin sık sık sarfettikleri bir 
zum hasıl olmamaktadır. Fakat Fran söz vardır: "İdari ve nizami kaidele
sada, İtalyada bu gibi meydan oku- ri ve usulleri id&recilere bırakmayıp 
malara ekseri rastgelinir. Mesela, kendi halletmiye kalkan pmpiyon
bundan birkaç sene evvel İtalyanla- lar nahak yere kendilerine ait olmı
nn en meşhur flörecisine o zaman yan işlerle başlarım yormuş olur lar.,, 
Fransanın en ilerde flörecisi meydan Çoban Mehmet te, işin bir şampiyo 
okumuştu. 2 rakip karşılqmayı pren nun kafasını n&hrak yere yoracak ta
sip itibarile kabul ettikten sonra mü- rafarını idarecilerine bırakarak me
sabakanın amatörlüğe uygun tekilde selenin yalnız saf ve temiz rekabet Aydında Spor Faaliyeti 
yapılınası için icap eden kırtasiye ve ciheti ile meşgul olması nihak yere Aydın, (TAN) - Aydın bölgesinde 
nizami merasimi tamamlandılar. Kar yorulmamasına yardım eder zannın- spor faaliyeti, diğer bölgelere nisbet
§llaşma, Pariste, pek güzide bir se- dayım. le, daha canlı ve hareketli geçiyor. 
=~~~~=~~~~~=~~==~====~=~====~=B~incid~r~i bH~ ligma~ann~ 

Bu Hafta Feneri 
Alkıılıyacağız 

Şazi Tezcanın 
Ehliyetnamesi 
iade Edildi 

Sokakta doğuran kadın 
İngilterede Çet

leham kasabasın
da bir kadın so
kakta doğurmuş

tur. Bayan Edita 
Yusteys, çocuğunu 
doğurmak için ko
casile bir kliniğe giderken, so;cakta 
sancılan tutmuş ve hemen olduğu 

yerde doğurmuştur. O esnada orada 
bulunan bir polis te, yardım ederek, 
kadına adeta ebelik yapmıştır. 

..,. 

Sevinçten kukla sahn almıı 
Henri Hasper. Nevyorklu zengin 

bir tuccardır. Işi sebebile Avrupa -
ya gitmiş, tam Napoliye geldiği za
man kendisine kızının bir çocuk do
ğurduğu haberini vermişler. Hasper, 
buna o kadar. vln~ kI, l"l'emen 
·apoliden yeni doğan torunu için 

50 k~ ~ ~ Sevincinden 
Roma~a 50, Berlinde l 00, Isviçrede 
100 ve Londrada da 100 kukla daha 
satın aldıktan sonra sayısı 400 ij bu .. 
lan kuklalarla beraber Amerikaya 
dönmüştür. 

* 
Fare avlayıcılar sendikası 
Danimarkanın bazı şehirlerinde 

sıçan ve fareler o kadar üremişler 
ki, hükumet 10 veya daha fazla fare 
oldürenlere para vereceğini ilan et
meğe mecbur kalmış. Şimdi Dani -
markada bütün işsizler, seferber ha
line geçerek fare öldürmeğe başla -
mıştır. Fare avlayıcılar o kadar art
mış ki. bunlar şimdi aralarında bir 
sendika teşkiline hazırlanıyorlar -
mış. 

Haber verdiiiıniz gıöi, Fenerbah
çe takımı bu pazar Kadıköyündeki 
zümrüt gibi sahasında Romanyanın 
en kuvvetli takımlanndan Romanya 
liki finalisti Taını§Var takımile kar
fllaşacaktır. 

Menderes sporla Aydın spora bir de 
Sümer spor rakip çıktığı için maç
lar daha zevkli ve meraklı bir yola 
girmişti. Bu devrede bir senedir çok 
ııkı ve muntazam çalışan Aydın spo
run kazanacağı söyleniyordu ve a
deta bu umuluyordu. Fakat Sümer 
spor bir sürprizler serisine girişti. Ev Programı 

-:---:-:----
Bu takım karilerimizin de bildik-

leri gibi daha ziyade Macar ırkına 
mensup oyunculardan mürekkptir. 
Bu kuwetli takım, Mısır ve Filistin
de bir ay kadar sürecek olan bir tur
neye çıkarken ilk maçı İstanbulda 
yapmaya geliyor. Bu bakımdan Fe
nerle yapacaklan müsabakaya ken
di ~hretlerini korumak için hususi 
bir ehemmiyet verecekleri tabüdir. 

Fenerbahçeye gelince; Türk Spor 
Kurumunun yolsuz ve nizamsız ola
rak bu kuvvetli klübümüz aleyhine 
vermiş olduğu zecri kararlara rağ
men her zamanki kuvvetini muhafa
za etmektedir. Haber aldığımıza gö
re bu haftaki takımda Tamışvarlıla
ra karşı İstanbula nakledilmiş olan 
Yaşar da oynıyacaktır. 

Bize ötedenberi güzel futbol sey
retmek fırstını veren Fenerbahçeye 
bu seferki teşebbüsünde de muvaffa
kıvetler dileriz. 

----<>--

Davet 
EMfNöNU HALKEVİNDEN : 
Evimize batlı klüplerden teskn edilen 

karışık takımının son &ekli 28-5-1938 Cu

martesi gOnil saat UI da Karaeümrük •
hasında yapılııcağından taloma secilmlı 

oyunculann IPol' levımmlarlle sahada ha-
91' bulunmalan bildirilir. 

veli Aydın, son"a da Menderes spo- T. s. K. tstanbul Bölgesi Futbol A-
ru ve sırasile de diğer kaza klüpleri- janlıtından: 

ni yenerek ve hatta gol rekorlarını 1 28-5-1938 Cumart~ günü yapıla-
kırarak başa geçti ve birinci devre- cak Mılll Küme maçı: 
yi hiç kaybetmeden kazanmış oldu. Taksim Stadı: 
Bu hafta başlıyacak ikinci devrede 1 Sllleymanlye - Beykoz Saat 1!5 Ha-
bilhassa Sümer sporla Aydın spor a- 1 kem L M. Apak, Üçok - Galatasaray 
rasındaki maç bı; devrenin en ente- il saat 17 hakem Şazi Tezcan. Yan ha

kemleri Rıfkı Aksay, Fahrettin So-
resan maçı olacak. 1 mer. 

Ligler, hem futbol ve ayni zaman- 29-5-1938 Pazar gilnü yapılacak • 
da da voleybol üzerinde devam edi- Milli Küme maçı: 
yor. Voleybolda en kuvvetli ve tek- Taksim Stadı: 
nik takım Menderes sporun takımı İstanbulspor - SUleymaniye, Bey-
olmasına rağmen iki maça iştirak et 1 ~oz galibi saat 15. Hakem t. M. Apak. 
meyişleri Mende · 1 b ld d 1 Üçok - Beşiktaş ıaat 17. Hakem Ke-

. ' resı vo ey O a a mal Halim. Yan hakemleri: Fahrettin 
gende __ bırakmış oldu ve bunda da ön' I Somer, Şevki Çanga. 
sala Sumer spor geçti. ----····-----···• .... ••••••••-••• .. •••• .. •• 

~ad Tezcan lc!ue ettllf bir Sümer spor, aynca bisiklet, güreş j MOSKOYADA -· 

Bundan ü::;bi :::::- tehrimiale ~:!. scr~::ı;.::r ~~~;ro!:;ab:: 1 T o R K 1 y E 1 c 1 N 
yapılan Fenerbahçe • Enoais maçında letçilerl Sultanhisar - Pazarcık - Boz 
çıkan bir hadise yüzünden hakemlik d ~ h 05an üzerinden büyük bir tur yap- 1 
e. liyeti alınan Şazi Tezcan ve bu hl- tılar. Yakında da İzmir seyahatine 
disede kabahatleri görülen iki Fener- çıkacaklar fimd"d b h l k 
li h kk d disf 1. • ı en unun azır ı 

oyuncu a ın a p ın divanı- çalıpnalanna b l b 1 
run vermiş olduğu karan evvelce bil- aş anmış u unuyor. 

dirmi§tik. ni ve Şazi Tezcanm hakemlik vesi-
Bu karara göre, Şazi Tezcanın ce- kasının tekrar iadesine karar veril

zayı müstelzim bir hareketi görülme diğini memnuniyeUe haber aldık. 
mi§, Fenerli oyunculardan Hüsamet- Uzun zamandanberi aahalanmız
tin cezalandınlmı~ ve Esadı hakemin dan çekilmif olan kıymetli arkadap
oyundan çıkarması kifi bir ceza te- mız Şazi Tezcanın tekrar hakemlije 
lakki edilmişti. başlamasını, dövüpüz, kavgasız bir 

_Tasdik için Ankaraya giden ve hafta geçmiyen §U sıralarda futbolü
Turk Spor kurumunca tetkik edilen müz için pek hayırlı bir hidise telik 
bu evrakın nihayet tudikten lehtill· ki ederiz. 

RADYO KONSERi 
29 Mayıs 1938 Pazar günü saat 

18,30 da Moskova Radyo istasyo 
nu 19,·76 ve 24.88 KISA dalji?a 
üzerinden, vaktile Türkiyede 
konser vermiş olan meshur sanat 
karlardan Viyolonist OYSTRAH 
ile ŞANTÖZ BARSOV A'nın i~ 
tirakile Türkiye i~in tertip edi
len bir konseri neşredecektir. 

Bu konser ayni zamanda Ki
~ 1210, Simferpol 360,6, Erivan 
ve TBİLİSİ radyo ~tasyonlarile 
de neşredilecektir. Konserin tek 
nik provaı:ıı tam saat lR de ba$lı-

• yacaktır. •ı••• .. 

kapadılar. Üç erkek, bir genç ka
dın. bir de memede çocuktan iba
ret beş kişi idiler. Topu topu bir es
ki külüstür tek tüfek ve bir de av 
çifteleri vardı. Babası, kardesi, ko
cası saatlerce çakmak çaldılar. Fa
kat çıldırmış, çenesi boşanmış mit
ralyöz ve seri ateslilere dayanacak 
yerleri mi vardı? Evvela babası al
nından vuruldu. aksaçlan kana bu 
landı. Topaç gibi yerinde döndü, 
döndü düştü. Kocasının göğşünü 

iki kur!'lun birden, cifte deldi. Kar 
deşi ölürken su istedi, suyu içeme
den sarsıla sarsıla dünyaya gözle
rini kapadı. Kadın tüfeği kullanı -
yordu. Kurşun almak için başını 

çevirdi. Köşede beşikteki çocuğun
da kan gördü. Beşiğe koştu . Çocuk 
ta ölmüştü. Tepesinden, başının 

yumuşak yerinden vurulmuştu. 

Taş barakanın dört tarafına kurşun 
yağı~rdu. Fakat Pillar büsbütün 
cinsiyetinden ~ık~rak harp ilahı 
Mars'ın bile ürkeceği o Odanın için 
de .Minerv• ve .Pf'llaa'ın adHnlar.Me 

yürüyor, nefes almadan bir pen -
cereden öteki pencereye gidiyor
du. Fakat kurşun tük~ndi. ve an -
cak bir sıkılık barut kalmıştı. 

Son fiske barutu doldurdu, tüfe
ğin kundağını yere koydu, namlu
suna alnını dayadı, ciftenin horo
zu düştü. Fakat kapsül ateş alma
dı. 

B u esnada kapı paldır küldür 
devrildi. İceri dalanlar, kan, 

talan. kazanç, gurur. para, ırz ve 
tecavüz susayişile gözleri kan ça
nağına dönmüş bir sürü yabancı -
lardan ibaretti. Kadın bir bıçak kap 
tı ve çocuğun beşiğine doğru koş
tu. Onun kanlı başını, kanlı du -
daklannı dudaklarına basarken 
kendinden geçti. 

Aklı başına geldiği zaman. ken
disini bir yolda götürülüyor buldu. 
Etrafına bakındı , tanıdı: Köyden ay 
rılırken, son tepeden son dP.fa ola
rak, işgal edilmiş olan köyüne bak 
tı. Çocuğunun, babasının. karde -
şinin. kocasının naşlannın serili bu 
lunduğu evinden bakışı bir türlü 
kopamıyordu Uzakta beyaz hada -
nasile seçiliyordu. Mesut günlerin
de 

"La blanca barraca 
La flor del naranjo,, 

Diye söylediği şarkı beyninde 
acı acı çınlıyordu. Mosmor dudak
ları taş kesilmişti. Gözlerinde va
kit vakit ancak cinnette görülen 
bir ateş parlıyordu. 

Gece olunca onu dört beş sarhoş 
nefer belinden tutup büyük bir ça 
yırın önüne sürüklediler. Kadın 

bunların belinde tabanca var mı 
diye baktı. Tabancalan yoktu. Yal 
nız bir tanesinin belinden bir bom
ba sarkıyordu. Onu yavaşça alıp 
mantillasının altında gizledi. E line bir Gitar verdiler ve 

ona bir "Jota" söylemesini 
emrettiler. Kederi simsiyah gözle
rini çukurlatmış ve ona esraren
giz ve fevkalbeşer bir güzellik ha
lesi yaratmıştı. 
Kadının parmaklan gitar üzerin 

de kıpra'1rken, ba'1 da boş durmu
yor, düfiinüyor, kuruyor, hesaplı
yor, ölçüyor ve bir şeyler tasmim 
ediyordu. Bu esnada sesi sanki ge
ce karanlığında şafaklar yaratıyor 
du. Etrafındaki adamlann yabancı 
illerden olması onda bir kin uyan
dırmıyordu. İnsan, insan olduktan 
sonra kürrei arzın arz ve ttil dere-

• 
celerinin hesaba katılacak yeri mi 
kalırdı. Fakat bu adamlarla onun 
arasında coğrafya ile, kilometre ve 
mil ile ölçülemiyecek kadar bir 
uzaklık vardı . Kadına bir de kalkıp 
oynamasını emrettiler. 

Hiç tereddüt etmeden kalktı. Gö\>' 
desi sivrilen bir duman gibi usulla 
cık dolanmıya başladı. Hızlandı. 

Bacaklari kipraşti. Ayaklan kendi 
pırıldayışları içinde kaybolarak gö 
rünmez oluyorlardı. Kara saçlan
nın mavi mavi çakışı, tutuşan ba· 
kışlarına karışarak insanı çeken 
bir girdap teşkil ediyordu. B enzi atmıştı. Alnında mavi 

damarlar kabarıyor. Burun 
delikleri artlarına kadar gerili du 
ruyordu. 

Evvelce köyünde oynadığı Fan
dango, Tortajada ve Passo doble'ler 
ahenktar bir ifadenin en temiz gi
dişini ve çizgisini bulurdu. Güne -
şile yanmış, kuraklığile kavrul -
muş, İspanyada müthiş bir enerji
le yaşıyan insanlardadır ki, ancak 
böyle canlı bir oynayış görülebilir. 
Sanki ışığın Hertz mevcelerinden 
ilham alırdı. Oynayışı hayatın bir 
tercümesi, tefsiri değil, fakat doğ 
rudan doğruya kendisi olurdu. 

Resim boyayla, şiir sözle. hey
kel taşla yapılır. Pillarse, oynayışı 
nı doğrudan doğruya kendisile va 
ni bütün varlığile yapıyordu. Se
mcıren-'llaı.... -. katd~şleri, 
kocası, kendisini seven eş dostu ve 

maamavl Jsölr...Jğj Pnianı h~met 

Y_ardım, iş, çocuk 
0

velhasıl her şey~ 
5ml ve1 lyurnu. Bu v~rrlilrl .... ; kP.n
di gözüne u ,geld~ için ontara 
oynuyordu, bu oyun gönlünden ko 
puyordu. 

Fakat şimdi iş başkaydı. Genç 
ka?ının salınışı, ve kırıta kırıta 

kollarının bükülüşü. gövdesinin. yı 
lankavilere kayıp dolanışı, seyir
cilerini tahrik ediyordu. Ona daha 
yakın sokuluyorlar, kadın. fırından 

çıkarmış gibi soluyan nefeslerini 
duyuyor. İçi tiksinti ile bulanıyor, 
fakat çocuğunun başı gözünün önü 
ne gelince oyunda sebat ediyordu. 
Kadın biran etrafında yalnız kan 
çanaklarına dönmüş bakışlar gör
dü. Bombayı patlatmayı ve ölmeyi 
çoktan kurmuştu. Fakat seyircile
rin mümkün mertebe çoğalmasını 
ve yaklaşmasını bekliyordu. Bu da 
yaratılışının bir haşinliği dolayısi
le değildi, yavrularının yuvasına 
doğru uzanan tuzakçının, elini ga
galıyan kumrunun sevgisi idi. 

