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- 5 BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük c iltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan ınah· 
ru.m bırakmayınız. T am eserin fiyatı 7 liradır. 

TAN Matbaası 

~ 

Atatürk Bu Sabah lstanbulaGeliyorlar lngiltere ile 
Mali Anlaşına 

Atatü:rkün Mersin seyahatlerinden avdetlerinde Ankaraya '·anşlarını tesbit 

-ı Ankara, 26 (TAN Muhabirinden) - Büyük ettiler. Kendilerine, Büyük Erkiınıharbiye Reiı-
1 önder Atatürk, bugün saat 18,25 te otomobil- ıi Marefal Fevzi Çakmak refakat etmektedir. 

Hat ayda 
Ermeniler 

J\hmet Emin YALMAN 

P ariıte ha ftada b ir çıkan 
(Mariyan) gazetesi, Ha

laydan bahsederk en b izi tehdit 
~diyor. Diyor k i: 

"Türkler Hatayı almayı kolay 
'anıyorlar. Halbuki ora.ya gir
dikleri zaman k9.11ılanna otuz 
hin ıilihh Ermeni çrkacaktır.,, 

Bu sözlerin d elalet ettiği ma
"'11.llU' karaısmda b ir Yakm SarkJı 
"e bır nuan aıtauıe-4enn bır 

tıefrct duymamak imkanı yoktur. 

Tarihin diinkü de\'irler inde; Yakın 
Şarkın insanlarını türlü türlü vaat, 
i~fal ve tahriklerle kendi sömürgeci 
emellerine yem ve \'asıta d iye kullan
lllak istiyen devletler vardı. (Şark 
ltıeslcsi) adı altında bir, iki asrı baş
tan başa dolduran facianın, bütün acı 
rollerini bu zal'allı insanlara oynatı
;)ror)ardı. 

f akat günün birinde Yakın Şark 
taki insanların gözleri açıldı. 

ltendilerine çok uzak ve yabancı e-
l'neller için alet ve kurban diye kul
lanıldıklarını, boş ve neticesiz vaatler 
le top ve propaganda yemi haline in
cl irildiklerini anladılar. Bu acı tecrü
beler neticesinde vardıkları netice, 
artık başkaları için değil, kendileri i
çin. yaşamak yolundadır. 

Balkan Birliği, işte bu idrak ve in
tibahtan doğmuştur.Balkanlılar haris 

Ve sömürgeci devletlerin emellerine 
ll~rşı bir tek cephe kurmuşlar ye hep 
bır ağızdan şu siyaseti ilan etmişler
dir : 

"B u kadarı yeter. Bundan sonra 
;izi yedeğinize alıp kör filet diye kul 
a.namazsınız. Artık sizin için değil, 

kendimiz için yaşıyacağız." 

lerile Ankara iıtcuyonuna geldiler. Ve tam Büyük ônJerin hemfireleri Bayan Makbule 

ıcud 18,30 da huıuıi trenle lstanbula hareket de ayni trenle lstanbula gitmiştir. 

M. Müdafaa, Maarif ve Nafia Büdceleri Kabul Edildi 

M. Meclisinin Orduya 
Selim VeMuhabbeti 
Dünkü Büdce Müzaker. -
leri Çok Hararetli Geçti 
Kazım Özalpın Sözleri: 

• Maddi ve manevi kuvvetleri iftihara değer bir derecede olan 
ordumuzun, Atatürkün yükıek ıevk ve ida:re ve kumandası altın
da nekadar büyük itler bqarabileceğini takdirinize bırakıyorum. 

• Ordumuzu en son ıiıtem harp vasıtalarile teçhiz ederek mil
letimizin yüksek menfaatlerini liyıkile koruyacak bir hale koy

mut bulunuyoruz. 

• Bütün dünyayı ateşe verecek ve bize de sirayet edebilecek 
b ir harbin zuhur ebniyeceğini hiç kimse iddia edemez . Ordumuz 
h er an, h er ihtimale kartı hazırdır. 

Ali Çetinkayan'ın Sözleri: 
• Şirketleri millilettirmek prensibini Vekil olduğum günden

be ri takip etmekteyim. Ve takip ediyoruz. İstanbul Elektrik Şir

keti iti ha.lledilmittir. 

• Bu sene Cümhuriyet bayramına kadar Erzincana 
varacağız. 1939 da da Erzurumda olacağız. 

Saffet Arzkanın Sözleri 

mutlaka 

• Talebe miktan her sene mütemadiyen artıyor. 44000 mu

allime ihtiyacımız vardır. 

Mec\iste 

Nafia Büdce· 

sini izah Eden 1 
\li Çetinkaya 

E :menilerin uğradıkları felaket • Mektep kitapları bu sene Eylulde tamam olacak ve yerle-
. ler, ayni çerçeve içine giren ta 

rıh~ h r ine gönderilecek. 
ı adiselerdir. Ermeniler cok ezil-

?b.işlerdir. Çünkü başka unsu;lann an [Dünkü Meclis müzakerelerinin talsüfıtı 1 nci aay~amızdadır] 
Cllk birer, ikişer "hamisi" olduğu hal ------------ -------·-------
~e E::_menileri bütün istilacı devlet
h~t gozlerine kestirmişler ve bu ka-

Bu Sabah İmzalanacak 
Bu anlaşma emperyalist sermayenin 

etrafımıza kurmıya çahştığı 
çemberin yıkılması demektir 

B . Muammer Eriş B. Fethi Okyar 

Londra, 26 (TAN Muhabirinden ) - lngiltere hükU:meti
nin bize açacağı 16 milyon İngiliz liralık kre di hakkındaki 
mali mukavelenin imzası, bazı formalitelerden dolayı yarma 

( bugü e) lel ir edi nıiştir. 
Mukavele yarın (bugün) öğleden evvel aaat 11 de T ürkiye 

namına Londra Büyük Elçimiz Bay F ethi Okyar ve Bay Mu
a mmer Erit ile İngiliz murahhasları tarafından imzala-. 
nacaktır. [Arkası: Sayfa 4, sütun 5 del 

Hatayda Tedhiş 
iki Arabın Ölü Bulunması Üzerine Halkevi 

8aslldı. Birçok Türkler Tevkif Edildiler 
Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu a

jansmm hususi muhabiri b~ldiriyor: 
Dünkü yol kesme hadisesinden 

sonra hükumetin şiddetli tedbirler 
aldığını ve bu tedbirlerin bu sefer 
dahi Ti.irk unsuru aleyhinde tecelli 
'etmesinden korkulduğunu dünkü 
telgrafımda bildirmiştim. Filhakika 
da böyle oldu. 