Seveceği dünya, seveceği alem 
seveceği insanlar için yaratılışın o
na bahşettiği gülümseyişini, mu • 
kadderat ölümün yüzüne gülmek
te kullandırıyordu. 

N ihayet gelen yüksek rütbeli 
monokollü, düz enseli ve 

kazık duruşlu bir yabancı ondan a
teş dansını istedi. Ona hemen bir 
gazete verdiler. Görünmemek üze
re süratle çarkederken, bombayı 

gazetenin içine sakladı: ve gazete
yi de bacaklarının arasına sıkıştır
dı. Bir kibrit çaktılar. Kağıdın u-
cunu tutuşturdular. Ateşi kim sön
dürürse kız ona gönül vermiş sayı
lacaktı. 

Bütün kalabalık biribirlerinin ü
zerine abanarak, kadını sardılar ve 
söndürme yarışına giriştiler. O oy 
nuyor, söndürtmiyor. duınanı ve a
levi gövdesinin etrafına dolayor-
du. Kara kara çakan gözleri cehen 
neme gülümserken, gönlü cenneti 
ve kurtuluşu tadıyordu. Mesut 
günleri panldıya panldıya gözle
rinin önünden geçtiler. Bir saniye 
içinde bütün geçmişinin rüyasını 
gördü. 

"Ole! Ole! Ole!,. diye sesini ~ıl
lık gibi salarken, mağrur bir du
ruşta irkildi. Gövdesinin üzerine 
yüzlerce eller uzandı. Bomba müt
hiş bir tarakayla patladı. Ateş dan 
sında gönlünü ölüme vermişti. Çün 
kü ölüm ateşi söndürdü. Fakat ... 
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ASKER GÖZÜYLE· ----- . 
Frankocular HükUmetçileri 
Müşkül __ .Vaziyete Soktular 

Harp Yeniden 
Kızışmak 
istidadında 

• l 'Pa.nyada, fena havalar 
, sebebiyle, bir aydır ge-
~ kalan harp hareketleri, bil-
.assa T eruel - Deniz bölge
•ınde, tekrar başlamak istida
~nıda.dır. Üasen bir aydanbe
tı rahat durulmuf değildir; Te 
tuel'in Şimal Doguw ıundan A-
l' ' ıaga'nın hemen Cenubundan, 
Ca.atellote ve Morella'nın ya
kınlarından geçerek doğruca 
~enuba, Alcala de Chiıvert'in 

ı:a -:::.=---· ---
.._ __ _ -
ı.. --ttaz ilerisinde denize varan 

~e bu suretle büyük bir kavi. 
çizen iki taraf arasındaki cep.. 
hede, General Aranda emrin· 
deki Galicya'h fırkalarla, umu 
bıiyetle denİ2 boyunca Cutel~ 
lon de la Plana istikametinde 
ilerleınek için hükUmetçilerle 
•ık sık muharebeler ebnİf bir
çok nıukabil taarruzlar def et
in it fakat hissolunacak bir te· 
tafcki göıterememittir. 

ispanya harbindeki ıon vaziyeti göıteren harita 

B unun sebebi, yağmurlardan 
ve hükıimetcilerin mukave

lrıetinden ziyade bu kolordunun 
Abokacer şimal doğusundaki sağ 
cenahının muallakta kalmış olma
sına atfolunuyor. Bunun için Na
~arra'lı fırkalardan mürekkep Ge
neral Garcia Valino koru hemen 
her gün muharebe etmek suretile 
bir aydır, büyük kavsin Morella ve 
Castellote'ye doğru girinti yapan 
Parçasını çökerterek düzeltmekle 
tneşgul olmuş ve General Varela'
ıun dır, Teruel'in 8 '.km. ltadar şi
rnaı doğusundaki Carbalan'ı zap
tetınesi ve çok yüksek ve sarp Gu
adar dağ kütlesinde ilerleyebilme
Si ile, eski kavsi, umumiyetle Al
cala de Chivert'in cenuplarından 
Abokacer kenarlarından Banasal 
~e Mosqueruela'dan geçerek Te
l'Uel'in doğusuna giden düze yakın 
bir hat halini almıştır. 

15 nisanda, Vinaroz'da Akdeniz 
kıyısına inmeğe muvaffak olan Ge
lleral Aranda'nın cenuba, Castel
ton de la Plana istikametinde iler
lemesi ile vücut bulmuş olan kav
ıin düzeltilmesi için bilhassa Gar
cia Valino'nun, gökten sel gibi a
karak ve C:l.ağların bütün dere ve 
'\Padilerini su ve çamurla dolduran 
Yağmurlarda, bir aydan fazla bir 
Zaman kadar uğraşması ve kan 
dökmesi hakikaten lazım mıydı ve 

IÖZÜ geçen çemberin Castellote'ye 
doğru teşkil ettiği büyücek girin
tinin milliciler için büyük bir teh
likesi var mıydı?! Bu mesele üzc
l"inde biraz durmak istediğimin se
bebi, bilhassa dağlık ve umumi
Yetle arızalı mıntakalardaki harp
lerde sık sık vücut bulan ve ehem
?niyet kazanan bu gibi girinti ve 
Çıkıntılara temas etmektir. Büyük 

~"'' 
~ Yazan: ! 
; H. Emir ~ 
~""~~~ 

veya küçük askeri girinti ve çı
kıntılar yalnız muhareberelerde 
olmazlar, barış vaktindeki hudut
larda da görülürler ve bir sürü 
askeri tetkik ve tedbirlere mey
dan verirler; bunun bugün en yeni 
misali, Avusturyanın Almanya ile 
birleşmesi üzerine, üç taraftan Al
manlarla ihata olunmuş bir duru
ma düşen Çekoslovak - Alman 
hudududur. 

Düşmanın içine doğru girin
ti yapan bir hudut veya bir 

cephe parçası, şayet, süratle to~ 
lanabilecek olan büyük kuvvetle
rin, taarruz için, yayılmalarına ye
tecek kadar geniş ise, büyük bir 
delme veya yarma taarruzuna el
verişli olabilir, fakat bunlar, umu
miyetle ihata olunmaya daha müs
tait olduklarından tehlikeleri fay
dalarına kaliptir; ancak bölge ne 
kadar fazla dağlık ise bu gibi çı
kıntı ve girintilerin fayda veya 
mahzurlu tesirleri de o derece az 
olur. 

B u umumi mütalealan, yuka
rıda bahsi geçen Castello

te girintisine tatbik edersek, gö
rürüz ki, burada torbanın içinde üç 
yandan çevrilmiş bir halde olan 
taraf hükumet kuvvetleridir. Bu 
kuvvetlerin, içinde bulundukltttı 

torbanın dibini delerek, buradan 
farzımuhal, sahil bölgesindeki A
randa kuvvetleri ile Tartoza önün
deki Italyan gönüllülerinden mü
rekkep kolordunun yan ve gerile
rini vurmak için doğuya doğru 
bir taarruzlarını, bir lahza olmuş 
gibi kabul edersek, böyle bir yar
manın muvaffak olması için evve
la, en az iki kolordu "100.000 kişi" 
lazımdır; saniyen Castellote - Mo
rella mmtakasındaki dağlar böy
le bir taarruzu günlerce sürüklen-

" "•nko kuvvetlerlnln e!Tne geçen K•t• lonyanın elektrlOTnl temin e den bar•Jl•r 

direceğinden, düşman mukabil ted
birler için kafi bir zaman bulur 
ve neticede böyle bir teşebbüs yal
nız akamete uğramakla kalmaz, 
Frankocuların batı, şimal ve ce
nuptan yapacakları ihatalı taarruz
larla kapanabilecek olan torbanın 
içinde kalacak hükıimetçi kuvvet
lerin imha veya esaretile de ne
ticelenebilir. Bunun için. Gene
ral Garcia Valino'nun bir aydır 
yağmur ve çamurda, kavsi düzelt
mek için uğraşacak yerde bu kuv
veti mesela ya Aranda'ya daha 
çok yanaşarak her iki kolordunun 
nisbeten daha az arızalı o
lan sahil mıntakasma da -
ha kesif bir taarruzla Castellon 
d. l. P. yi zapta çalışmaları veya
hut, General Aranda, sahil bo
yunca ilerleme hareketine devam 
ederken Garcia Valino kolordusu
nun Vakela'nınkile birleşerek 

Teruel'fien Mijaser deresi boyun
ca, denize, Castellon de la Pla
na 'ya doğru bir yarma taarruzu 
yapmalan daha faydalı bir hare
ket olurdu; çünkü, böyle bir ha
reketin neticesinde Castellon de 
la Plana 'nın şimal bölgesindeki hü
kumet kuvvetleri ya mevzilerini 
tahliye ile cenuba çekilmeğe mec
bur olacaklar veyahut büyük kav
sin içinde imha ve esir edilebile
ceklerdi; ki bu hareket sayesinde 
yine bir kısım hükumetçi kıtala

rı bozulacak ve Castellon d. 1. P. 
da aglebi ihtimal çoktan düşecek
ti. 

Fakat, şu veya bu şekildeki bü
tün bu türlü hareketler ve muha
rebeler talidir ve görülüyor ki, de
nize vararak ve hükfunetçi İspan
yayı ikiye bölerek, her kısmı ayrı 
ayrı teslime mecbur etmek gayesi 
ile, 9 martta, Ebro cenubunda ya
pılan büyük Aragon taarruzu, ara
dan 2,5 ay geçtiği halde, asıl hede
fe, henüz varamamıştır. 

F ilvaki 15 nisanda. Vinaroz'-
da denize inilerek hükumet 

İspanyası ikiye bölünmüştür, fakat 
her iki parça da ayrı ayrı henüz a
yakta duruyor ve kendi kendilerini 
müdafaada devam ediyorlar. Deni
ze inmek, filvaki, bir gaye değil, fa
kat buna varmak için bir vasıta ve
ya büyük ve mtihim bir adım idi. 
Bunun aksine, birçokları, Franko
culann Castellan vilayetinde de
nize varması ve cümhuriyetin e
linde kal.an vilayetleri ikıye böl
mesi ile Ispanyada işin artık sona 
varacağını sanmışlardı, belki de, 
haklı idiler, çünkü, İspanyanın sa
nayi bölgesi Katalonyadan ve en 
fenası, silah ve cephanenin ikmal 
yolu Fransadan ayrı düşecek bir 
orta İspanyada manevi ve maddi 
kuvvetler sarsıi.acak, anarşi, panik, 
ve yoksulluk içine düşerek açlık 

ve nihayet cephanesizlikten teslim 
olacaktı. 

F akat İspanya h ükumeti, or-
ta İspanyada askeri, idari 

ve siyasi bütün kuvvetleri, Madri
din tanınmış müdafii ve İspanya 
hükumetinin meslekten yetişmiş 

en iyi bir komutanı, general Mia-
[Arkası: Sayfa 10, siltun 1 de] 

Fransızlar 
----------------- -----Hakkında Bir 
Kaç Müşahede 

I stan,bulun Garip ır 
Derdi: Sahipsizlik 

* * Herkese ve herteye hudutlan 
açık olan bu memlekete fU 
sıralarda yegane girmiyen 
feY aklıselimdir. 

"Hatay" işinden dolayı Fransızla
ra kızgımz. Ne münasebet Fransa? 
Ne münasebet Türk Hatay? Bir tara
fında Almanya, bir tarafında İtalya, 1 
bir tarafında da Nasyonalist İspanya 
ile sarılı, Afrika müstemlekelerinde 
kanşıklıklar tümen tümen Hindi Çini 
kolonisi Uzak Sark vakayiiyle hele
canda iken Fransanın Hatay işine bur 
nunu sokmasını. bu memleketin siva
setinde ötedenberi görülen laübalilik 
ve gayrişuuriliğe atfetmekten başka 
çare göremiyorum, bunu söyle bir ta
rafa koyalım da size Fransızların 
TürklPr ve Türklük hakkındaki bil
gisizliklerine dair bizzat yaptıfı:ım 
birkaç müşahedeyi yazmavı. karilere 
Fransızlar hakkında bir hüküm vere
bilmelerini kolaylaştırmak için fay
dalı buldum. 

1924 te Olimpiatlar için Parise ,J!it
tikti. Şehirden 12 kilometre uzakta 
(Kolomb) kasabasındaki Olimpiyat 
köyüne indik. Bize tahsis ettikleri ku 
lübeler köyün ağzında idi. Her mil
lete ait bir bayrak direği vardı. Bi
zimki de tam köy kapısının vanında. 
Cektik bayrağımızı oraya. Bir ı?Ün 
köv kapısının önünde dolaşıyordum. 
Birkac kisi geldi. 

- Bu bayrak nedir?. diye bana sor-
dular. 

- Türk bavraih. clPnirrı. 
- Vı:ı! rlemek burada Türkler var. 
-Evet! 
- Nererlf'ler? 
- Burada. 
- Görebilir miyiz?. 
-Süphesiz. 
- Hani ya! 
- İste hen. 
- L:Hife Ptmeyin! 
- Neden? 
- Sizin renginiz bevaz. 
Bu miilakat hakikattir. Verdiğim 

cevabı yazmağ'a lüzum yok. 
Yine o sene Versava gezmeye git

mh•tim. Bir masada dört kisi beraber 
di.istük. Yemeklerin uveunsuzlujhın
dan şikayet eden bir çift vardı. Ben 
de: 

- Yemeklerden siz sikayet ederse
niz biz ne vaoalım? . dedim. 

- J'ITPrPlisiniz?. dive sordular. 
- Tiirküm. cevabını vemrdim. 

Hayretle: 
- Siz beyazsınız! dediler. Ondan 

sonra yemeği bırakıp Türklerin Fran 
sızlardan da beyaz olduğunu anlatma 
ya uğraştım. 

1928 Olimpiyadında bizim futbol 
takımı Mısırlılarla mac yapacaktı. 

1 Meshur fransı:ı:cıı ye,•mi soor j!azete
si olan "Auto" bu karsılasma için 
"renkli iki takımın miisabakası ente
esan olacak" mealinde bir yazı yaza
rak bizi hala renkli olarak bildiğini, 
vani acık cehaletini ilan ediyordu. 
Bu üc müsahededen sonra artık Fran 
sızların bizi öğrenmeleri hakkındaki 
ümitlerim tamamPn snndü. 

Lakin buna mukabil ben onları öğ
rendim. 

Bunlar sempatik adamlardır. fcle
rinde cok nüktedan adamları vardır. 
Lakin buP-iinkü haJivle Fransa maa
lesef politika cerevanları önünde dü
menini kavh<>tmis bir halde bocala
maktadır. Herkese ve herseye hudut
ları acık olan bu memlekete su sıra
lar yeı?ane girmiyen sey aklı selim 
olduğunu kendi ııazetelerini okuyan
lar pekala anlarlar. 

Hak için. hürri:vet. adalet için ihti
lal etmis ve kan dökmüs bir milletin 
bu.ızün haksızlığı ve yoİsuzlu~u hima-

1 ye eder vaziyet alması da bunun can
lı delillerinden biridir. 

Böyle mantıksızlardan kimin zarar 
ı?Ördiiğiinü anlamak icin Fransız poli 
tikasının. Fransız iktısadiyatının bu 
günkü ala ala hey vaziyetini görmek 
kafidir. 

B. Felek 

Yeni Halkevleri 
Edirne, <TAN) - Babaeski ve Kırk 

larelinde birer .Halkevi inşası i(~in ya 
pılan hazırlıklar bitmiştir. Yakında 
inşaata başlanılacaktır. * Edirne <TAN) - Ediı:nenin en 
güzel ve asri gazinO!ill: olan Meriç ga
zinosunun inşası bitmiştir. Gazino 15 
güne kadar açılacaktır. 

Birçok Hanların binaların ve 
Türbelerin Sahipleri Bulunamıyor 

Yazan: Resai F egz i 

Hakiki sahipleri bulunatnıyan harap medreselerden biri ... 

İstanbul, Hazirandan sonra, yeni 
imar planına göre güzelleştirilme
ğe başlanacak. Planın tatbik mev
kiine konacağı şu günlerde, resmi 
daire müdürlerinden bir zat, bana, 
bu eski şehrin çok eski bir derdi 
ni açmak fırsatını verdi. Bu dert : 
Sahipsizliktir: Bu zatın iddiasına 
göre, istanbulda birçok abideler, 
binalar, müesseseler vardır ki sa
hipleri yoktur. Kibar ve nazik mu 
hatabun, bu sahipsizliğe sebep o
lan dairelerden birinin müdürü
dür. Bunu kendisi itiraf etmedi a
ma, ben size yavaşça haber ve
reyim. Bakınız, bu sahipsizliğin iç 
yüzünü, sahipsizliğe sebep olanla
nn ağzından dinleyiniz: 

- Mesela. biz yarın şöyle bir id 
diada bulunsak: Sultanmahmut tür 
besi bizimdir. Burasını yıkıp, arsa 
smı satacağız. Derhalı etraftan ses 
ler yükselir: 
"- Nasıl yıkılıyormuş? Bu bir 

eski eserdir." 
Bu kadarı kafidir. Muhtelü 

daireler arasında bir muhabere baş 
lar ki tomarlar olur. Fakat, neti
cde birşey çıkmaz. Aralarında mu 
habere cereyan eden daireler, mü
zeler idaresi, belediye ve evkaftır. 
Bazan, araya, birkaç ta hususi şa
hıs girer. Muhabere biraz devam 
ettikten sonra, yeni itirazlar yük
selir: 

Tamir edilerek istifade temin eder 
bir hale getirilmiş eski bir bina 

- Bu türbenin size ait olduğunu 
kim söylemiş?. Kimin malını yı

kıp satıyorsunuz?. Orası bizim ma 
lımızdır. Müsbet evrakımız, vesika 
!arımız var. 

Bir de bakarsınız ki, Sultanmah 
mut türbesipaylaşılamıyan bir me
ta olur. İş artık haddini aşmıştır. 
İhtilaf o kadar büyür ki, nihayet 
mesele mahkemeye dahi düşer. Mu 
hakeme uzadıkça uzar. İş mühim
dir. Acaba, Sultanmahmut türbe
sinin sahibi kim?. 

Ben, bunları dinlerken. hayalen 
bile olsa. bu türbenin böyle sahip
siz kalışından adeta üzülüyorum. 
Merakımı tatmin için sordum: 

- Peki, bu türbenin sahibi na
sıl bulunur?. 

- Mahkeme hazan neticelendi
rir .. Bazan. çok uzun sürer. Mesela 
Belediye ile Evkaf arasında öyle 
ihtilMlı meseleler vardır ki, yıl

larca sürmilştür. Rubu asır süren 
ihtilMlar vardır. Ve bunlar bir ta
ne değil. yüzlercedir. 

- Eğer mahkeme de neticelen
dirmezse ne olur?. 

- İş hızını kaybeder ... İki taraf 

mücadeleden bıkar. Bir gün gelfr, 
bakarsınız ki, hadise ortada kalır. 
Nihayet bir gün de unutulur, gi· 
der. 

Bay direktör, koltuğunda bana 
doğru dönerek gülümsedi: 

- En şayanı dikkat nedir, bilir 
misiniz, dedi.. Bazan, böyle sayısız 
hak iddialarına mukabil, bazan da 
bir tek sahip dahi bulunmaz,_ 

- Mesela? .. 
- Yine Sultanmahmut türbesi-

ni misal alalım ... Farzedin ki, Be
lediye, şöyle bir karar veriyor: Su! 
tanmahmut türbesi harabiye yüz 
tutmuştur. Bu sene içinde tamir et 
tirilecektir. İmar plam da bunu i
cap ettiriyor. Buranın sahibi kim
se, derhal tamir ettirsin ... 

Bir de bakarsınız ki, etraftan hiç 
ses yok. Belediye, Evkaf, Müzeler, 
hususi şa.hıslar hi.ıJ.asa, kimse,tbu bi 
naya sahip çıkmaz .. Çünkü, ortada 
bir masraf vardır. 

İşte böyle, istanbulun, yarınki 
imar planında mühim yerler ala -
cak olan mühim birçok binalar, a
bideler. bugünkü halde sahipsizdir. 
Bunlann içinde, tapu kayıtları gay 
rimuntazam, hakikaten kime ait ol 
duğu derhal gösterilemiyecek olan 
ları da vardır. Tecahülü arifane ve 
zerafet yapma neticesinde sahip
siz kalanları, hemen mercilerine ia 
de etmeli.. Kayıtları muntazam ol 
mıyanlar da tanzim olunmalı ... ., 

Biz bu mevzuu konuşurken, ku
lak misafiri olan bir zat, şöyle an
lattı: 

Deve kuşuna sormuşlar: 
- Neden yük taşımazsın?. 
- Ben kuşum, demiş ... · 
- Uç bakalım ... 
- Ben deveyim ... 
Sahipsiz kalan bina ve abidele

rin de artık hangi dairelere ait ol
duğu, şehir planının tatbikı vesi
lesile kati olarak anlasılır. Kimin 
deve. kimin kuş olduğu meydana 
çıkar. 

İstanbulun yeni imar planı. bir
çok binalara veli, ve şehr~ nim~t 
olacak ... 

BURSADA: 

Fotoğraf Sergisi 

Açlldı 
Bursa, (TANl - İstanbul ve Anka

ra fotograf ser~ilerinde ~eref diplo

ması ve birincilik almış olan spor bnl 

gesi Asbaşkanı ve amatör fotografçı 

İhsan Cehil Andol. Halkcvi adına bir 

fotograf sergisi hazırlamıştır. Sergi, 

C. H. Partisi salonunda vali tarafın
dan bir nutukla açılmıştır Teshir e

dilen 200 kadar tablonun coğunu Bur 

sa, Uludağ manzaraları. kayak hare

ketleri teşkil ediyor. Aralannda. di

ğer memleket köşelerinin tabii ~üzel

liklerini ve tarihi eserleri tesbit eden 
leri de vardır. 

İhsan Celal Andol. sonbaharda An 

kara ve İstanbul Halkevleı:inde de da

ha geniş mikyasta birer fotoğraf 

sergisi açmaya hazırlanmaktadır. 
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HENDEKTE: 

Kedinin 
Doğurması Bir 
Mesele Oldu 
Hendek, (TAN) - Çocuksuz, bir 

ailenin çok sevdiği bir kedinin do
ğurması, kendi muhitlerinde büyük 
bir hadise teşkil etmiştir. Birçok ta-
nıdıkları, bu münasebetle evde bir 
gece eğlentisi yapmışlar, hediye ola
rak ciğer ve şeker götürmüşlerdir. 

Kuluçkaya Yatan 
Erkek Hindi 

Hendek (TAN) - Puna köyünde 
bir kadıncağız, dişi hindisini kuluç
kaya oturtmuş, bir erkek hindi bu
na imrenmiş olacak ki o da gelip yu
murtalann üzerine oturmuştur. Ka
dın, erkek hindiyi mükerreren kov
muşsa da başa çıkamamış, nihayet 
onun da altına otuz yumurta koymuş 
tur. Şimdi erkek hindi de kuluçka 
yatmaktadır. 

BURSADA: 

Yürükalide 
Köy Bayramı 
Bursa, (TAN) - Mudanya Halke

vi, Bursa - Mudanya arasındaki Yü
rükali istasyonu mevkiinde bir köy 
bayramı tertip etmiştir. Bursadan ve 
civar kazalarla köylerden birçokları 
bayrama iştirak etmişler, pazar gü
nü Bursa ve Mııdanyadan hareket 
eden ikişer tren bunları bayram ye
rine götürmüştür. 

Bayram çok neşeli geçmiş, muh -
telif eğlenceler, at, eşek, yaya koşu
ları, milli oyunlar, pehlivan güreş
leri ve mavzerle atışlar yapılmıştır. 

Alman seyyahlar: 

Çankırıda 19 Mayıs 

Bu sene Çankırıda 19 Mayıs spor ve gençlik bayramı çok parfak 
merasimle kutlanmıştır. Yukarıdaki resimler bayramdan 

iki safhayı göstermektedir. 

içme Suy·u Projesi Hazırlandı 

Adapazarı Yakında 
iyi Suya Kavuşuyor 

Bursa, (TAN) - 300 Alman sey -
yahtan mürekkep bir kafile Mudan
yadan buraya gelmişler, cami ve tür 
heleri, müzeyi, Çekirgeyi ve diğer ı 
yerleri gezdikten sonra akşam üstü Adapazarı, (TAN) - Belediye rei- Bankasından borç alacağız ve su te

sisatına başlıyacağız. dönrnüşlerdir. 1 • si Ahmet Faik AbasıyanıK>, yeni yapı-
" Şeftali Enstitüsü,, açılacak lan ve yapılacak işler hakkında şu 
Bursa (TAN) - Ziraat Vekaleti, beyana tta oulun.nuştur: 

Elektrik idaresi belediyeye geçti
ğinden beri yeniden beş kilometrelik 
hat tesis ettik. Eski şebeke de bir pro 
gram altında muntazaman tamir e

ERZİN CANDA: 

Şehir Sulardan 
Beş Günde 
Temizlendi 
Erzincan, (TAN) - Taşan Fırat 

nehrinin suları her gün biraz daha 
çekilmeğe başlamıştır. Arazisi su al~ 
tında kalan köylere vilayet tarafın -
dan gönderilen heyet, zararı tespit 
etmekle meşguldür. 

Kemah civarında bir köyde bu -
lunan Bahattin, eşiyle beraber Fırat 
üzerindeki bir köprüden geç~rlerken 
nehire düşmüşler ve bogulmuşlar -
dır. Cesetleri bulunamamıştır. 

Mıgısı köyünden Hanakudura git
mekte olan Mustafa oğlu Şerif ismin 
de otuz yaşında yarı deli bir adam 
da Fırata düşerek boğulmuştur. 

1 Vaskert çayından şehrimize giren 
sellerin önü beş günde ancak alına
bilmiştir. Sellerin şehir sokaklarına 
yığdığı kumların bir kısmı, kendi iş
lerinde kullanılmak üzere halk tara
fından kaldırılmıştır. Belediye, beş 
yüz liraya yakın bir para sarfederek, 
çarşının bir kısmındaki kumları kal
d Lrtmıştır. Şehrin, seller tarafından 
bırakılmış olan pislikten tamamen 
temizlenmesi için bir bu kadar daha 
paranın sarfına ihtiyaç vardır. 

BURHANİYEDE: 

Köylerde Spor 
Temasları Y apıbyor 
Burhaniye, (TAN) - Halkevi a -

zası, köy gezilerine devam ediyor -
lar, son olarak 40 kişilik bir kafile, 
Pelit köye ve Karaağaç köyüne git -
miş, halkın ihtiyaçları araştırılmış 

ve spor temasları yapılmıştır. Kara -
ağaç şehitler abidesine bir çelenk 
konmuştur. 

Ayvahk Şosesi 
Burhaniye, (TAN) - Sekiz bin li-

raya ihale edilmiş olan Ayvalık -
Burhaniye şosesi üzerindeki çalışma 
lar yakında sona erecektir. Bu şose 
üzerinde bulunan iki mektep arasın -
daki kısma parke taşı döşenecektir. 

_ _. - - --
Ba,, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrıların:zı derhal keser. icabında günde üç kaşe alınabilir· 

------~ 
Jandarma Genel Komutanhğı Ankara SatınahnCI 

Komisyonundan : ·ııe 
1 - Bir metresine kırk beş kuruş fiat tahmin edilen vasıf ve örncğı 

uygun doksan sekiz bin metre yatak ve yastık kılıflık bez kapalı zarf ı.ı· 
suliyle 10-6-938 Pazartesi günü saat 15 de satın alınacaktır. . 

2 - Şartnamesi iki yüz yirmi kuruş karşılığında komisyondan alınabı· 
lecek, bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 3307 lira elli kuruşluk ilk t~ 
minat makbuz veya banka mektubu ile şartnamede yazılı vesikaları nııl~ 
tevi teklif mektuplarını belli gün saat on dörde kadar komisyo9-a verrllıŞ 
olmaları. "2940" 

Orman Koruma · Genel Komutanlığından : 
1 - Orman Koruma Geneİ Komutanlık kıtaları ihtiyacı için 10000 9~ 

det çift kundura kapalı zarf usuliyle ihalesi 27-5-938 Cuma günü saat 1 
de Ankarada Ycnişehirde Komutanlık binasındaki satınalma komisyonı.ıP 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 44000 lira, muvakkat teminatı 3300 lira. 
3 - Şartnameler iki lira mukabilinde Satınalma Komisyonundan all· 

na bilir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif ıne1': 

tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeıerı 
ilan olunur. (2773) 

-

İstanbul, Ankara caddesi Tan Evi 

~ ' ~-- iHTiRA ILANI 4m\ 
Köy Sandık Makbuzları •·y~ iş.l~m~ '!1akincleri.tara-

ma sılındırlerının kumandasını İstanbul Vilayeti tarafından 

burada bir "şeftali enstitüsü,, kurul- - Yeni bütçemiz denk ve 99160 
ması için tetklkat icra ettirmekte - lira olarak tanzim ve tasdik edildi. 
dir. Yapmak istediğimiz başlıca işler şun diliyor. 938 senesi içinde, istasyon- 1ZM1RDE : 

köy sandıklaı·ı için makbuz bas· 
tırılmıştır. Elli çift \"araklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) ku
ruştur. 

temin için kullanılan vasıta" 
hakkında alınmış olan 1-6-936 
günlü ve 2115 sayılı ihtira be-
ratı bu defa tnevkii fiile kon
mak üzere ahere devrü ferağ 
veya icar edileceğinden talip o-Ziraat mektebi meyvecilik şubesi- !ardır: 

nin yaptığı tecrübeler sonunda 937 Kapalı halin yanına, a1tı beton ve 
senesinde elde ettiği yeni bir şeftali üstü açık bir kısım daha ilave ede
tipi, büyük rağbet görmüştür. Lez - ceğiz. Halin bu suretle genişletilme
zeti çok güzel ve konserve imaline sine 2600 lira sarfolunacaktır. Bü
de pek elverişli olduğu için, bu tip tün cadde ve sokaklarımızı tedricen 
şeftalinin çoğaltılmasına calışılmak- iyi bir tamirden geçireceğiz. Hüku
tadır. Geçen sene iyi şeftaliler bura- met caddesine yapılan yeni beton yol 
da 8-10 kuruşa satılırken, yeni tip Uzunçarşı beton yolu ile birleştirile
şeftalinin kilosu 45 kuruşa satılmış- cek ve Yenicami önüne kadar uzatı
tır. Bunlann beheri 140 - 150 gram lacaktır. 

dan gümrük önüne kadar olan kısım _ - ---

daki direkleri demir direklerle de- lnebolu Kararı Temyiz TAN Matbaasında sntılmaktadır. 

l nlaınnldaarın Galatada, Iktısat ha
Robert Ferri'ye müraca-ğiştireceğiz. Işıksız sokaklarda elek- Edildi 

trik tesisatı yapılması devam ediyor. İzmir, (TAN) _ İnebolu vapuru-
Bunun nısıf ücretini ha1k ödüyor. Bu nun batması davasında verilen karar 
değerli yardımdan dolayı müteşek- hem müddeiumumilik, hem mah
kiriz. 

kumlar tarafından temyiz olunmuş -
Aylık mecburi elektrik sarfiyatını 

tur. 
evler için yedi kilovattan beş kilova- İnebolu süvarisi Mehmet Ali kap-

Sahhk Makine 

Transmisyonları 

Kullanılmış 6 santim kahnh • 

ğında makine transmisyon, şaft, 

atları ilan olunur. _ .. 
Memleketimizde 

Yeni Bir Şan Ylldııı 

gelmektedir. İçilecek iyi bir su getirmek, en 

ta, dükkanlar için de beş kilovattan tan, denizcilikten ayrılmıya karar 
üç kilovata indirdik. Elektriği kuvvei vermiştir. 
muharrike olarak kullananlar, 300 l!!!!!!!"tml"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~....,.....,...,....,.--"'!"!!!!!'!!!'!!"'t"""""!~ kasnak ve yatakları ucuz fiyatla 

satılıktır. TAN matbaasına mii

racaat ediniz. 