Reyhaniyenin Ayrancı Sarkı kö -
yünde milliyetperver Araplardan biri 
nin esrarengiz bir surette ôlöurülme
s'i ve diğer birinin de ağır surette 
yaralanarak hastanede ölmesi baha
ne edilerek bu sabah bizzat Garo 
Reyhaniye halkevini basmış, Usbe -
ciler jandarma ve asker himayesin -

(Arkası: Sayfa 4, sütun 3 de] 

G. Mariç · Bu Akşam 
B_elgrada Gidiyor 

Dost Nazır Bugün Harp Akademisini Ziyaret Edecek 
ve Topçu Atış Talimlerinde Hazır Bulunacak 

ıliyetli insanları telkin altında bırak 
~ayı, vaatlerle aldatmayı ve kendi 
~tila emellerinin iJeri kolları diye 
Ullanmayı karlı bulmuşlardır. 

Japonyada Harp 
Kabinesi Kuruldu f Balkanlılar, bu yolda telkin ve iğ

l allerin tarihi manasını nasıl anlamış 
karsa Ermenilerin çoğu da öylece 

1 ll\1rarnışıardır. Hala gözü bağlı ka- HaricigeNazzrı Hirofanın Yerine 
ban tak tük cahiller ve mutaassıplar 

Dişçi Avni Bayer 
Recai Nüzheti 
Tehdit Etmiş 

r:.~ki de vardır. Fakat bugün bir sö- General Ugaki Geldi. Askerler 
k~rgeci memleket hesabına faal bir 
g~~ rolü oynamayı düşünenler, bu 'V b • J B AT · f A /d l 
cakı ~u~.aa~.sı~:ar. bile değildir. An- ft Q l'!-e e eş l v ezare l Qr 
k turlu turlu nikaplar taşıyan, fa- •. ~..._ 
-~ hakikatte kendi ahsi menfaat- TokYo, ı:o tA.A.) - Bu aktam kabinede mühim tadilat yapıl-

lerı. ş ld ~ h b ·ım· . H . . N B H' ' · tı _nernına yabancı emellerin aja- PUJ t> ,1;1gm: a er ve n ıttır. arıcıye azm . ırota nm yerı-
ı gıbi iş gören mahdut kimselerdir. · 'ıJ. G~~~l U g~i ı:tirilmit ve Milli Terbiye Nazırhğma General 

[Arkası: Say.fa 15, sütun 4 te] Urak~•tH&tır. (Arkası: sayfa 7, sütun 6 da) 
·~ 

Kalamıştaki Evine 

Tecavüz Ederek 

Camlarını Kırmış 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 
Yugoslav Harbİ)'C Nazırı General Mariç Galata rıhtımında Amiral ~ükür 

Okanla görtişürken (Yazısı 2 inci sayfada) 

/ 
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No. 71 Yazon : M. SIFIR 

Sosyalist H. Sahneye 
Çıkıyor 

S osyalist H. yi Cihan Harbini 
ve işgal devrini yaşıyan o

kuyucularımın pek çoğu tanır. Bu 
adam, bir zamanlar kendisine ge
çim vasıtası edindiği sosyalistliği 
ile İstanbulluları epeyce oyalamış 
ve eğlendirmişti. İşgalden sonra 
Sait Mollaya çattı. İngiliz Muhip
leri Cemiyetinde yüz lira aylıklı 
gizli bir vazife kaptı. Amele ve iş
çiler arasında İngiliz Muhipleri Ce 
miyeti için pro~aganda yapıyordu. 
Fakat aylar geçtiği halde kendine 
benzer bir kaç kişiden başka bir 
kimsenin ismini cemiyet defterine 
yazdıramamıştı. Molla bu serseri· 
nin bir iş yapamıyacağını ve ame
le üzerinde bir tesir ve nüfuzu ol
madığını anlamıştı. Siyasi mümes
sillik müşaviri Mister Rayana 
kendisini tanıtmış, ve bu püsküllü 
belayı böylece cemiyetten aşırmış 
ve İngilizlerin başına sarmıştı. 

H. nin mazisini öğrenen müşa
vir bir hizmet ümidi ile onu istih
baratına aldı ve yüz yirmi lira da 
aylık bağladı. H. Artık sosyalistlik 
maskesini atmış ve kara yüzlüle
rin arasına katılmıştı. O da diğer 
casuslar gibi canla ve başla çalı
şıyordu. Fakat bir türlü dişe do
kunacak bir iş bulamıyordu. 

A ylar geçtiği halde müsbet bir 
iş veremediğinden şefi bir 

gün kendisine çıkışmıştı. H. o gün 
arkadaşlarından Sirkecide sandal
cılık eden Rizeli M. e koştu. Derdi 
ni döktü. İşinden çıkarılacağını ya 
na ve yakıla anlattı. Rizeli M de 
geçinmekte zorluk çekiyordu. San
dalcılıktan kazandığım az goru
yordu. İngilizlerin yanında çalı
şanlara, yedikleri paralara baka
rak imreniyor ve yutkp.nuyordu. 
H. yi bir kenara çekti: 

- Sana, dedlt iyi bir iş haber 
versem beni d İngilizlerin yanın
da bir hizmete kayırtabilir misin? 