Ankarada en bilyUk simalar ve muhterem: 
şahsiyetler huzurunda pek muvaffakıyetli 
konserler vermiş olan ve Ankara radyo
sunda okuduğu parçalarla pek ziyade al .. 
kışlanan güzel ve tatlı sesli Bayan MelelC 
Tokgöz'ün en nefis ve güzide şarkılarını 
Columbia plaklarında okumak üzere Lıtan 
bula geldiği haber alınmıştır. 

Elmalı, kayısı vekestane mahsulün büyük emelimizdir. Su projesi üze
den daha iyi istifade edilmesi için de rindeki tadilat bitmek üzeredir. Pro
tetkikat icra olunmaktadır. jenin tasdikinden sonra Belediyeler 

kilovattan fazlası için kilovat başı
na 10 kuruş vereceklerdir. 939 nisa
nında bu tarifeleri halkın lehine ola-

rak daha ziyade indireceğiz. 
İtfaiye kadromuzu, iki nefer ve bir 

şoför ilavesile genişlettik.,, 

Topun patlaması onu toprağa J?Ömebilir~i. Ba~ı
mızın üstüne doğru bir topun gelmekte oldugunu gor 

düğüm dakika onun kahkahaları hala duyuluyordu. 
Top vızlar vızlamaz basımı eğdim. Kendimizi Gas
conun siperindeki topr;ğın üstüne attık. Gülle bü
yük bir gürültü ile bizden iki metre uzağa düştü, fa 
kat pat1amadı. BaşlarımlZl kaldırdık: 

- Eğer bizi bulmak istiyorlarsa, bir gülle daha 
savurmalıdırlar. dedim. 

Sözü daha tamamlamamıştım ki, diğer bir gülle 
patladı, önümüzdeki duvarı götürdü. Bizim müda
faamızı yıktıktan sonra bizleri toprak içine gömdü. 
Fakat biz topraktan yaralanmadan çıktık. Tekrar 
mevkilerimizi aldık. Milisler biribirlerine söyleni
yorlardı: 

- Bırakın mühimmatlannı sarfetsinler. 
Ben de onlan "çıldırmışlar,, diyerek tasdik ve teş

vik ettim. Fakat topların gürültüsü arasında bir rad
yo spikeri gibi yüksek sesle konuşuyordum. Gülle
lerin gelirken kıvrılışlarında şeytani bir eda vardı. 
Hislerin vazifesi durmuştu. Herkes onları kulakla
ri1e görüyordu. Gülleler gürliycrek, vızıldıyarak, 

~arkı söyliyerek düşiiyorlardı. Patlayıslnrı nekadar 
da kısa bir zaman içinde oluyordu. Her geliş kim
bilir kaç canı almak içindi. 

Bombardıman şiddetle devam etmiyordu, çiinkü 
ağır toplnrını, zırhlı trenlerin gelmesine mani olmak 
ıçin demiryolu üzerine sıkıyorlardı. Kısa fasılalarla 
saat on birden, bir buçuğa kadar devam etti. Toplar 
hedeflerini tayin ettikten, milislerin asabının topla
ra alıştığına kani olduktan sonra, bir mezar kadar 
dar ve derin olan kendi siperime gittim. Bodin de o
!'ada, eli bomba kasasının sağında idi. Gülerek: 

- Bi:~i mahvetmek istiyorlar. Dedi. Fakat gülle
ler patlamadan geçiyor, fakat bu bomba kasalann
dan birine isabet ederse, güllelerle beraber bunlar 
da patlıyacak. Sağ kalanlar bizi sedyelerle değil, 
kovalarb. taşıyacaklar. Dedi. 

Bu sözlerde gi.ilünecek ne vardı, bilmiyorum, he-
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pimiz güldük. Bombardıman durduğu zaman bizim 
siperin sathı görünmüyordu. Son dakikada bir gülle 
parcası Bodinin omuzu üstüne düştü, daha sıcak ol
duğu için caketini yaktu, fakat ona zarar vermedi. 

- İsticvab tekrar başladı. Dedi. Bizi canlı canlı 
yakmak istiyorlar. 

Kazaya uğrıyan Guadarrama'daki arkadaşlarımız
dan Rafael isminde bir subaydı. Bir gülle parçası, diz 
kapağınt çizmiş, biraz da delmişti. O kendisi farket
memişti. ben yüzünü kanlı görünce yaralanıp yara
lanmadığını sordum. Hayır, dedi. Fakat bombardı -
man devam ettiği, patlıyan güllelerin gazi havayı 

zehirlediği için, açık olan bu yaradan giren zehir, 
onu da zehirledi. 

Öğleden sonra Rafael, zavallı cessur genç, meydan
da hiç bir sebep yokken yüzünün ve elinin neden 
kanlandığını anladı. Ertesi günü yüzü bir mermer gi
bi beyazdı, buruşmuş cildinin üstünde sarı noktalar 
vardı. Görünüşü pek hoşa giden cinsten değildi, bu
nunla beraber o mütemadiyen: 

- Anlamıyorum, bu ne durmaz kandır. Diyordu. 
Galiçya şivesile ağzından dökülen kelimeler hid

detini daha derin daha zekileştiriyordu. Ona, hasta
neye gitmesini söyledim. Reddetti. Fakat iltihap git
tikçe artıyordu, bunun tehlikeli olacağını düşünerek 
onu hastaneye gönderdik. Birkaç gün şırınga yapıl
dıktan sonra, iltihap ve zehirlenme tamamile geçti. 

Bu .!ırada Bargasla Olias arasında enteressan ha
diseler oluyordu. Biz geleliberi Leon'un muneviveti 

yükselmişti. O alayın kumandasını Bodine devret -
memi, onunla erkaniharp zabiti olarak beraber çalış
mamı istiyordu. 

Fakat ben bu alayın yüzbaşılığından başka ve da
ha yüksek bir iş tasavvur etmiyor, ve görmek iste -
m.iyordum 

Bu vazi!edc askerlerle doğrudan doğruya temas 
ta idim ve onlarla çok samimi idim. Bu iş, kısmen ol 

makla beraber, mesuliyetlerle dolu idi. Ben bu işte 
kendimi bütün alayın babası hissediyordum. Onları 
lüzumsuz tehlikelere sokmakta çok dikkatli idim, her 
askerin kolu benim kolumdu. Levazımın bana ve su
baylara gönderdiği hususi yiyecekleri kendime sak
lamak hakkını bulmuyor, beraber yiyorduk. Bizim 
alaydan başka yerde askerlerle subaylar ayni sofra-
da, ayni yemeği yemiyorlardı. O zamandanberi leva
zım kumandanının askerlerle, subaylar arasında ay
rılık yapmasının sebebini düşünürüm. 

O gece tam biz yere yatmış, başlarımızı kaputları-
mızd::ı. ortmüştük ki, bir subay bize seslendi: 

- On beş milis gitmek istiyor. dedi. 

Ben hayretle sordum: 
- Bu nasıl olabilir? 
- Evet, gitmek istiyorlar. Diyorlar ki, bir beyan-

ııame neşrolmuş, bu beyanname, ayın onuna kadar 
seferberlikten çıkmak istiyenlcr serbesttir, diyor -
muş. 

Bunun gibi bir şeyi ben de gazetelerde okumuştum. 
On beş <:damı bana getirdiler. Bu cephede ve diğer 

cephelerde bütün ordu gönüllü milislerden ibaretti. 
Bazan bunlarla ciddi iş görmek mümkün olmuyor -
cu, çünkü vazifeleri, her itibarla şarta bağlı idi. Bu 
sebeple idi ki ayın, onundan itibaren, sıkı mecbu -
riyetleri ve mesuliyetleri tekeffül eden muntazam 
bir ordu yapmak istiyorlardı. Mesela benim alayım
da da bazı anarşist nüveleri cardı ki, bunları idare et 
mek istiyordum, fakat anarşistler korkaklıklarından, 
veya fena niyetlerinden değil, fakat tabii olan teşkilat 
kabiliyetsizliklerinden dolayı bir türlü nizama gir -
miyorlardı. Bundan başka İspanyanın bazı yerlerin
de anarşistler, amele, ve orta sınıflara kapılarını aç
mış, bunları anarşist yapmıya çalışıyorlardı, sendika 
ları vasıtasile bunlann arasına girenler, bitaraflar 
veya alakasızlar değil, daha kötüsü tehlikeli casus
lardı. 

Benim alayımda olan birçoklan gibi bu on beş mi
lis te Cordoba köylüleri idi ve yazıp okumaktan mah 
rumdular. Bunlara dert anlatmak kolay değildi, bun
lara sadece basit, ve müşahhas vakıaları göstermek la 
zımdı. Bunların bize iltihakında iki sebep vardı. Biri 
her gün muntazam yemek vermemiz, diğeri de her
kese elbise ve battaniye dağltmamızdı. Fakat alayın 
ıcinde .ıcüçük bir hoşnutsuzluk nüvesinin uyandığını 
rınladım. Bu on beş kişi vaziyeti anlattılar. 

- Bızlmle beraber kavga etmek istemiyor musu
nuz? Dedim. 

- Bız kendi vilayetlerimizin cephelerinde harp 
etmek isteriz .. 

Prensip olarak haklı idiler, milisler muntazam or
du olmadıkları için bunu istiyebilirlerdi. Fakat ken
ki cepheleri kalmadıktan sonra burada kalmaları. 
muntazam yardımın gelmesini beklemeleri, çekilmek 
istedikleri zaman da Madridden cevap beklemeleri, 
mesuliyeti bu cepheye yüklememeleri Lazımdı. Fakat 
onlar kararlarını vermişlerdi. Onların bu inadında iyi 
niyet sahibi olmadıklarını anladım. Cephede kalmak 
istemiyorlardı. İşte o kadar. 

(Devam1 var J 
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Şamil Vaziyetinin Çok 
kötü Olduğunu Anlıyordu 
liin~neral Grabbe, derin derin dü 
l'İllduyor .. Ve zihni, şu nokta üze-

e ternerküz ediyordu: 
ru;? .Şamile niçin mağlup oluyo-

tf Evet .. Topu, tüfeği, en seçme 
~ttan kuvveti .. ve bilhassa, mü
ile· &diyen gelen imdat kuvvetleri 
ğı ' Yalçın bir kayanın üstüne sı
'talı?lrtu§ ~lan yorgun, aç, hasta, ya
~ 8\inlerdenberi didişmekten 
ld P ve perişan olmu§ bir avuç 

0 
atna rnağlup olmak için ne sebep 

G0Slerfleb·1· d"') ı ır ı.. 

hıntGer:eral Grabbe, bu sualin ceva 
Şöyle bulmuştu: 

~ ~utlaka bizim keşfedemediği 
"1.ıl hır Yerde, gizli bir yol var. Şa 
~ buradan dalına imdat, erzak 
h ...... ~ane alıyor. Böylece, da
• -.uutça dayanıyor. 

\?Akı&, General bu bulu§Utlda, 
::. Zayıf bir isabet göstermi§ti. Ha 
) ten, muhasara hattının kapa
~llha~ığı bir yoldan Şamile imdat 
tihı bıühiınmat gelmişti. Fakat bü
letı h_unlar, Çirki avulundan ge
haru Yüz kifi ile, pek az mikdarda 
~ t ile erzaktan ?baretti.. Fakat 
!tl andana böyle bir fikir gelir gel 
eı, her Jiipheyi istismar eden ca

:aıar, bunu da iyi bir fırsat addet 
~er; General Grabbeden bol bol 
lar ~ebilmek için, birçok yalan 

Söylemişler; 

~ İşte (Şamil) e buralardan yar-
geliyor. 

~Ye, bir takım mevhum yollar 
-ıerrntşlerdi. 

~Artrk (Şamil) ne son kerteye ka 
'ı.la ınücadeleye karar vermiş o • 
~General Grabbe, bu karannı tat 
"9t için tekrar iıe girişir girişmez; 
fi .. _ ~den evvel, muhasara hatlan 
~den bir tek kuş bile uçunna-

'1 esas ittilıaz etmiştt 
ltesını raporlara istinat eden Rus 

taı-nııerine göre; General Grabbe
~tı kuvveti, Şamilin zayif kuvve
d ile kıyas kabul edecek derece-
e değildi. Vil:ıa yapılan ilci bü
~ hücumda, ehemmiyetli dere • 
~e telefat vermişlerdi. Fakat mü 
~adiyen imdat geldiği için, mu
,_laaranın ilk günlerinden daha faz 
._ kuvvetlenmişlerdi. 

Ayni zamanda, iki aydanberl de
'trn eden muhasara, General Grab 
~ ile erkini harbiyesine iyi bir 

er-& teşkil etmi§ti. Mütemadiyen 
)'aPılan keşifler sayesinde, artık her 
laraı iyice öğrenilmi§; bataryalar 
~aha müsait yerlere yerleştirilmit-

Generaı Grabbe, artık taliini son 
defa tecrübeye karar verdiği gün
den itibaren, fevkalade hazırlıkla
~ ghişmi§ti. Hatta, piyade hücum 
~oUannı ileri sevkederken kulla
~lnıak üzere, Üzerlerine yaş derl-
er kaplanmış, ağaçtan yapılmış, al 
tt tekerlekli seyyar siperler icat et
~İfti. Fıçılar dolusu barut sarfe
dereıt yalçın kayalan parçalatmış 
hucum kollan için yollar açtırmış
~ Uçurumları aşabilmek için de 
~cirlerle, asma koprüler yaptır
~ıştı. 

Bu hazırlık, tam bir ay devam et 
?rıişti. Şamil, muhtelif zamanlarda 
)'aptığı huruç hareketlerile bu ha
~rlıklann önüne geçmek istemiş
tı. Fakat gittikçe zayifliyan kuv -
\7etile, düşman üzerinde büyük bir 
tesir gösterememişti. 
t• l_tahraman Şamil, artık vaziye • 
ı~ın çok sıkışmış olduğunu hisse
dıyordu. Lakin metanetinden bir 
terre bile kaybetmiyordu. Muhasa 
~a hattı o kadar daralmıştı ki: A-

01ko kayasının üzerinde, düşman 
ate · şınden masun bulunan bir kanş 
~er bile kalmamı§tı. Her taraf, bir 
d~aat sahnesi halini almı§tı. Kaya 

1Plerinde, az çok bannılabilecek 
t:rlerde, üst üste yığılın § yaralı -

rın, hastalann iniltileri yürekler 
~arçalıyordu. Açlıktan ve sefalet

n kadide dönen kadınlann, ihti-

yarların büyük bir sabır ve taham
mülle ölümü beklemeleri, insan kal 
binin tahammül edemiyeceği ka -
dar hazin bir manzara teşkil ediyor 
du. Ve bütün bu facia sahnesi, a
ğustos güneşinin o yalçın kayalara 
akseden şiddetli harareti altında 
yanıp tutuşuyor; semanın boşluk -
lannda patlıyan şarapnel seslerine 
karşı, kadınların ve çocukların: 

- 56 .. Su .. Bir damla su ... 
Feryatları, tüyler örpertici bir 

mukabele teşkil eyli) ordu. 

Düşman bataryaları. hiç du -
rup dinlenmeden Aholko ka 

yasının üzerine gülle ve kumbara 
yağdırıyordu. Ve her tarafta, artık 
hücum hazırlıkları başlıyordu. 

General Grabbe, bu kadar hazır 
lıklara rağmen yeni bir muvaffakı 
yetsizlikten korkarak, Şamili baş 
ka surette yumuşatmak ve onunla 
bir itilaf yapmak istemişti. Bu -
nun için de Çirki Avulunun (Aksa
kal) ı (1) olanCnmalayı tavsit ede
rek Şamil ile müzakereye girişti. 
Fakat Şamilin mağrur başı, he -
nüz eğilmemişti. Generalin gönder 
diği haberlere, öyle bir lisan ile 
mukabele ediyordu ki; nihayet 
Grabbe; 

- Bu sözler, bir Rus Genera!i 
tarafından işitilmesi caiz olmıyan 
şeyler ... 