- Elbette, hem de en aşağı alt
mış lira aylıkla .. ~ 

- Öyle ise dinle beni: Bizim ce
miyetin eski reisi rizeli Ali Osman 
kahya yok mu? İşte o şimdi mer
kez kumandanı miralay Esat Beyin 
yanında çalışıyor. Rizeli Murat, 
Hemşinli Abdullah ve Mehmetle 
beraber Anadoluya silah ve cep
hane kaçırıyorlar. Ben kaçakçılığı 
nasıl yapıp ettiklerini biliyo
rum. 

- Aman deme, gidip haber ve
reyim öyle ise. 

- Dur acele etme. Bildikleri
min hepsini anlatayım da öyle ... A
li Osman epeyce zaman evvel İb
rahim Etem Bey isminde bir yüz
başı ile beraber, Maltepe atıcılık 
mektebinden altmış tonluk bir 
mavnaya mavzer doldurdular, Ya
lovaya kaçırdılar. Orada bulunan 
elli altıncı fırka kumandanı Be
kir Sami Beye teslim ettiler. Bu 
tüfekleri o zaman Ali Osmana ve
ren Süvari kaymakamı Hüsamet
tin Beydir. Ali Osman şimdi de 
miralay Esat Beye kapılandı. Sık 
sık silah ve cephane götürüyor ve 
çok para kazanıyor. Dün bizim A
banalı Mustafayı gördüm. Ali Os
manın Büyükdereki evinde bir
kaç zabit saklı imiş. Bunlar Bey
lerbeyindeki jandarma zabit mek
tebln~e. bulunan silahlan kaçır
mak ıçm Ankaradan gelmişler. 

Ali Osman ağanın basılan Arapca
mideki evi. 

baların bulunduğu kömürlüğü gö
rememişlerdi. 

Ertesi günü H. yi gizli hizmet 

ler grupuna çağırttılar ve bu ha

beri veren adamı sordular. Ver

diği malumat üzerine Rizeli M. ile 

Abanalı M. yi grupa getirttiler. İki 
serseriye de gün doğmuştu. Bil
diklerine bin katarak verdikleri 
haberlerle karşısındakilere parmak 
ısırtmışlardı ve umduklarına ka
vuşmuşlardı. Kumandan bunların 
verdiği mallımata büyük bir alaka 
gösterdi. İkisini de hemen grup 
hizmetine aldı. H. de grupa getir
tildi. Bunların bı:ışına, ihtiyat yüzba 
şılarından. eski ve tecrübeli İngi
liz istihbaratçılarından (Reping-

' ton) u geçirdiler Repin OT> ~..-

lerdenberi !stanbulda bulunuyor 
ve sefaret istihbarahnda ~alı~ıyor
du. Çok iyi Türkçe biliyor ve Türk 
lerden çok adam tanıyordu. Yeni 
maiyeti ile doğrudan doğruya ku
mandanın emrinde çalışacaktı. 

Yalnız silah ve cephane kaçakçılı
ğı ile meşgul olacaktı. 

,. 

M. A. Bey bir haftadanberi e
vinde hasta yattığı için bu 

olup bitenlerden haberimiz yok
tu. Nihayet bir gün biraz iyileş
miş ve işine devama başlıynıştı. 

Bunları öğrenir öğrenmez bize koş 
tu. Ali Osman hadisesini ve yeni 
teşkil edilen takip grupu meselesi
ni uzun uzun anlattı. Sonra dedi 
ki: 

- Kumandan Rizeli M. ile A
banalı M. ya pek fazla ehemmiyet 
veriyor. Bunların verdikleri haber 
ler de pek atılacak gibi şeyler de
ğil .. İçinde yalan pek çok olmakla 
beraber doğrusu da çok. Dikkate 
değer olanlarını not ettim. Oku
yayım da dinle ... 

(Devamı var) 

,-;-AARIFTE : 

Mekteplerde 

Dersler Bitti 

'a 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Elektrik 
Şirketinde 

Son Toplantı 
Hük umetçe satın alınan Elek 

trik Şirketi, 30 Haziran perşem

be günü saat 15,30 da, Şirketin 

merkezinde fevkalade bir umumi 
heyet toplantısı yapacaktır. Top
lantının ruznamesinde de, satın 
alma mukavelesinin tasdikı, şir
ketin feshi ile tasfiyeye konul· 
ması ve tasfiye memurları ile mü 
rakıplerin seçilmesi vardır. Umu 
mi heyet toplantısında bulu nmak 
üzere şirketin A vrupadaki hisse· 
darlarından mümessiller gelecek 
tir. 

Satış mukavelesi hen üz tebliğ 
edilmemiştir. Bununla beraber, 
devril teslim hazırlıkları yapıl
maktadır. Emir gelir gelmez de
vir muam elesine başlanacaktır. 

.............................. ~ 

POLİSTE : 

Bir Kadın da 
Yemekten 
Zehirlendi 
Eyüpte, Defterdar caddesinde di

kim evinde çalışan Kadrinin kızı Mü 
0

nevver, kalaysız tencerede pişirdiği 
yemeği yemiş ve zehirlenmiştir. Mü
nevver Cerrahpaşa hastanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Metresini Yaraladı 
Taksimde Doğramacı sokağında 

20 numaralı evde oturan Trabzonlu 
Şükrü oğlu Hüseyin kıskançlık yü. 
zünden çıkan kavga neticesinde ek
mek bıçağiyle mertesi Hikmeti ko -
!undan yaralamıştır. Hikmet tedavi 

tır. 
J~ ... -... u;;c:,.vin vakalanmış 

Parmağını Makineye 
Kaptırdı 

Osmanbeyde, Halaskargazi cad -
desinde A.cemyan fırınında çalışan 

Kazım sağ elinin bir parmağını ma
kineye kaptırmıştır. 

Kunduracı Bıçağı ile 
Yaralandı 

Çarşamba caddesinde kunduracı 

Mehmet ustanın yanında çalışan çı
rak Abdullah, kunduracı bıçağı ile 
kolundan yaralanmıştır. 

Kumar Oynarken 
Yakalandılar 

Beyoğlunda Istiklfil caddesinde 
453 numaralı Viyana kahvesinde ev
velki gece diş doktoru Yani, m uha -
sip Robens ve muallim Mustafa Sait 
isminde üç kişi kumar oynarken ya
kalanmışlardır. 

Para Meselesinde 
Çıkan Kavga 

Cibalide oturan Mustafa, pir pa
ra meselesinden çıkan kavga netice
sinde, Muhittin isminde birini bıçak
la muhtelif yerlerinden yaralamış -
tır. 

Otomobil Çarpıımas~ 
Mümin isrni~de birinin idaresinde 

motosiklet ile 455 numaralı h ususi 
otomobil Büyükdere yolunda çar
pışmışlar, her ikisi de hasara uğra
mıştır. Mümin m uhtelif yerlerinden 
yaralanmış, hastaneye kaldırılarak 

tedavi altına alınmıştır. 

G. Mariç Bu Akşam 
Belgrada Gidiyor 

··········: ........................................... : . . 
~ Ankaradan i 
i Tele fon ve Telgrafla i : ...... .. ......... 
Türkiye Hava Y ollylo 
Dünyaya Bağlanıyor 
Ankara, 26 (TAN muhabirinden)~ 

·sı 
Beynelmilel Hava Federasyonu Reı 

. y 'Ik" •gele-Prens Bıbesko yarın eşı oye 
cektir. İstanbulda bir gün kaldıktarı 

ı. ve sonra Ankaraya hareket edece~ 
Ankarada Hava Kurumu erkanı tara 
fından karşılanacaktır. Prens BibeS 

ko Ankrada bir müddet kalacaktırİ 
Federasyon reisinin bu seyahati. Ba 
kanlar arasında yapılması tasaV\'~r 
edilen yeni bir hava servisi işile aı:· 
kadardır. Nafia Vekaletimizle bu ı; 
üzerinde temas ve konuşmalarda bU· 
lunacaktır. Bu suretle pek yakında, 
Ankara - İstanbul - Bükreş - Atina • 
Sofya ve Belgrad arasında hava ser· 

1 visleri ihdas olunacak ve bu vasıta ne 
bütün Avrupa ve dünya servislerile 
irtibat temini imkan dahiline gire
cektir. 

General Mariç Galata Yolcu salonundan çıkarken 

Y ugoslavya Harbiye ve Bahriye Nazırı General Mari.ç 
Bandırmada Ordu Evi önünde 

Dost ve müttefik Yugoslavyanın 

muhterem Harbiye ve Bahriye Na
zırı General Mariç, dün Kocatepe 
torpidomuzla Yalovadan şehrimize 

gelmiştir. 

General, mihmandarlarından baş
ka, refakatinde Genelkurmay Asbaş
kanı Orgeneral Asım Gündüz, do -
natını.~ '1..n-···--... A~. • 1 ~1_;.:,_ /"'\. A 

kan olduğu halde dun sabah evvela 
Izmite giderek Gölcükteki deniz mü 
esseselerini ziyaret etmiş ve oradan 
yine Kocatepe ile lstanbula hareket 
etmiştir. Bu arada Adalarm arka ta
rafında Yavuz da dahil olduğu halde 
donanmamız atış talimleri yapmıştır. 

Kocatepe öğleyin saat 12.30 da 
limana gelmiş ve General Mariç, re
fakatindeki zevatla birlikte hususi 
motörlerle Topane rıhtımına çıkmış-
tır. 

MlİTEFERRIK : 

Buradan otomobille Perapalasa 
giden General bir müddet istirahat 
etmiş ve yemekten sonra Evvela 
Dolmabahçc sarayını, sonra da Top
kapı müzesi ile Askeri müzeyi gez
miştir. General akşam yemeğini Yu-

goslav konsolosluğunda yemiştir. 

Bugün, hazırlanan programa gö -
'4'-'~ ____ ..,, ___ ----- ,.. •• 

Harp Akademisini ziyaret edecek ve 

oradan Maltepedeki topçu atış mek

tebine giderek atış talimlerinde ha -

zır bulunacaktır. 

Talimlerden sonra otomobille Ta

rabyaya gidilecek ve General öğle 

yemeğini Tokatlıyanda yiyecektir. 

General Mariç, bu akşam, konvan 

siyonel trenile Belgrada hareket ede

cektir. 

BELEDİYEDE ~ 

lnhisarlarda lstinye Yolu 
Yeni 352 Bin Liraya 

~h~!~~!~.~~~~~~ıar ara- Yaptırılacak 
Bebek - !stinye yolu keşif bedesmda yeni bir tayin ve nakil listesi 

linden 48 bin lira noksanile 352 bin hazırlamıştır. Ankarada bulunan u-
1 liraya bir müteahhide ihale edi mişmumi Md. listeyi tasdik ettirdikten 

sonra haziranın ikisinde alakalı me- tir. 
Bu yolun iki tarafında istimlaki murlara tebliğat yapılacaktır. . 

icap eden binalara haziranın 15 ın-
Florya Trenleri de tebligat yapılacaktır. Bu tebliğa-
Fazlalaşhrı lacak tın 15 gün müddeti vardır. 