Demek mecburiyetini hissetti. 
General Grabbe, işi tatlıya bağla 

mak için, Şamilin küçük oğlu (Ce
malettin) in rehine olarak kendisi
ne teslimini istiyordu. Ve çocuk 
teslim edildiği takdirde, yapılacak 
bir muahede mucibince, muhasara 
yı kaldıracağını söylüyordu. Fakat 
Şamil, bu teklifi reddediyordu. 

Bir hafta böylece muhaberelerle 
geçtikten sonra, nihayet General 
Grabbe son bir ültimatom gönder
miş; eğer çocuk o gece ordugaha 
gönderilmiyecek olursa, artık umu 
mi hücum emri vereceğini.. ele ge
çecek olanlara da katiyen merha
met etmiyeceğini bildirmişti ... Şa
mil. bu son teklifi de reddetmişti. 

17 ağustos sabahı, hücum bütün 
şiddetile başlamıştı. Aholko kaya
sının her tarafı bir volkan halini 
almıştı. Top, tüfek, kumbara ateş
leri her tarafı sarmıştı. 

Şamil, müritlerinin bir kısmını 
alarak, asıl hücum kolunun üzeri 
ne atılmıştı. Tekerlekli seyyar si
perler ve asma köprüler vasıtasi
le ilerlemiye çalışan düşman kuv
vetleri, Aholko geçidinin karşısın
daki siperlere yaklaşmışlardı. Fa -
kat burada o kadar anudane bir mu 
kavemet karşısında kalmışlardı ki, 
bir iki saat zarfında 102 maktul 
456 ağır ve hafif mecruh vererek 
geri çekilmiye mecbur kalmışlardı. 

General Grabbe, hiddetinden çıl 
dıracak hale gelmişti. Artık bütün 
bataryaları birleştirerek o müt -
hiş topçu ateşini, Şamilin müda -
faa ettiği siperler üzerine çevirmiş 
ti. Ve tabiidir ki, taşlardan, ağaç -
lardan ve bunların arasına dolduru 
lan topraklardan yapılmış olan bu 
siperler, kısa bir zamanda enyiver 
mişti. 

Ş ami~ ~urada, en sevgili mürit
lerını kaybetmişti. Derin bir 

teessür içinde, ikinci müdafaa hat
tına çekilmişti. 

General Grabbe o zaman, topçu 
ateşini yine Aholko kayasının ü
zerindeki masum kadınlara, çocuk 
lara ihtiyarlara çevirmişti. Artık 

bu saha, büsbütün barınılamıyacak 
bir hale gelmişti. Her taraftan, yü 
rekler parçalıyan feryatlar yüksel
mişti. Kadınlar ve ihtiyarlar, Şami 
lin önüne gelerek diz çökmüşler: 

- Sen, biz .. Hepimiz, vazifemi
zi ifa ettik. Bundan fazla dayan -
mıya tahammülümüz kalmadı. Bi
ze merhamet et. 

Diye feryat etmişlerdi. 
Şamil, karşısındaki manzaranın 

fecaatine davanamamıstı. 

(Ateş kesilsin. Oğlum Cemalet -
tini göndereceğim.) 

Dıye, General Grabbeye haber 
yollamıştı. 

1 246 senesinde doğan Cema
leddin, o tarihte henüz se

kiz yaşında idi. Oğlunu feda et -
mek Şamile çok güç gelmişti. Fa
kat bu fedakarlığı, ancak karşı -
sında mahva mahkum olan bir in
san kütlesinin selfımeti için ihtiyar 
edebilmişti. 

Şamil ile oğlunun ayrılması. çok 
hazin bir manzara teşkil etmişti. Şa 
mil, son dakikada elini Cemaleddi 
nin başı üzerine koyarak gözlerini 
semaya kaldırmış: 

- Yarap!.. Sen, Hazreti Musa -

yı, Fıravunun elinde beslettin. Be 

nim evladımı da, Çarın nezdinde 

muhafaza et. 
Diye dua etmişti. (Yunus) ismin

de cessur ve fedakar bir müridi 

muhafız olarak onun yanına ve -

rerek Rus karargahına göndermiş
ti... Düşman karşısında bir çelik
ten daha sert olan Şamil, ailesi ef
radına karşı son derecede halim 
ve şefikti. Onun için, evladından 
bu şeklide ayrılmak, Şamile ölüm 
den daha beter gelmişti. 

Şamil, bu ıztırap içinde iken 
sulh müzakeresi başlamıştı. Gene

ral Grabbe, ilk teklifte; Cemaletti 

nirt Cirki muhtannın nezdinde kal 

masına, ve Şamilin de Dağıstanda 

serbest bırakılmsaına muvafakat 

gösterdiği halde, şimdi bu fikirden 

caymıştı 
(Devamı var) 

SADE 
Mutfaklanmızda kultandığımız 

sade yağlarımızın verdikleri kalori 
leri öğrendikten sonra onlan zey -
tinyağile kuyruk yağile mükaye
se etmezsek bir eksiklik bırakmış 
oluruz. 

Acaba mutfak yağı olarak hangi
si daha iyidir? 

Bir kere, lezzet bakımından, sa
de yağa öteki yağların hiçbiri yeti
şemez. Mutfakta kullandığımız için 
tereyağından daha dayanıkla oldu
ğu için sade yağ dediğimiz yine te
reyağdır. Onun güzel lezzetini ve 
yalnız kendine mahsus güzel koku 
sunu zeytinyağı veremiyeceği gibi, 
kuyrukyağı zaten fena kokar. Sade 
yağ sebzelerin kendilerine mahsus 
lezzetlerini hiç bozmadığı halde 
kuvruk yağı onlara ağır bir tat ve 
koku verir. Zeytinyağına gelince o
nun da kokusundan hoşlananlar 
vardır. Fakat en <:ok kimseler hiç 
kokusuz zeytinyağım ararlar. Seb
zelerde zeytinyalı pek iyi olursa 
da tatlılarda hiç hosa lit'itmez. Ze:v 
tinyağb lokma tatlısına tahammiil 
edenler azdır. Hele pastalara tere
yağı bir zevk verdiği halde zeytin 
yağı orada tasavvur bile edilemez. 

Hazim bakımından sade vağın ö
teki yağlann hepsinden Uııtfin oldu 
iunda siiphe yoktur. Kendisi kolay 
hazmedildiği gibi, onun içinde pi
şen yemeklerin hazmini de hic ıôiç 
leştirmez. Bu bakımdan da zeytin 
yağı ve kuyruk yağı onunla hiç 
kıvas edilemez. 
·ç~ukların bü"·iimesi icin tere -

yağın bol vitaminlerinden dolayı 
nekadar Iilzumlu olduğunu bilirsi
niz. Sadeyağ pişerken hu vitamin
lerin dayanamıyacaklan hatıra ıce 
lirse de, onlann da yüksek sıcak
lıkta yine kaldıklan yavas yavaş 
meydana çıkmaktadır. Zevtinvağın 
da vitamin pek az, kuyruk yağında 
hic voktur. 

Fikirle çalısanlann sade vaHa 
P!şen yemeklerden, zeytin yatile 
pışirilenlerden daha ziyade istifade 
ettikleri tecrilhelerle ııahittir. Kuy 
nık yağına llt'elince, fikirle çalışan 
ların arasında onun kokusuna ve 
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BANKACILIK: 

Bankaların 
On Senelik 
Çalışmaları 
İstanbulda takas senetlerinin mu

ı·······················~ 
GÜNLÜK 
PiYASA 

Ziraat Bankası tarafından dün 
492 bin kilo yumuşak buğday kilo
su 5,28 kuruı.ıtan, 105 bin kilo sert 
buğday 5,20 kuruştan satılmıştır. 

amelesi üzerine iş yapan on banka-1 Tüccara alt 60 bin kilo yumuşak 
nın 1937 senesinde takas olunan se- 5,27,5 - 6 kuruştan ve 200 bin kilo 
netlerinin mikdan 95,126 adettır. Samsun mıntakası buğdayı 5,3'1 - 6 
Her senedin üzerine isabet eden meb arasında serbest alıcılara satılmı~ 

lağ takriben 4,646 liradan ibarettir. tır. * ı 

* 

1938 senesinde de ayni on banka tn- Antatya mıntakasının nohutların-
kas senetleri üzerinde muamele yap dan vapur tcslımi olarak yuz bin ı 
maya devam etmketedir. Bu sene- kiloluk bir parti kilosu 5,32 kuruş- • 
nin birinci ayı içinde 8863 senette tan ihracat için satılmıştır. $ 
42366 lira, şubatta 7526 senette 38327 * ~j 
lira, mart ayında 9194 senette 46948 •••••••• •••••••• ••••••••~ 
liralık takas muameleleri geçmiştir. == 
Bu üç ayın sonunda geçen muamele- SERGiLER : 
lerde bir mikdar artış olmuştur. 

Merkez Bankasının 

Af dığı Altınlar 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 

1931 senesi teşekkül tarihinden 937 
senesi sonuna kadar muhtelif memle-
ketlerden ve memleketin içinden 111 
dığı altınların mikdarı yekun olarak 
26,107 kilo gramdır. Bu altınların 
mikdan 1931 senesinde 6,127 kilo i
ken 1932 senesinde 14,532 kiloy:ı 

1933 te 17,695 kiloya, 1934 te 19,522 
kiloya, 1935 te 20,968 kiloya 1936 da 
24,103 kiloya çıkmıştı. 1937 senesin
de 26,107 kiloluk yekunun bir kısmı 
Fransa, İsviçre, Amerika, fngiltere
den getirilmiş ve diğer kısmı da Ma
liye ve Ziraat Bankasında bulunan 
altınlarla yurdun içinden alınan al

Milli Kyafetli 
Bebekler 
istiyorlar 
Viyanadan bir firma Ticaret oda

mıza müracaatla Türk milli ve tari
hi kıyafetlerile giydirilmiş bebekler
den almak istedigini bildirmiştir. O
da, bu şekilde hazırlanmış bebeklerin 
fotoğraflarını çektirerek Viyanaya 
göndermiştir. Bu sene İzmir fuannda 
odaca ayrıca bir bebek paviyonu açıl
ması kararlaştırılmıştır. 

lımir Fuarının 
Afitlerl Geldi 

İzmir fuarının afiş ve renkli re
simleri Ticaret odamıza gönderilmiş
tir. Bu resimlerden butün müessese
lere gönderilecektir. Afişlerin de atınlar teşkil etmektedir. 

Beynelmilel Odalar 
Kongresi 

ı sılmasına başlanacaktır. 
1
' İktısat Vekaleti küçük sanatlerle 
el işi sanayii ile uğraşanların da fua

Beynelmilel Ticaret odalarının 939 ra iştiraklerini tensip etmiştir Bu 
gibilerin fuara gönderecekleri nümu 
neler Ticaret odası tarafından hiçbir 
masraf alınmaksızın sevkettirilecek 
ve bu işlere ait güzel bir paviyon ha
zırlanacaktır. 

senesi kongresi Kopenhagta toplana
caktır. Kongre 939 haziranının 26 sın 

da açılacaktır. Beynelmilel Ticaret 

odası muhtelif milletlere ait ticaret 

gem·ıerinin beynelmilel nakliyat iş

lerinde kullanıması için bir proje ha-

zırlamaktadır. 

YAG 
tadına tahammül edebilenler pek az 
dır. 
Yalnız pek büyük adale kuvveti 

sarfeden atletlerin, pehlivanların 
iç yağından ve kuyruk yağından da 
ha ziyade kuvvet bulduklarına dik 
kat ~dilmiştir. Bunu ku~·ruk yağı· 
nın daha ziyade kalori vermemesi
ne atfedemeyiz. Çiinkii kuyruk ya
ğının verdiii kalori hizim sadeyağla 
nmızın verdikll"rinden ziyade olma 
dıktan ba~ka. kalori nihayet bit' 
miktar meselesidir. Et yemekleri
nin vücut teşekküliine ve Jit'ilze1Ii
ğine daha yaradığı gibi, kuyruk ya
ğının da büyük adale kuvveti ver· 
meııini onun hayvandan doğrudan 
doğruya gelmesinde aramak lazım
dır. Sade ~·ağının siitü de hayvan
dan çıkmakla beraber. siit yağ ol -
mak için araya türlü türlii ferman
lar karışır. 

Bu fermanlardan, mikroplnrdan 
dolayı sade yağın çabuk acıması o
nun icin büyük bir mahzur teskil 
eder. Yağın acımasına ıne~rdan ver 
memek için. en basit mml olarak. 
onu tuzlarlar. O vakit yüzde beş 
kadar tuz lbım olur. 

Daha iyisi soğukta tutmaktır. Sı 
fırdan yukan 3 derecede tereyağı 
bile hiray kadar tazeliğini muhafa
za eder. Sıfırdan aşağı 6 derecede 
aylarca dayanır. 
Yağı acıtmadan sakhyabllmek İ· 

çin iyi bir usul de onu eritmek ol • 
duğunu bilirsiniz. Burada esa" ~·ai!ı 
!lafif ateş Uzerinde eritmektir. O
dun ateşi olmazsa, mangal kömiirü 
kullanmak ve ateşin üzerini kiHle
mek lazımdır. Yağ köpiik verdikce 
onlar dikkatle alınır. Böyl~e iki 
buçuk, ile saat kaynadıkt~n sonra 
en son köpiik alındığı vakit insan 
yağın sathında, aynada olduğu gi
bi, kendini lit'Örilr. Ondan sonra top 
raktan bir çömleğe konur. Onun i
çinde serince bir yerde tekrar don 
ması için hiç olmazsa 24 saat la -
zımdır. Daha erken donarsa iyi eri 
memiş. daha geç kalırsa fazla eri
mis demektir. 

Böyle eritilmiş yaiı aylarca, ho
zulmadan, saklıyabilirsiniz. 

TlFTlKÇlLlK: 

Sovyetler Mühim 
Miktarda Mal Allyor 

Bu hafta içinde Sovyet Rusya he
sabına piyasamızdan mühim miktar
da tiftik mübayaasına başlanmıştır. 
Satılan ilk partilerin yekunu beher 
balyası 80 kilo hesabile üç bin bal
yayı bulmuştur. Sovyetlerin daha bir 
miktar mal alacakları söyleniyor. Fi
yatlar 110 - 114 kuruş arasındadır. 

Yerli alıcılar tarafından da Bulvadin 
malı deri cinsi tiftiklerden elli balya 
kilosu 70 kuruştan ve Eskişehir malı 
deri cinsinden elli balya kilosu 80 ku 
ruştan satın alınmıştır. 
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ÇEKLER 

Paris 
Nevyork 
MılAno 

Brüksel 
AUna 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
lrag 
Viyana 
Madrid 
Berlln 
Varşova 

Buda peşte 
Bil kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

~çılııt Kııtt1n11 

28.54 75 
0.79 1696 

15.04 80 
4.70 72 

87.44 
3.47 56 

64.08 
1.43 66 

22.88 

-
13,12 

1.97 60 
4.21 44 
4.-

106.56 
34.84 

2.74 65 
3.10 32 

625. Londra 
Moskova 23.8450 

PARALAR 
.. ,UI 

SANAYİ: 

Pamuk ipliği 
Stokları 
Artırılacak 
Fabrikalarımızın faaliyetlerini art 

tırarak fazla mikdarda pamuk ipli
ği çıkarmalarının temini düşünül
mektedir. Bu suretle hariçten her 

sene ithal edilmekte bulunan iki 
milyon liraya yakın kıymette pamuk 
ipliklelinin ithalleri azaltılmıs olacak 
tır. Çalışmakta olan bütün fabrika
lar stoklarını arttırmak için İktısat 
Vekaletinden direktif almışlardır. 

Erzurum ve Malatya fabrikaları faa
liyete başlar başlamaz hariçten iplik 
ithaline lüzum kalmıyacaktır. Kayse 
ri bez fabrikalarının iplik üzerinde
ki mesaisini arttıracağı haber verili-

or. Yedikuledeki iplik fabrikası da 
daha fazla mal çıkarmak için faali-

yet göstermeğe başlamıştır. Bu fab
rika 20 - 24 numaralı iplikleri yap
maktadır. Diğer fabrikalar dahi is-

tenilen numaralarda iplik yapabil
mek için tesisatlarına ilaveler yap
maları lazımgeliyor. Yurdumuzda pa 

muk istihsalatı artmakta olduğundan 
pamuk ip.lik için lazım olan ham 
madde boldur. Ancak bu iplikleri is
tenilen numara ve kalitelerde imal 
edebilmek için fabrikalarımızın ran
dımanını arttırmak ve fiyat pahalılı 
ğına meydan vermemek icap etmek
tedir. İktısat Vekaletinin bu mesele 
hakkında yeni tedbirler aldığı bildiril 
mektedir. 