Bir hazirandan itibaren Avrupa 1 stimlak edilen binaların yıktırıl-
hattında hububat için tenzilatlı ta- l masına 1 ağustosta başlanacaktır. 
rife tatbik olunacaktır. Yine bir ha- ihtikara Meydan 
zirandan itibaren Sirkeci - Kiicük-
çekmece banliyö hattında yaz tari- Yerilmiyecek 
fesi tatbik olunacak ve bu arada Flor Halkın yeyip içme, yatıp kalkma, 

yıkanıp taranmasına ve eğlenmesine ya postaları, öğleye kadar her yarım 
saatte, öğleden sonra da 45 dakika- mahsus olan yerlerde fiyat ihtikarına 
da bir tren kaldırılmak suratile ço- meydan vermemek ve belediyece tas-

dikli tarifeler haricinde para alın • ğaltılacaktır. 
masına imkan bırakmamak için, bu 

Hava Kurumunun Bir 

Y dhk Faaliyeti 
Ankara, 26 (TAN muhabirinden)

Hava Kurumu, Genel Kurul Uıntt • 
mi toplantısını bu cumartesi günü Y9 

pacaktır. Hava Kurulunun faaliyet 
raporu hülasasını bildiriyorum: 

Kurumun son bir yıllık geliri 5 n1il 
yon 343 bin 925 liradır. Bu suretle 
gelir geçen seneye nazaran 588,159 li· 
ra fazladır. Bu rakam, 1930 senesiP· 
den beri elde edilen rakamların eJI 

yükseğidir. 

Diğer taraftan Türkkuşuna miir&· 
caat, seneden seneye artmaktadır. JJtl 
sene 364 müracaat kaydedilmiştir· 

Bunların ancak 250 si yetiştirilebile· 
bilecektir. Son altı ay içinde motör)İİ 
kamplarda 735 sağlık uçuşlar yapıl· 
mıştır. 

Kurumun bu husustaki faaliyeti 
gün geçtikçe hızlanmaktadır. 15 vi· 
Iayet merkezinde motörcülük kurslıı· 
rı açılmış, kurumun Planör atclyesİJI 
de 12 başlangıç planörü yapılmıştır· 
İzmir ve Ankara paraşüt kulelerinde 
2317 atlayış kaydohmmuştur. 

Milli Müdafaa Vekili 
'3' - ··· ... . - ---, - -

Ankara, 26 (TAN ımuhabirindenJ
Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp, 
bu akşamki ekspresin arkasına bai• 
lanan hususi bir vagonla, refikası ile 
birlikte İstanbula hareket etmiştir. 

---o 

MUCLADA: 

Bir Adamı Öldürdüler 
Muğla, (TAN) -- Dümrürek kö .. 

yünde bir cinayet işlenmiştir. "Se • 
ce" kahvesinde oturan Düğrekli Melı 
met oğlu Hasanla ayni köylü ômet 
oğlu Arif, bir aile meselesinden kav· 
ga etmişlerdir. Hasan, Arifi bıçaklll 
yaralamış ve kaçmıştır. 

Arif bir saat sonra ölmüş, HasaJ1 
da tutulmuştur. 

Kireçten Ahnan Resim 
Kireç ve kiremitten alınan beledi" 

ye resminin dörtte bir, tuğladan bin• 
de on nisbetinde hava kurutnu ver .. 
gisi alınması kararlaştırılmıştır. B\J 
resim belediye gelirlerile karıştırıl .. 
mamak şartile belediye tahsildarları 
tarafından toplanacaktır. Kararı!l 

tatbikine ay başı başlanacaktır. 
* Gümüşsuyu - Dolmabahçe yer 

lunun beton üzerine moza:.rık kaldı• 
rımla süslenmesi kararlaştırılmıştır. 

1 TAKViM ve 

27 Mayıs 1938 
CUMA 

1 
}' 

ı 
daı 

kil 
illi 

lll• 
Se 

te 

il 

H · aldığı bu haberler karşı-
sında diva!1eye dönmüştü. 

~r otomobile ayıltarak istihbarat 
dairesine uçtu. Bire yüz katarak 
yazdığı raporu şefine verdi. Ali 
Osman ismi ve işi istihbaratçılan 
sık sık meşgul ettiği için H. nin ra
poruna ehemmiyet verildi ve he
men gizli hizmetler grupu kuman
danlığına gönderildi. O gün, Ali 
Osmanın tutulması ve Büyükdere
de Mandıracı bağında ve Arap Ca 
misinde Alaca mescit sokağındaki 
evlerinin basılıp aranılması emri 
verildi. İki İngiliz polis müfrezesi 
gece bu evleri bastı. Fakat hiç bir 
şey bulamadı. Halbuki Arap Ca
misindeki evinde on sandıktan 
fazla el bombası saklı idi. Arayı
eılann gözleri bağlanmı§ ve bom-

Lise ve ortamekteplerde tedrisata 
yarından itibaren son verilecektir. 
Ayın 30 unda her mektepte muallim 
ler meclisi toplanacak ve talebenin 
vaziyeti üzerinde görüşmeler yapı -
lacaktır. Kanaat notları verilmiştir. 
Sözlü denemelere haziranın seki.zin
de başlanacaktır. Sözlü imtihanlar 
haziranın 22 sine kadar sürecektir. 

HAYDARPAŞA LiSESi TALEBESi MATBAAMIZDA : ·gibi yerlerin bilhassa cumartesi ve 
pazar gi.inleri en az üç defa teftiş e
dilmesi kararlaştırılmıştır. 

Gün: 31 Hızır: 22 
Rumi 1354 

Mayıs: 14 
12.10 
19,29 
2.22 

Yazı Müsabaka51 Bildirildi 
Cümhuriyetin 15 inci yıldönümlın· 

de mekteplerde bir yazı müsabakası 
yapılması hakkındaki. karar dün ınek 
teplere tebliğ edilmiştir. 

Müsabakaya mevzu edebiyat veya 
türkçe mualimleri tarafından veri
lecektir. 

Hırlstlyanların Bayramı 
Dün hırıstiyanlar fete de Dieu de

dikleri dini bayramlarını kutlamış· 
lardır. Bu münasebetle kiliselerde ı 
ruhani ayin yapılmış ve konsolosha· 
neler bayrak çekmişlerdir. 

Haydarpaşa lisesi İkinci devre bi
rinci sınıf 2 inci şube talebesi yanla
rmda edebiyat muallimleri Sacit Ne
cat i olduğu halde matbaamızı ziya • 
ret etmişlerdir. 

K end ilerine matbaamızın son sis
tem yazı dizme ve gazete baskı maki
neleri, klişe atölyesi ve d it işleri hak 
kında izahat verilmi'!tir. 

Yasak Maddeler 
Satıyorlarmış 

Hafta tatilinden istisna edilenler
le saat 19 dan sonra açık kalmak sa
lahiyetini halz olanların, müsaadeli 
maddelerden gayri şeyleri de gizli -
ce satmakta devam ettikleri anlaşıl
mıştır. Belediye, hazirandan mute -
her olmak üzere esnafa yeniden ve
receği ruhsatiyelere bu hususta bir 
kayıt koymaya karar vermiştir. 

Bu kayda göre saat 19dan sonra sa
tılmasına izin verilmıyen ve pazar -
ları satılması caiz olmıyan maddele
ri satanlardan ruhsatiyeleri geri alı
nacak ve ayni zamanda kendileri ce
zaya çarptırılacaklardır. 

5 inci ay 
Arııbt: 1357 

Rebiülevvel: 26 
Güneş: 4.34 - Öğle: 
İkindi: 16.10 - Akşam: 
Yatsı : 21.25 - imsak: 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan nl 

nan ınııh'.ımata göre hava yurdun çenııl? 
doğu kısmında az bulutlu doğu Anadolll 
Akdeniz kıyıları ve Egede bulutlu, diğef 
bölgelerde çok bulutlu ve yer yer yağışlı 
geçmiş, rüzg;\rlı.ır Trakyada şimali, digc! 
yerlerde cenubi istikametten orta kuvvc1 

te esmiştir. 
Dün İstanbulda hava ekseriyetle kııpıılt 

ve kısmen yaıtışlı geçmiş rüztr.lr ı;ı:ıırptt-1' 
saniyede 1 ila 3 metre hızla esmiştir. Sil' 
at 14 te barometre 755,7 milimetre id 

Hararet en çok 19,2 ve en az 16.0 
grııt olarak kaydedilmiştir 

sıırıtl' 



~~U~gö~ı 
lnghterenin Teslihatı 
}'azan: Omer Rıza DOCRU L 

4 ~lterenin hava silahlanmasına 
•ır çokt b kiı· an eri beklenen ve Başve-

tn .~ hastalanması yüziinden geciken 
lıl UZtkere dün yapıldı ve hükumetin 
le U~aıe takrirlerine karşı, büyük ek 
~et kazanmasına saik oldu. 

tesıu.1lhalefet Partisi, hükumetin hava 
ede at~~~rogramını ciddiyetle tatbik 
kıı.ı lıledıgıne, hava sanayiinde birta-

aksaklıklar bulunduğuna ve bu 
~en işlerin yürümediğine inanı-
1~'· ve hükumete karşı itimatsızlık 
:•terdiği için vaziyetin tahakkuku-
' İstiyordu. 

ta 'Aliater Chamberlain'in verdiği ce
t p •çık ve kati idi. İngilterenin ha· 
a kuvvetlerinin yarın bile vazife ba 

::: davet olunduğu takdirde dünya
hn e~ nıUthiş silahlanndan biri oldu
te . u ~bat edebilir. İngiltere, bu kud
lfi tile ıftihar edebilir. Dünyanın en 
.
1
ratli bombardıman tayyareleri İn

ti lereded' ır. 

Çö 'tubafazakirlardan olan Mister 
ha rçiJ de ilkönce Amele partisi gibi 
h. "'• itlerinin tahkike mühtaç oldu
tı kanaatinde idi. Fakat Hava Nazı
~rd Swinton'un mevkiinden çe
tl • eai ve yerine yeni bir nazırın ge 
litı~eai Mister Çürçili tahkik tek -
tilelfli .~eri almaya sevketmiştir. Çür
~re hükumet Hava Nazırını de
l'e ekle, hava teslihat işinin iste
te il hızla yürümediğini kabul etmiş 

itap eden tedbiri almıştır. 

PRENSES FEVZiYE 

Bir Hazine 
Bulundu 

Pari&, 26 (A.A.) - Mofetar so
kağında bir evi yıkmakta olan a
meleler, büyük bir hazine bul-

mu§lardır. Bu hazine, on beşinci 
Luinin Hassa ahırları nazırına a-
ittir ve iki buçuk milyon frank 
kıymetinde altın sikkeden mü-
rekkeptir. 

~ 4ınele mebuslar, İngiltere hava B I • t d 
"41 "l'tetinln Alman kuvvetinden geri U CJarlS an a 
... 1liu üzerinde ısrar ediyorsa da S p I ~ +o 
~ llter Chamberlain bu iddiaya cevap On ar amen 
.~rek İngiltere hava kuvvetinin hiç Toplantısı 
lt lllenıleketten geri olmadığını a-
~a söylemiş ve yeni Hava Nazırı Sofya, (Hususi)- Yeni Bulgar par 
.ltınley Wood da tayyare istihsali- lamentosu, Reis Stoyço Moşanov'un 
~ •rttırmak için elinden geleni ya- riyaseti altında ve Başvekil B. Köse
~•iını ve saaayi alemini seferber ivanov'un ve nazırların ve bütün me 
~efini anlatmış, bu suretle İngil- busların iştirakile ikinci içtimaını ak 
\it hiikumeti Parlamentoda parlak delmiştir. İçtimada, kanunu esasinin 

llluvaffakıyet daha kazanmıştır. değiştirilmesi, Meclis talimatnamesi 
'-a .\otele Partisinin hava teslihatma ve matbuat kanunu meseleleri görü

derece ehemmiyet vermesi ve hü- şülmüştür. Muhalif mebuslardan ba
eı'Ji. "•'l!landırmN rı1le1'ıe!iil: tnvi1- - , .. • •:- • ı : - · ~ .... ~-~ 