TiCARET ODASINDA : 

Düğmecilik 
inkişaf 
Ediyor 
Şehrimizde düğmecilik sanayii git

tikçe inkişaf etmiye başlamıştır. Ku
rulan ')'eni bir imalathanede teneke 
parçalanndan zarif şekillerde elbise
lere mahsus muhtelif boyda düğme
ler yapılmaktadır. Bir maliye şubesi 
bu düğmelerin nikelajlı olup olma
dığını ticaret od&.sından sormuştur. 

Düğmelerin doğrudan doğruya tene
keden yapıldığı belli olmamaktadır. 

Diğer bir imalathane de Vorozo adı 
verilen ve esası bir nevi hurma ağa
cının tohumu olan nebati bir madde
den düğme yapmıya başlamış ve nü
munelerini Ticaret odamıza gönder
miştir. Sellülozu çok kuvvetli ve 
kesif olan bu tohumdan yapılan düğ 
meler fildişi renginde ve sertliğinde 
dir. 100 derece sıcaklığa dayanır. Ne
batı fildişi denilen bu maddenin iş

lenmesi de ayni fildişi gibidir. Düğ-
meciler, nebati fıldişinden diğer süs 
ve biblo gibi küçiık eşyalar yapmıya 
başlıyacaklardır. 

MADENCiLiK: 

Bu Sene 

istihsali 

Kömür 

iyi 
Ereğli - Zonguldak kömür havza

mızın geçen 1937 senesinde istihsal 
eylediği kömür miktarı diğer senele
re nazaran artmakta idi. Bu sene çı
karılmakta olan kömürlerin geçen 
diğer senelerden yüzde kırk nisbetin 
de fazla olacağı tahmin edilmekte
dir. Bu senenin ikincikanun ayında 
istihsalat 227 bin, şubatta 341 bin ve 
martta 578 bin ton olduğu anlaşıl
mıştır. 

İHRACAT: 

Yeni Ziraat Mahsulü 

Bekleniyor 
Bu sene yurdumuzun harici ticaret 

hayatında görülen faaliyet, ihracat 
mevsiminin icabatı olarak bir mud
det için gevşemıye başlamıştır. Yeni 
mahsullerin ıstihsalı uzerıne başlı
yacak olan ınkışafa intizaren yazın 
ancak taze ziraat mahsullerınln ıh

racı canlanacaktır. Bu senenın ılk 

üç ayı içinde yapılan ihracatın tuta
rı 32,622,626 liradır. Nisan ve mayıs 
aylarında bu miktarın artmış oldu
ğu söylenivor. 
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Francocular Hükumelçileri 
Müşkül Vaziyete Soktular 

(Başı 7 incide) 
ja'nın tedbirli ve kuvvetli elinde 
toplamış ve Katalonya eyaletinin 
başında bizzat kendisi kalarak 
1111.!mleketi sonuna kadar müda
faa azmini göstermiştir. 

muvaffak olmuştur. Maamafih sö
zü geçen demiryolu alınsa da Fran 

Hatay Mutlaka 
Müstakil Olacaktır 

Fakat bu "son,, acaba ne ola -
caktır? 

sadan İspanyadan sahil boyunca Paris, 25 (A.A.) _ Havas Ajansı 
gelen diğer bir demiryolu daha bildiriyor: Türkiye büyük elçisi B. 
mevcut olduğu gibi Fransa ile İs- Suat Davaz, Fransa Hariciye Nazırı, 
panya arasındaki karayollarında B. Bonnet'yi ziyaret esnasında, geçen 
bir yük otomobili servisi kurmak ta haftaki mülakatında İskenderun san

lkabi~.d~~·.. . . • . cağı hakkında girişmiş olduğu teşeb-
Goruluyor kı, mıllıcıler, ne Ebro ı büsü tamamlamıştır. Söz arasında 

O rta İspanyada, general Mia
ja ile birlikte kapanan kuv

vetler, biri Castellon d. 1. P. - Te
ruel mıntakasında bulunmak üze
re, iyi silah ve teçhizatlı 5 kolor
du kadardır. Bu kuvvetlerin vazi
fesi takriben 1000 km. lik bir mü
dafaa cephesini tutmakla beraber, 
orta İspanyayı muhtemel Franko 
tıı.arruzlanna karşı korumaktır. Bu 
itibarla, general Miaja'run ve 5 ko
lordusunun askeri yük ve mesuli
yetlerinin ne kadar ağır olduğunu 
söylemek fazladır. Ancak, güçlük, 
yalnız cephelerin mevcut kuvvete 
göre çok olmasında değil, bir de, '> 

muharebe için lazım olan silah ve 
cephanenin gelebileceği yolun ke

c:nubunda v.e ne de şimalinde he- Çekoslovak meselesinin mevzuu ba
nuz gayelerıne varamamışlardır. his olması üzerine, büyük elçi, bu me 
Fakat, hükumetçilerin aksine, öyle seledeki Fransız - İngiliz tam işbirli
müsait ve üstten bir sevkulceyş du ğinin umumiyetle Avrupada hasıl et
rumu elde ettiler ki, bunun saye - tiği derin intibaı tekrar eylemiştir. 
sinde ister Katalonya ve ister orta 

silmesindedir. 

İspanyanın herhangi bir yerinde, 
hükumetçilerin cephesini, seçecek
leri en gevrek bir noktasından, yar 
mak için,. kuvvetlerini teksif ede
bilirler; millicilerin demir ve kara 
yollan da buna müsaittir. Halbuki, 
hükumetçiler, ayrı düşen memle -
ket parçalarından birine vukubula 
cak bir taarruza diğer parçadaki 
kuvvetlerle yardıma koşmk imka
nından mahrum bulunmaktadır; ve 
işte İspanya hükumetini nihayet 
yıkabilecek olan tehlike buradadır. 

Orta İspanyanın, bir sanayi böl-
gesi olan Katalonyadan ve dolayı- 1 ' 

(B A Ş M A K A L E O E N M A B A T) sile Fransadan kesilmesi ile bura-
ya artık, kara yoluyla sil8.h ve cep
hane sokmak imkanı kalmamıştır. 
Nasyonalistler, zaten denize hiı.klın 
olduklarından ve bütün hükumet 
sahilleri, millicilerin Majorka ada
sındaki Palme deniz ve hava üs
leri tarafından yakın bir kontrol al 
tında bulundurulduğundan deniz 
yolları da kapalı demektir. 

Fakat, kapanması pek güç olan 
hava yolu açık duruyor, havaya 
hükmolunmasa bile, bilhassa gece
leri işliyen, bir hava nakliyat ser
visi kurmak imkanı daima vardır. 
~aten Vinaroz düşeliberi, Bar -
selon ile Vallınsiya ve Madrit ara

nndaki muhabere ve muvasala tel
siz ve uçakla olmaktadır. 

Bir ordunun, hiç olmazsa en lü
zumlu ihtiyaçlarının havadan, hu
susi nakliye veya bombacı uçaklar
la, ikmal olunabileceğini İtalyan -
Habeş harbi geniş bir ölçüde gös
termiştir. Bu itibarla orta İspanya
dnkl ordunun silah ve mühimmat 
stokları sarfolunsa bile, bunların 

hava yoluyı'a ikmal olunabilecek
leri ve bu suretle burasının mü
himmatsız kalmıyacağı anlaşılır. 

Taassup 
Silahıyle 
Menfaat Avı 
Müstemlekeci 

(Başı 1 incide) 
memleketler dini 

taassubu eskidenbcri en kuvvetli bir 
müttefik saymışlardır. Çünkü bu 
nevi taassubun yardımıyle afyonla
nan, gözleri bağlanan, inkişaf imka
nından mahrum edilen adamları kö
le mevkiinde tutmak kolaydır. 

Fakat Fransadan başka her mem
leket, müstemleke idaresine ait ölçü
lerini gitgide yükseltmiştir. Yalnız 
Fransa eski dar ve kara ölçülerin
den kurtulamamıştır. Suriye gibi 
istiklale layık bir milleti, lngiltcre
nin dürüst bir şekilde her tarafta 
yaptığı gibi, bir müttefik mevkiine 
çıkaracak ve nradnki münasebeti sa-

mimi bir şekle sokacak yerde entri
kalı usullerle fesat çıkarmağa, hal
kı biribirine katmağa, taassup ve if
rat hareketlerile akıl ve itidal sahi-

Keza, orta İspanya topraklarının bi unsurların nüfuzunu kırmağa uğ
askerlerle ahal!yi besliyebile~eği- raşıyor._ 
ni de kabul edebiliriz, o halde, bu
rası yoksulluk, açlık ve mühim
matsızlık yüzünden düşmiyecek ve 

ancak Frankonun yeni bir veya mü 
teaddit taarruzu ile yıkılabilecek-
tir. 

H atayda da ayni silahları kul
lanarak Türkler arasmda tef-

rika çıkarmağa, Sünni Müslüman di
ye bir cemaat yaratarak Türk ekse
riyetini ikiye bölmeğe, diğer unsur
ları Türk aleyhtarı bir blok haline 
getirmeğe uğraşıyor. Bu da kafi gel-

miyor. Türkleri korkutmak, Türk 

dostlarını tethiş etmek için her si

lfıh kullanılıyor ve Milletler Cemi

yetinin bir çok mümessilleri de bu 

maksatla kör bir iilct haline indirili-

yor. Bu mümessillerden vazifelerini 

ciddiye alanlar derhal birer bahane 

ile başka bir vazifeye gönderiliyor .. 

Milletler Cemiyeti konseyinin ko

mitesi (Sünni Müslüman) diye çıka

rılmak istenilen fesadın önüne geç

miştir. Fakat bu vasıta, Hataya ait 

anlaşmayı tatbikatta hiçe indirmek 

için mürcaat edilen çirkin silahlar

dan ancak biridir. 

Pariste çıkan (Lö Tan) gazetesi-

ANADOLU AJANSININ NOTU: 

Jlntay meselesinin bu had denesi 
esnasında Türkiye Paris büyiik e!çisi
nin Hariciye Nazırına vaki olan ziya. 
retini Çekoslovnkya meselesini gö
riisrneye matuf gibi gösteren hu tel
graf. Anknra mahafilinde hayretle te
lakki edilmiştir. Paris büyük elçimiz 
B. Bonnet'yi orta Avrupa meselesinin 
inkiı:nfatı iizerinde fikir teati<ıi için 
değil, sırf Hatay' hakkında hadi~atın 
icap ettirdiği esaslı tcşebbüsah yap
mak için ziyaret etmiştir. Bu ziyaret 
csnasındn Fransa Hariciye Nazırı, 
biiyiik elçimize Beruttaki manda nın ı 
knmatınn anlasmnJar hükümlerinin 
tamamiyle tatbikını katiyetle emir ve 
tebliğ edeceğini temin etrni!'!tir. Bon. 
net - Dnvas mülakatının esası işte bun 
dan ibarettir. 

<:aro'ya at/edilen yeni 
bir 1.hezeyan 

Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu A-
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Berutta çıkan Elbeliığ gazetesi A

rap Ajansının bir muhabirine delege 
Garo taafından verilen aşağıdaki be
yanatı neşrediyor: 

"Hükumet, partiler hakkında sey
yan muamele yapmaktadır. İntihabat 
tam serbesti iJe cereyan edecektir. 
Sancaktaki Türklerin Araplara isnat 
ettikleri hareketleri haddizatında ken 
dilerinin yaptık1arını ve Arap1arın 
muhakkak zaferi önünde Türklerin 
şimdi intihabatı tehir etmek istedik
lerini Arap Ajansı yazabilir." 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 
Elbeliığ gazetesinin ne rettiğl bu 

haber eğer doğru ise B. Garonun ha
kikate kiilJiyen muhalif beyanatta 
bulıındnğunu kabul etmek lôzımgelir. 
Fikaki bu miiliikatın içinde vakiala
rın bir fok doğru ifadesi görülmemek 
tedir. Şurasını da ilhe etmek lazım 
gelir ki şimdiye kadarki intihabatta 
cebren istihsal ettirilen bir zafer var 
sn o da bilhassa Ermenilerin Araplar 
iizerindeki znferidir. Çünkü iki ka
zada Tiirk ekseriyeti azimesinden 
sonra gelen en kun•et]j cemaat Er
meni cemaati olarak göriilmckte ve 
bizzat f<'rnn:.ızların neşrettikleri ista
tistiklere nazaran dahi bir garibe ~ek 
linde tecelli cyliyen bu netice intiha
bat için hariçten nasıl taraftarlar ge· 
tirildiğini açıkça göstermektedir. 

Atatürk 
Istanbu!a 
Geliyor 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden) -
Büyük ~nder Atatürk, Cenup vila
yetlerimizde yapmış oldukları seya
hatten dönerek bugün saat 13,30 da 
Ankaraya şeref verdiler. Ulu Şefin, 
Ankaraya döneceklerini haber alan 
halk, istasyonu tsmamen doldurmuş
tu. 

Başvekil Celal Bayar, Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya, Ankara V31fsi, daha evvel Ka
yaşa giderek Reisicümhurumuzu kar
şıladılar. 

Büyük Önderlerine bir haftadır 

Hatayla 
Oynamamalı! 

Ankara, 25 (Tan muhabirin
den) - Falif Rıfkı Atay. yarın 
çıkacak Ulus'un "Hatayla oyna
mamalı!" serlevhalı başmakale

sinde Orient gazetesinde çıkan 
mahut hezeyanları tahlil etmek
tedir. Bu makalenin mühim kı
sımlarını bildiriyorum; 

!\landa idaresinin emrinde ve 
hizmetinde çalı~an bir gazete, 
seçim kaydı başladığından beri 
bize llataydaki Fransız politika
sının hedeflerini gösterir neşri
yat yapmaktadır. Bu hedefler 
şunlardır: 

l - Bir clt•\•letin elinde bulu-
nabilen hiitiin \'asıtalarla, as-
kcrle, jandarma ile, poJislc, teh
dit ederek, diiverek, aldatarak 
Hatay ekseriyetinin Türk olma
dığını vcsiknlandırmak, 

2 - llntayda yeni idarenin 
tatbikini imkansızlandırmak, 

tchlikeleştirmck, yani Hatayda 
kalmak. 1''akat ortada bir siirü 
anlaşmalar, taahhütler ve bil
hassa Tiirkiye gibi bir devletin 
Şl'ref vazifesi \'arken bunu açık
tan açığa ilan etmek güçtür. O 
halde lickli kurtarmak, davayı 

I · esasından çürük gösterecek zc
,·ahiri elde etmek lfızımdır. Bir 
defa Hataylılara anlatılmalıdır 
ki, Fransa oradan ~ıkını~·acak
hr ,.e bu nazik günlerde her kim 
Fransa hiikimiyctinin de,·amım 
i tenıcz gibi hareket ederse ona 
yarın karşısında Fransayı diiş

man bulacağını hissettirmelidir 
ve nihayet din, mezhep, entrika. 
para, sföniirgedJik silahları kul
lanarak ekseriyet paramparça e-
dilmelidir. 

Cenevre \'C Ankarada Tiirlti
ye ile müzakere ve anlaşmalar
da bulunmak dahi bu şekli kur
tarma oyunJnrı arasındadır. 

Cinnyctc kadar \'aran biitiin 
tazyiklere rağmen, Suriye sö
mürgecilerinin inkar etmekten 
kendilerini menedemedikleri 
Tiirk nisheti nedir biliyor mtı· 
sunuz? Yiizdı! iR! Derhal söyli-

yelim ki, netice bize Hatay 
Tiirk ekseriyetinin her türlü 
tahminlerden daha fazla oldu -
ğunu isbat etmektedir. 

Sözler, anlaşmalar, ahitler 
hepsini ~ocuk oyunları haline ge 
tircnlcr ve yarının vahim me
suli)·etlerini hazırlayanlar kim -
lerdir? Artık bu sualin cevabı
nı hulmıya ~alışmı~·acağız. Bu 
tarzda diişünenJer ne kadar yan· 
lış olduklarını anlıyacaklardır. 