~· ı""&llıun parlilerın silahlanma buat hürriyetini müdafaa etmişlerdir. 
'ı haMrmağa e.n büyük kıymeti bu sebeple hükumet blokile muhale
~iklerini ve bütün İngilterenin si- fet mebusları arasında hararetli mü-
'tti .nına programını ittifak ile teyit nakaşalar olmuştur. Müzakereler, hal 
a, i'ini pek açık ıösteriyor. ka açık bulundurulmuştur. 4 seneden 
eltailıada : sonra ilk defa olarak açılan Bulgar 
~ parlamentosu toplantısı, Bulgaristan-
~\trupa işlerinin karışıklığı yüzün- da büyük bir alaka ile takip olunmak 
•it bahsetmek fırsatını kaçırdığımız tadır. 
~ lllemleket Meksikadır. İngiltere M•ll ti C • t• d 
~~ .\ınerikaya ait birçok petrol kuyu- 1 e er emıye ın e 

" ~istimlak yüzünden İngiltere ile Cenevre, 26 ( A.A.) - Bugünden 
"' "lb.ında çıkan ihtilaf dolayısile en itibaren Guatamala,artık Milletler ce 

11 Yet İngiltere ile diplomatik mü- miyeti azasından değildir. Çünkü bu 
~betlerini kesen Meksika, bir müd husustaki kararını 25 mayıs 1936 ta

enberi bir isyanı bastırmak için rihinde evvelden ihbar mahiyetinde
~hlaktadır. İsyanın elebaşısı Ge- ki müracaatı üzerinden iki senelik 
n... •I Cedillo namında bir askerdir. mukarrer mühlet geçmiştir. 
~en senenin ilkteşrinine kadar Umumi sekreterlik Şilinin çekile
..._flınhurreisi B. Kardenas'ın kabine- ceği hakkında henüz bir müracaat 
~de Ziraat Nazırlığı yapan bu Ge- almamıştır. 

TAN 

lran Veliahdi Bir Mısır 
Prensesiyle Evleniyor! 

Daily Thelepaph'ın Kahire muhabiri bildiriyor: Haber aldığı

ma göre Kral Farukun en büyük helll§iresi Prenses Fevziye ile 

İran vellahdi Prens Şahpur Mehmet Rıza arasında bir izdivaç 

hazırlanmıştır. Prenses Fevziye önümüzdeki sonteşrinde 17 ya

şına varacaktır. 

iranın Mısır elçisi Bay Cavit Sineki, müzakerelerde Majeste 

Şehinşahı temsil etmiştir. Mısır mahafili, nikahın Mıs~da kı· 

yılacağını ve düğünün Tahranda yapılacajını tahmin ediyorlar. 

Fakat nikih ile dülün arasmda birkaç hafta geçeceği anlaşılıyor. 
Prenses Fevziye, İranda saray hayatının çok münevver oldu

ğunu görecektir. Veliaht Prens Mehmet Rızanın altı erkek, üç 
kız kardeşi vardır. Kendisi Avrupada uzun seyahatler yapmış 

ve birkaç kardeşile birlikte İsviçrede tahsil görmüştür. PRENS MEHMET RIZA 

Alman Tayyareleri Çek 
Topraklarında .. 1 ıspanyada Bir 

Bombardmanın 
Feci Bilancosu 

Aık Dersleri ve 

Evlenmiye Hazırhk 

Dersleri 
Yazan: B. FELEK 

Gerçi Amerika garabetler memle
ketidir diye şöhret bulmuştur. Lakin 
hazan da bu garabet arasında makul 
şeylere tesadüf edildiği de oluyor. 

"Bir şeyin ilmi cehlinden evladır." 
diye bir söz vardır. Buna kimsenin İ· 
tiraz ettiği yok, yalnız arasıra gaze
telerde (garson mektebi), (ahçı mek
tebi) falan gibi sözler gördüğümüz 
zaman hakiki bir irkilme duyarken 
hatta sahnelerimizde (aşk mektebi) 
bir operet mevzuu olacak kadar ga
rip görüldüğü sıralarda öğreniyoruz 
ki Amerika Kolej ve tiniversitelerin 
de talebeye aşk dersleri veriliyormuş. 
Evet! Kız ve erkek talebey aşk ders
leri gösteriliyormuş. 

Amerikalı gençler Avrupalılardan 
daha (realist) oldaldan için aşk de
nilen en mühim insanlık işinin bir e
şek davası veya Vaterlo muharebesin 
den daha az.. mühim olmadığını dü
şünerek ve Amerikadaki izdivaçların 
ekserisinde muvaffakıyet olmadıfını 
görerek mektepl~rinden kendilerine 
(aık ve izdivaca hazırlık) dersleri ve
rilmesini istemişlerdir. Gençlerin bu 

Sovyetler Birliği Bir Harp Vukuunda 
Çeklere ve Fransızlara Yardım Edecek • Jf. isteği Amerikada iyi kabul görmüş ol 

240 IClıl 'öldü, Binden 
Prag, 26 (Hususi) - Dünün en mühim hadisesi Çek tayyare

lerinin Alman topraklan üzerinde uçtujuna dair olan haberlerdi. 
Almanya bu hi.diseleri proteeto etmif ve Prag, dün de haber ver
diğimiz gibi, Çek tayyarelerinin huduttan daima üç mil uzaklat
maaını temin ederek Alman tikiyetlerinin önünü almıfbr. 