Suçlu olmak! En .sarih hakla-
rımızıp davasında ancak beynel
milel uzlaşma usullerinden isti
fade etmek lınsusundaki sami
mi ısrarımızın miikafatı bu ol
mamalı idi. "'akat dost, düşman 
herkes nihayette bizi haklı gör-
mek için b<;yle hareket etmeli 
idik. Ondan pi,man değiliz. 

Hayır, ne yaparsanız yapınız, 
sabit olan fok hakikat şudur: 

Hatay ekseriyeti Türktür! ve 
bunun mukadder olan tek neti-
cesi şudur: 

Müstakil Hatay! 
Ne bu hakikati, ne de bu ne

ticeyi değiştirnıiye boş yere ui· 
raşmasınlar, dava, bu oyunlara 
müuade etmiyecek kadar bü
yüktür. 

F. R. ATAY 

G eneral Frankonun, 23 mart 
ta, Ebro şimalinden Kata -

lonyaya yaptığı taarruz da bir bu
çuk aydanberi, Segre nehrinin sağ 
kıyılarına dayanıp kalmış ve hüku 
metçller, bunlara karşı, sol sahili 
tutup tnhkim etmişlerdir. Millici
lerin Ebro şimalindeki taarruzdan 
gayeleri, şüphesiz Barcelonu al -
mnktı ve bunun için, Ebro nehri
ni Quintoda şimale geçen General 
Yagüe kolordusu daha nisanın ü
çünde Leridayı almıştı. Fakat da
ha şimalden, Pirenenin eteklerin -
den ilerlemesi icap eden General 
Solchaga kolordusu, şimalden ce
nuba, Ebroya akan bir sürü dere
ler ve nehirlerle kesik ve çok sarp 
arazi yüzünden geri kalmış ve an
cak daha cenupta Noguera ve Seg
re ırmaklarına varan milli kıtala
nn da şimale dönerek dereler bo -
yunca Pireneye doğru yürümeleri 
ile çevrilen dağ kütleleri arasında 
gerileri kesilerek kalan hükumetçİ 
kuvvetlerin Fransız hududuna çık
maları sayesinde, yol açılmış ve 
Salchagn da nihayet Segreye var
mıştı; amma bu zamana kadar da 
hükumetçiler bu nehre taze kuv
vetler yetiştirerek, yağmurların da 
yardımile, Frankoculann taarruzu 
nu karşılnmıya muvaffak olmus -
]ardı. 

nin son sayısında Hatay seçimlerine 

ait haberler gördük. Fransız Harici

yesine en yakın olan bu gazetenin 

lisanı, seçimlere karşı bitaraf, taah
hüdüne sadık, dürüst bir Fransanın 
lisanı değildir. Türkleri düşman bir 
tarar tutan ve onlara karşı bloklar 
teşkil ederek, propagandalar yapı
larak açılan entrika ve fesat dolu 
mücadeleyi şiddetle benimseyen bir 
lisandır. 

hasret çeken Ankaralılar, istasyonu'-================ 
tamamen doldurmuştu. Şefi getiren 

F rankoculann uzun sürcııı Pi 
rene hareketleri, her ne ka 

dar, Fransa Barselon dcmiryolunu 
kesmek için hudut istasyonu olan 
Puigcerda mcvkiini zaptedemedi 

ise hiç olmazsa her iki Noguera de
relerindeki Katalonva sanavıım 
bec;liyen ve Barselon~yı aydınlatan 
büyük elektrik santral ve baraj
larını, sapasağlam ele geçirmfye 

hususi tren gara girdiği zaman her
kes heyecan ve sevinç içinde idi. 

Atatlirkün hemşireleri Bayan Mak 
bule, Atatürk kızı Binbaşı Sabiha 

B izim bu işlerdeki başlıca duy- Gökçen, Büyük Erkanıharbiye Reisi 
gularımızdan biri, adına bu Fevzi Çakmak, bütün vekiller, eski 

kadar küçük ve çirkin işler yapılan Başvekil İsmet İnönü, hükumet ve 
ve imzası kendi mümessilleri tara- parti erkanı, sayJavlar Reisicümhu
fından çiğnenen Fransız milletine ru karşılamak üzere istasyonda bek-
acımaktır. lemekte idiler. 

Hatayın nkıbetine gelince, bu nok- Atatürkün hususi trenleri tam sa-
tada tamamile müsterihiz. Cenevre at 13.30 da gara girdi. Büyük Şef, 
anlaşmalarının metnine ve ruhuna çok neşeli ve çok sıhhatli idiler. Der 
uygun olmıyan her türlü tatbikat hal vagonlarından inerek kendiJeri
harcketleri, bizim gözümüzde hiç ni karşılamağa gelenlerin ellerin sık 
hükmündedir. ı tılar, iltifatlarda bulundular. Müte -

Ahmet Emin YALMAN nkiben hep birlikte garın merasim 

salonuna girildi. Atatürk salonda bir 
müddet kaldılar ve kendilerini kar
şılamağa gelen zevatla kısa bir has
bihalde bulundular ve bu arada se
yahatlerinden çok memnun olarak 
döndüklerini gezdikleri havalide 
mahsulün iyi olduğunu ve halkın çok 
iyi çalştığını beyan ettiler. Ulu On
der bir az sonra, otomobillerine bi -
nerek, halkın çok candan, çok sami
mi tezahüratı arasında Çankayada
ki köşklerine hareket ettiler. 

Atatürk l•tanbula 
geliyor 

Ankara, 25 (tan muhabirinden)
Atatürkün bugünlerde lstanbulu şe
reflendirecekleri öğrenilmiştir. 

Londrada Haydutlar 

Lordu Milyoner Bir 

Kaçırıyorlardı 

Lord Nuffild 

(Başı 1 incide)) 
y:ı lnız Ingilterede değil bütün dün
yada tanınmış bir şahsiyettir. Bu 
yüzden kaçırılma teşebbüsü geniş öl 
çüde merak ve heyecan uyandırmış
tır. 

Hadise şu şekilde vuku bulmuş -
tur: Lord Nuffild. geçen akşam Oks
ford yakınında Moris fabrikalarının 

1 bulunduğu Kovlcy'deki bürosunda 
bir knçırılma teşcbblisüne maruz kal 
mıştır. 

Lord, atelyelcr kapandıktan son -
ra bürosunda çalışmakta olduğu sı

rada büyük bir otomobilden inmiş o
lan iki kişi büroya gelerek kendisi
ne derhal otomobillerine binmesini 
emretmişlerdir. Lord, bitişik bir oda 
da kendisini beklemekte olan bir dos 
tunun nazarı dikkatini celbetmeğe 

ktıfi gelecek bir müddet, şerirleri o · 
yalamış, dostu da bu müddet zar -
fında polisi haberdar etmeğe muvaf 
fak olmuştur. Bir kaç dakika sonra 
poJislerle dolu dört otomobil büro -
nun önünde durmuş ve polisler kaç
mağo hazırlanmakta olan şerlrlcri 

tevkif etmi~lerdir. 
Lord Nuffild 1878 de doğmuştur. 

Hayata bisiklet tamircisi olarak a -
trlmış, daha sonra motosikletlerin 
icadı üzerine bunlarla meşgul olarak 
bir garaj açmış. daha sonra 1913 te 
bir otomobil yapmış ve ancak Büyük 
Harpten sonra bir otomobil fabrika
sı açarak çok büyük muvaffakıyet 

kazanmış ve lngilterenin en zengin 
adamları sırasına girmiştir. 

Lord Nuffild'in bir çok ilim ve ha 
yır müesseselerine çok büyük yar -
dımlarda bulunması onun bütün 
memlekette sevilmesine saik olmuş 
tur. 

General 
Bursada 

Mariç 

(Başı 1 incide) 
Vali Şefik Soyer, belediye reisi, 

tümgeneral, emniyet müdürü ve ka
labalık bir halk kiitJesi tarafından 

karşılandılar. General Mariç, Çelik
palasta bir müddet istirahatten son
ra Bursa valisini ziyaret etti. Müzeyi 
ve Ulucnmiyi gezdi, Uludağ yolunda 
bir gezinti yaptı. 

Yarın, general Mariç şerefine, Çe
likpalasta vilayet bir ziyafet vere
cektir. Ayni gün general, Çekirgeyi, 
Merinos, İpekiş fabrikalarını geze~ 
cek ve Gemlik yoluyla Yalovaya ha
reket edecektir. 

Yugo•lav Harbiye Nazırı 
Bandırmadan geçerken 

Bandırma, 25 (Tan muhabirinden) 
- Yugoslavya Harbiye Nazırı Gene
ral Mnriç, ve refikaları, refakatlerin
de General Asım, Yugoslavya ataşe
si Tomas ve refikası, General Rem
zi ve maiyeti olduğu halde bugün sa
at 9 da hususi trenle lzmirden Ban
dırmıya geldiler ve askeri merasimle 
karşılandılar. 

Bu münasebetle her taraf Türk ve 
Yugoslav bayraklariJe donatılmış, gü 
zel bir tak kurulmuştu. 

General Mariç, Bandırmada yalnız 
bir buçuk saat kaldı. Ve yine ayni 
coşkun tezahürler arasında Kocatepe 
muhribine bindi. Muhrip uzaklaşın
caya kadar general, güvertede kala
rak, kendisini uğurlıyan Bandırma 

halkına selam vermek ve mendil sal
lamak suretile mukabelede bulundu-
lar. 
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Yeni Bir 
Hadise 

( Bcışı 1 tncidt 
•rııJ oslovakyayı hunu da kabule 1 

1
. 

""k"rf1C 1 başlamıştır. Fakat Çek hu u . 
1111 nüz bu :rolda hir knrar '•ernte 

Almanyanın Protestosd 
lO' Prag, 25 IHususil - Çeko5 . 

yadaki Südet Almanlar mesele~~ 
niş bir dinlomatik faaliyete se 
yet vermeğe devam edivor. Bu!!llr 
manyanın Prag sefiri Çek ta~11 

rinin Alman topraklan üzerinde 
laşarak istikşaf yapmalarını pr~t 
etmiştir. Alman istihbarat bll 
son yirmi dört sapt irinde ("Pk ~ 
ri tayyarelerinin Alman budu 
dört kere tecaviiz ettiğini bildirıf. 
tedir. Almnnlara göre bu askeri tı 
varPler yollarını sac:ırmıımıc:lar. f 
kis tavyarelerin içindekil<'rin tarıı. 
yaptıkları tesbit edilmiştir. Hattll 

1 tayyarelerden birinin Alman toP11 

l larında insa olunan sedlerin fotOgr 
1 !arını aldığı .ı&riilmüstür. 
1 Hudut üzerindeki Çek kuvvetle 
1 nin henüz geri alınmadığı Almııfl 
7.ef P1eri tarafından iddia olunı:il11 

ve bu gazeteler Çek askerlerini~ 
yısı üzerinde bir çok tahrrtif.I 
yürütmektedir. Alman gazeteleri 
giltere gazetelerine hayali birtıı 

buhranlardan bahsettikleri için Jll 
hazeye devam ediyorlar. 

lngiliz kabinesinde 
diplomatik faaliyet 

Vaziyetin icap ettirdiği diploı:rıs; 
faaliyet bir hayli geniştir. 

giJtere kabinesi bugünkü t 
lantıı:;ında Lord Halifaks'ın 

yasi teşebbüsleri neticesi!\ 

elde edilen miisait neticeyi tasviP 

miş ve Avrupa için çok vahim bit 

til{ıt mevzuu olan Südet Almanlar 

selesinin kati surette halli için tıı( 
terenin dipJomatik faaliyetine de'~ 
etmesine karar vermiştir. İngilte 
aliıkadarlarJa temasını muhafaza J 
cektir. 
Diğer taraftan Fransa h ii kfımetl" 

mına Hariciye Nazırı Bone Amerj)f 
nın da Ceko~lovakya meselesind~ ~Y 
zaheretini istetmiş. bu miinasebt" 
Amerika Hariciye Nazırı şu bcyİ 
ta bulunmuştur: 

"-Hiç ştiphc yok ki Amerika~ 
kumeti sulhüri her tarafta muhal• 
sile alakadardır. Avrupa vaziyeti1l 
inkişafını azami bir dikkatle takip ..ti 
miştir. Amerikanın bugüne kadtlV 
hareketi buna inhisar etmiştir. Bu 
sele hakkında şimdiye kadar yapıtı 
olduğum beyanat ta bu çerçeveyi S 

mamıştır." 

Bundan başka Çekoslovakysrı11 

Paris ve Londra sefirleri Praga gitttıl 
tir. Almanyanın Londra sefiri 'f' 
Dirksen, Lord Halifaks iJe uzun u 
dıya görüşmüş, müliikat esnasırıd' 
Henlayn ile Çek hükumeti arasınd' 
başlıyan müzakerelerin gerginliği r 
zale ettiği müşahade edilmiştir. 

ôldürülen Südetlerin cenaze 
mercuimi 

Cumartesi günü hududu geçmek t 
zere iken kazara öldürülen iki sud' 
Almanın cenazesi bugün yapılmış t4 
merasim hadisesiz geçmiştir. Alm-' 
ya ataşemiliteri ile hava ataşesi, l{i.f 

leri temsil etmişler ve onun na 

birer çelenk göndermişlerdir. He" 
layn'in muavini Frank bir nutıı' 
söylemiş ve: 

"Bizler ölsek te Almanya yaş' 
malıdır!,, demiş, Henlayn de teer 
sürlerini bildirmiş ve matem alfunl' 
ti olarak bayrakların yarı çekilmesi' 
ni emretmiştir. 

Çek hükumeti mıntakasında bet' 
hangi bir hadisenin vukuuna mef 
dan vermemek, için şiddetli emniye1 

tedbirlri alınmıştır. 

Avam Kamara
sında Hararetli 
Bir Celse 

(Başı 1 incide)) 
geri olmadığını ve her hangi hav' 
kuvvetine karşı gelebileceğini aJJ 
!atmıştır. 

Amele partisinin muahezp, ta'kritl 
ni müdafaa eden Dalton, hükunı.C 
tarafından tutulan hattı har~~eıill 

umumi el)ıdişe uyandırdığını. aydl 
200 tayyare çıkarmanın katiyen kst' 
gelmediğini söylemiş ve Ingiliz tııf 
yareciliğirıin Alman tayyareciliğin ' 
den geri olduğunu ilave etmıstir. 
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SALİH K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir 1 lik ve 1 O luk 
kutuları vardır. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
21 - Mayıs - 1938 Vaziyeti 

AK T 1 f 

Altın· S ! ' k' · a ı ılogram 17 .152.279 
8.\NKNOT 

UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası 

lla.r· ı~t.eki Muhabirler: 

A~TIN: Safi kilogram 9.054.617 
ltına tahvilı kabıl Serbest 

dovızJer 

Oıfer dovizler •e Borçlu kli
ring bakıycJen 

il azı ne Tah villerf: 

Deruhte edi, evrakı ııakdiye 
ltarıııııeı 

Kanunun 6 - 8 inci maddele
ruıe tevfikan l:ıazıoe taratmdan 
Vilti tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
İiAZINiı: BONOLARI 
l'ICARI SENEDAT 

Estıam ve Tah\iJat Cüzdanı 
(Deruhde edilen evrakJ nalı: 

A - (diyenin kar,ıhil t:ıham 9C 

(Tahv111t(ıtibari kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvılit 

Avanaıar: 
Altın ve Döviz Uzerine 
Tahvilat tizenne 

lr!fiseda.rla.r 1 
&ıuııteµı:: 

24.126.052.90 ı 
22.948.088.-

1.331.194.5511 

242.795.45 

12. 736.042.881 

15.387.541 

16.201.092.401 

158.748.563.-

14.919.489.-

1.500.000.-
45.305.922.29 

39.182.931.58 
7.013.251.21 

102.160.61 
9.215.406.34 

Yekfuı ı 

PASiF. 
Lıra Sermaye 

Dıttyat Akçesi 
48,405.335.45 Adi ve fevkalido 

Hususi 

242.795.45 

28.952.522.82 

143.829.074.-

46.805.!)22.29 

46.196.182.79 

9.317.566.95 
4.500.000.-

13.613.863.16 

341.863.262.91 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evralcı nakdiye 

Kanunun 6 - 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazıoe tarafından 

vaki tediyat 

Deruhde edi. evrakı ruııklflv ... 
bakiyesi 

Karşılrğı tamamen aJtm olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili iliveten tea_ 
vazd. 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taa.lıhüdatı: 

Altma tahvili kabil dövizlet 
Diğer dövizler ve alacaklı .itli· 
rıng baldyeJed 

Muhtelif~ 

2. 712.234.11 
6.000.000.-

158.748.563.-

1 

14.919.489.~ 

143.829.074.-

19.000.000.-

Lira 
15.000.000.-

8.712.234.11 

13.000.000.- 175.829.074.-

1U15.0l4.35 

821.40 

31.686.064.551 31.888.88U5 

91.220.05UO 

'WP 1..A- 341.863.262.91 
.-.ea.uı& ----

2 Mart 1933 tarihinden itibarfJn 
Iskonto haddi o/o 51f2 AJtm üzerine avans% 4* 

-----~--~--~~~----~----~--~------~~--------------------~------------------~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Avrupa hattında arpa ve sair hububata tenzilat 

1. Haziran. 1936 tarihinden itibaren hububata, tohumlara ve çckirdekr
ıere mahsus tenzilli tarifeye "Arpa ve sair hububat" da ithal edilmiştir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (3072) 

• • • 
9 ncu işletme müdürlüğünden: 

Hali tasfiyede bulunan 

Lö Feniks Dö Vien 
HAYAT SiGORTA ŞiRKETi 

Slgortahlarına 

Tasfiye muamelatının 21-5-938 
tarihipden itibaren altı ay müddetle 
temdidine Istanbul ikinci Ticaret 

Sirkeci - Küçük Çekmece Banliyö katarları yaz servisi 1. VI. 1938 t a- mahkemesince karar verilmi§tir. Bu 
rihinden itibaren başlıyacaktır. günkü mevcuda göre yüzde on nisbe 

Yeşilköyden saat 8,20 de hareket etmekte olan 19 numaralı katar bu tinde ikinci muvakkat ' bir tevziata 
servise ithal edilememiştir. daha karar verilmiş olduğu ve ya -

Yolculara mahsus cep tarifeleri gişelerde satılmaktadır. Fazla tafsilat kında makbuz suretlerinin sigorta -
için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (3063) lılara gönderileceği ilan olunur. 
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lstanbul Defterdarlıijından: 

Sıra Mükellefin i- İştigal nevi Ticarethane adresi 
No. sim ve şöhreti 

1 Mihal Mahrukat M. Ç. D. bahçe 97 
2 İrfan Ahçı ,, ,, 165 
3 Ahmet Manav .. D. içi 32 
4 Jcnyo Komisyoncu Bayazıt Hüdavendigar han 59 
5 Leon Hriskoviç ,, Bayazıt Hüdavendigar han 73-74 
6 Edvar ve Ş. 

" Bayazıt Nomi.ko han 10 
7 Salih Kahveci Bayazıt Karaoğlan 35/ 37 
8 İstavri Fabrika K. Ali V. İskelesi 17 
9 Valter Siger Komisyoncu Bayazıt Çinili R. H. 4/ 12 

10 Şimith Mümessil Bay azıt Ovagimyana han 27 / 28 
11 Şirnith t• Bayazıt Ovagimyana han 27 / 28 
12 Diınitri Otelci Bayazıt Topçular 153 
13 Sabri Tütüncü M. Çelebi D. Bahçe 138 
14 M. Maksut Madenci Bayazıt Çinili R. han 1 
15 Valtersiger Komisyoncu Bayazıt Çinili R. han 8/ 12 
16 

" " 
Bayazıt Çinili R. han 8/ 12 

• 

Verginin 
miktarı Nevi .İhbama: Senesi 
Lira K. me 

3 44 kaza:ıın 5/ 55 936 
5 82 .. 5/ 56 " 29 81 u 5/ 57 ,, 

240 60 " 5/ 60 935 
245 15 .. 5/ 61 936 
345 60 " 5/ 62 935 

15 62 
" 5/ 63 934 

57 61 il 5/ 65 936 
368 11 .. 5/ 66 935 

""\ 
339 84 ,, 5/ 72 935 
390 53 ,, 5/ 71 935 

84 96 
" 

3/ 2 934 
236 25 ,, 5/ 93 934 
221 98 .. 5/ 89 934 
288 00 ' ,, 5/ 90 935 
58 28 

" 
5/ 92 934 

Yukarda adı, işi ve eski adresi yazılı Galata Maliye şubesi mükellefleri yeni adreslerini bildirmemiş ve ya-
pılan araştırmada da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıla ait kazanç ve buhran vergileri 
ihbarnamelerinin kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. 

Hukuk usulü ınuhakemeleri kanunu hükümlerine göre tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan o-
lunur. (3086) 

iııı ___ E_M_N_•_v_E_r_s_A_N_D_•G_-_. _,L_A_- _N_L_A_R_• __ ı ;;;~~:~:ti ;:~iy~;;,~ 
Ta.afiye Heyetinden: 

Satılık Kıymetli 
Mucevherler 

Büyükada Yat Klübü Türk Ano -
nim Şirketi Heyeti umumiyenin 
25-6-936 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 11 de Büyükadada A
nadolu klübü şubesinde sureti fev • 

Holümüzde teşhir edilen gayet kıymetli mücevherlerden 
koleksiyonları behemehal görünüz. (3037) 

mürekkep kaliıdede içtima edeceği arzolunur. 

Karabiga Belediyesinden: 
1 - Cümhuriyet alanında mevcut kaide üzerine yaptırılacak Atatür

kün büstleri, kitabe, ve zafer işaretidir. 
2 - Keşif bedeli 500 liradır. 
3 - Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. 

RUZNAME: 
1 - Tasfiye tarihinden bugüne ka 

dar tasfiye memurları tarafından 

yapılan muamelata dair raporun kı
raati ile bu hususta karar ittihazı. 

2 - Murakip raporunun kıraati, 

3 - Teklif olunan tevziatın t asdi -
4 - Eksiltme günü 20-6-938 pazartesi günü saat 14 de 

belediye Encümeninde yapılacaktır. 
Karabiga k' ı, 

5 - Muvakkat teminat 37 lira 50 kuruştur. 
6 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Karabiga Belediyesinden isteme

leri. 

7 - Postada vaki gecikmeden mesuliyet kabul edilmez. (3064) 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 
(24302) lira 98 kuruş bedelle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu -

lan Adana - Kozan yolunun 3 + 000: 5 + 000 arasındaki (2000) m; lik 
şose ve iki Menfez inşaatına istekli çıkmamıştır. 

Bu inşaat bu bedelle 28-5-1938 tarihine müsadif cumartesi günü sa
at 10 da ihale edilmek üzere pazarlığa konulmuş olduğundan isteklile
rin bu günde Vilayet daimi encümenine ve keşfini görmek için de Nafia 
Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3013) 

4 - Tasfiye mcmurlorının ve mu
rakibin ibrası. 

KAYIP: 6/ 205 numaralı makine 

lostromo cüzdanımı kaybettim . Ye -

nisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Hasan oğlu Ahmet 

KAYIP: Valide okulu 9 uncu se
neden almış olduğum tasdikna memi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur. 
No. 430 Ahmet Yümni Scnol 



tZ=:=================-::==========================~======= TAN 

PiRE, TAHTA 
KURUSU 

S 1 N E·K 
SiVRiSİNEK 
ve bütün 

~Cli gazi boya ile karıfbrara:k 1alancı ~ebt markalı lCutiılara doldunıyorlar. Ve fıçılarda yerine 

satıyorlar. FAYD~ iSMiNE ve MARKA SINA DiKKAT 

Aldamnaynm Faydada gaz yoktur. 1/8 litre 20-1/4 30-1/2 45-1 litre 70-5 litre 300 kuruş. Toptancılara tenzilat. 

1 ,,,. 

idi-ar 
Kesesi 

2 

3 
Kirli kan 

4 
Çtlc:anlan 

idrar 

Böbreklerimiz; hilkatin yarattığı müthiş bir süzme 

makinesidir. Günde beş yüz litre kan süzer. içtiğimiz 

şeylerin faydalılannı uzviyetimize, muzur olanlarını 
idrar yolile harice atar. Bu harikalar nümunesi maki

nenin çalışma kuvvetini artırmak sıhhatimizi temiz 

ve anzasız şekilde yaşatmak demektir. Bu kudreti 

yalnız 

kaşeleri temin eder. (HE L M O B L Ö) böbreklerin 
faaliyetini artırır. Böbreklerden idrar torbasına ka
dar olan yollardaki bastahklann mikroplarını kökün-

den temizler. Bilhassa kadın ve·erkek eski, yeni bel
ıoğtiklugu, mesane iltihabı, orşit, sistik, idrar zorluk 
lan, bel ağı'ısı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yan
mak hallerini defeder. İdrarı çoğultır. Vücudün içeri
sini güzelce yıkayıp temizler. Sıhhat Vekaletimizin 
resmi müsaadesini haiz bnlnn.:ın m F. L MOR ı. Ö) 
her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek ma

vileştirir. 

, Sayın Bayanlar, Baylar ' 
• Mideniz bozuk, diliniz paslı • 

KAB 1 Z 

OtNtz için 

' 

Ağıza ferahlık, nefese hoş bir koku, ruha inşi
rah veren, konuşurken etrafa saç tığınız latif 

ve cazip rayiha ile karşınızda bulunanlan tes
hir ile kendinizi sevdiren ha.kiki 

SEN-SEN 
nam Amerikan mamulatı kullanınız. Susama
yı giderir, İÇKİ KOKUSUNU HİÇ BELLİ 
ETMEZ, sigara, sarmısak, soğan kokularile 
TABİATEN AÖIZ KOKUSUNA MOPTELA 
OLANLARIN saçtıklan naho§ ve müz'iç ko
kulan tamamen izale eder. 

Her va.kit SEN - SEN kullanınız, yanınızda 
bulundurunuz. V ARLI(HNIZ ve GÖ'ZELLt

elzemdir. Eczanelerde, rnvantacılarda, aktarlarda bu
lunur. 75 parçayı havi zarfı 8 kW'Uştur. 

Türk Hava Kurumu 

BUY-OK PiYANGOSU 

çeklyoraanız al.ı de on binlerce kiti gibi 

tecrübe ediniz. MİDE ve br.ırsak
lan yormadan ve alıştırmadan 

ıslah eder ve temizler. 

HAZIMSIZLIGI, MiDE EK
ŞiLiK, ŞiŞKiNLiK ve 

YANMALARINI GiDERiR. 
İ§tiha ve sıhhatinizi düzeltir. İçil

mesi ıayet IAtif: tesiri kolay ve mil
lliyimdir. Son derece teksif edilmis 
bir tuz olmakla mümasil hl~ bir müs
t:ıhzarla klyas kabul etmez. MAZON 

• ismi, HOROS markasına dikkı:ı' • 

Bakteriyoloji Laboratuarı 

2 ci Keıide : 11 - Haziran - 938 dedir. Umum1 kan tahlllAtı frengi nok· 
tal nHarından (WHaerman ve 

Bu··yu••k lkram•ıye 45 QOO L• d kahn teamuııerı> k•n kUreyvatı ... 
e ıra ır e yılması Tifo ve ısıtma hastalıkları 

l?~ 
~ 
f~ 
lteJL~ 

• • • 

~! 

WOLANTSk gAN~ 
ı t UNi N~_j 
.! ................... . 

Zührevi ve cıJt baRtalıkJarı 
teıhlal idrar balgam cerahat ka:ıu · 

Bundan backa : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık rat ve au tahlllltt Oıtrı mlkroakopl Dr. Hayr·ı o·. mer 
l' huauat •fılar lstlhzarı kanda Ore. 

• k • 1 f ( 1 2 } (' 1 k "k şeker KlorUr Kolleaterln mlktarl•· 
1 ramıye er e 0.000 V e 0 .000 Jra 1 1 İ ~'"'" t>ıvlnl Dlvanyolu No. sıı JğJeden sonra Beyoğlu Ağacam 

Tel 20981 cıırsnıımdR No 133 l'PIPfnn · 4~flX adet mükafat vardır... - • ._ _______ ..: 
Frensızca ve İtalyanca da bilen -

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu l~r Alm~.n Mü.rebblyeı 
Kibar ve yüksek hır ailede yetiş 

piyangoya İ§tirak e tmek suret ile siz de taliinizi kin çocuklar için mürebbiyeliğe ta _ 

deneyiniz. liptir. İstanbul 13 posta kutusuna 

.. •••••••••• ••••••••••••••1!111111 .. müracaat. 

Sahibi ve·, umumi neşriyatı ıdare 

eden: Ahmet Em in YALMAN. Gaze-

tecilik ve Neşriyat Türk Llmitet Şir 

keti. Basıldı~ ver TAN Matbaası 

... 
26 - 5 - 938 -

M EY VA T U ZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERINDEN 
iSTiHSAL EDiLMiŞ TABU BiR MEYV A TOZUDUR. 

ıslah ve insana bayat ve canhlıık 

t>a.hşeder, 

INGllJZ K.ANZUK F.cZANESl 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Egzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak için 

EKZAMiN 
kullanımz. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. ·----•a Sovyet TEHNOEKSPORT fabrikasının ··----·· .. 

ZiRAAT MAK I NALAR I 
Sağlamlık ve ucuzluk itibarile rakipsiz makinalardır. ~d· 

Ekin biçmeye mahsus Dqlaplı ve Tırmıklı Orak maklnalan. Bteer ballar ank 
makinaları, Alevatörlü son sistem Saman toplu buğday ve ~ harman 11118-

kinaları, biçer, · döğer harman makinalan, çayır makinalan., beygir taralı. bal 
tulumbaları (Pulvarizatör) süt makinalan, üniversal ve büyillı: traktörler ve trak-

tör pulluklarımızın bütün aksamı en kuvvetli çelikten yapllmıfbr. 
Türkiye merkez deposu: Galata Tünel Cad. Perçemli sokak No. 11 

ISMAIL HAKKI KOZACIO(t,LU. 

Şubesi İZMİR, Halimağa çarşısı No. 20 
Orak makinalarımızın Anadoluda satış yerleri: Eskişchirde: Mehmet Dost ft Nl
kola Satalbavoy - Akşehirde: Kemal Uruslu - Kadınhanda Osman İşık ve cw
takları - Konyada: Kasım Kaymak ve ortakları - Çumrada: Ahmet Kumruluo!-

iıl••• lı ıu - Adana ve Mersin: t. Hakkı ve A. Nedim Kozacıoğlu. 4 

Mekteplere Maaşh Askeri 
Öğretmen Aranıyor 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesine riyaziye, Erzincan askerl orta 
okuluna riyaziye, tabii ilimler, Konya askeri orta okulu ile Ankara Ge
dikli erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden; kültür öğretmeni ola11ların veya öğretmenliğe 
kanuni ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep haklan gözö-
nüne alınmak şartile 30 :40 lira asli maaş. . 

Yüksek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete girecekle
re de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır: 
A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (lise için, 

üniversite riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden veya yük 
sek öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 
Orta mektepler için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan veya orta öğ

retmen okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan ve
rerek ehliyetname almış olmak.) 
B) Yaşı 45 ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 

C) Askeri okullarda en az üç sene hizmeti şartsız olarak kabul et
miş olmak. 

4 - Yukarda yazılı şartları tamamen taşıyanlardan istekli olanların 
dilekçelerile birlıkte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfus tezkeresi 
sureti ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini 
Ankarada Askeri liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 - Üçüncii maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza
ran öğretmenliğı uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonradan 
istenecektir. (879) (3082) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı 

metre 
Cinsi Tahmin 

Bedeli 
Lira Kr. 

İlk Teminat 
Lira Kr. 

.7000 Çamaşırlık ve astarlık bez 2800.00 210.00 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 7 000 

metre çamaşırlık ve astarlık bez komisyonumuzda mevcut evsafına göre 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10 haziran 938 cuma günü saat 15 te İstanbul Gedik
paşadaki Jandarma satınalma komisyonun binasında yapılacaktır. 

3 - Şartname ve evsaf• her gün adı geçen komisyonda görülebilir .. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı evrak 

ve ilk teminat mektuplarile komisyona gelmeleri. <3071) 