Fazla Yaralı Yar, 50 
Ev Tamamen Yıkıldı 

Madrid, 26 (A.A.) - Dün Alikan
te müthiş bir bombardımana maruz 
kalmıştır. 240 kişi ölmüştür. Binden 
fazla yaralı vardır. 50 bina harap ol
muştur. Aralannda Fransız ve İngiliz 
konsolosları da buluuan 28 konsolos, 
Alikant'ın dünkü bombardımanı gibi 
hldiselerin tekerrürüne mani olmala 

Bugün Pragda neşredilen yan res
mi tebliğe göre Alman şikayetlerinin 
vukuu sırasında son beş gün içinde 
17 Alman tayyaresi Çek topraklan ü
zerinde ve 16 tayyare de hudut bo
yunca uçmuştur. 

Alman gazeteleri Çeklerin hudut 
boyunca askeri tahşidatı üzerinde mu 
fassal malumat vermekte ve hudut ü
zerinde bu kadar asker yığmanın ba
rışseverlik ile uygun olmadığını anla
tıyor. Bu gazeteler İngilterenin bita
raf müşahitler göndererek vaziyeti 
tahkik etmesi lazımgeldiğini, o za
man vaziyetteki tehlikenin anlaşıla
cağını izah ediyor. Alman gazeteleri 
Çek tayyarelerinin Alman topraklan 
üzerinde uçması yüzünden şiddetli 

neşriyat yapmakta ve bu neşriyat Lon 
drada endişe ile karşılanmaktadır. Hu 
duda bitaraf müşahitler göndermek 
meselesi Londrada münakaşa olunu
yor. Hariciye Müsteşarı Buther mese 
lenin bahis mevzuu olduğunu Avam 
Kamarasında söylemiştir. 

· Henlayn Daily Mail muhabirine Su 
detler meselesinin sonbahardan ev-

vel halli lizımgeldiğini aksi takdirde 
meselenin uzaması yüzünden umumi 

bir harbin çıkması muhtem~l oldu
ğunu anlatmış ve '"bu harpte sağ ka 

Sovgetlerin 
Kararı 

Nevyork, Z& (Hususi) - Sov- n için hükfimetleri nezdinde teşeb-
yet Birliğinin Amerika sefiri bu büslerde bulunaıı:aklannı natık bir 
gün beyanatta bulunarak Sovyet nota imzalamışlardır. 

Rusyanın bir tecavüze giradıkla 

n t<1kdirde Fransayı ve Çekoslo
vakmi.~llMfaya htz!I' oW~ 
nu, Sovyet Birliğinin Avrupa ile 

Harp ıitltletleniyor 
Barselona , 26 (A.A.) - Şark cep

hesinde Cümhuriyetsil~r Tremp mm
takasında arazi kazanmakta devam e
diyorlar. İsona'nın şimalinde birçok 

alakasını kesmemiş bulunduğunu dağları ele geçirmişlerdir. 
anlatmıştır. Korbalan mıntakasında asi kuvvet 

ler mühim miktarda tank ve tayyare 
lanlar Af rikaya ıiderek muz dilen- yardımile ilerliyerek hükumet kuv-
mek. mecburiyetinde kalacaklar" de-

1 
vetlerinin şiddetli bir mukavemetin-

miştır · d U b · K d 
ı en sonra m rıya a ezoyu zaptet 
ngiliz Hariciyesinin Garbi Avru- mişlerdir. 

pa .daires~ şefi St.rang gizli bir vazi- Ademi Müdahale T.tll 
fe ıle Parıs - Berlın ve Praga hareket 
etmiştir. Kendisine bu üç hükumet Komitesinin Toplantısı 
merkezindeki İngiliz mümessili ril Londra, 26 (A.A.) - Ademi müda-
İngiliz hükumetinin kararlannı ~za: hale tili komitesi, gönüllülerin geri 

edecekt. B h tt t "lt . alınması ve kontrol işinin yeniden te 
ır. u seya a e ngı erenın . . • . 

Yazılı 'k ı d k " d"ğ' . d 1.1 sısı planının tatbık mevkiine konul-
vesı a ar an çe m ı ını e ı 

sayıyor ve seyahate büyük bir ehem ması hakkında müzakerelerde bulun 
miyet veriliyor. muştur. Müzakerelerde bütün memle 

ketler heyetleri, geçen hafta hüku
Roma. 26 (A.A.) - Kont Ciano, Al-

metlerine tevdi edilmiş olan projele
man sefirini kabul etmiştir. 

rin cevaplannı almış bulundukları 

malı ki orada mevcut olan 67Z kolej 
ve üniversiteden 200 den fazlasına iz 
divaca hazırlık dersleri konmuştur. 

İzdivaca hazırlık dersi nedir? 

Bu derslerin ekserisi bizce pek a
çık saçık denecek şekildedir. Orada 
aile bütçesinden en açık cinsi fizyolo
eiyaya kadar olan mevzular mütalea 
edilmektedir. Amerika dershanelerin 
de şimdi ekseri okşamalardan, kur 
(yani işıkdaşlık) yapmadan, bir ko
ca seçme sanatından, bal a:rından, et
lik vazifelerinden ,doğumların fenni 
kontrolünden, ıebelikten ve lohma
lıktan bahsedilmekte ve bunlar 8ze
rinde açık münakaşalar yapılmakta· 
dır. · 

Gülmiyelim. Amerikalılar talikın 
çoklufaau görerek hunun evlilik cıe .. 
nen şeyi bilmemekten ileri ıelclifi
ne karar vermişler ve ıençlere bu ma 
lumatı mektepte \'ermeye başlamqlar 
dır. 

Amerikanın Kolumbiya vilayeti da 
bilinde Şefens Kolejde izdivaç ve aşk 
üzerine iki senelik bir tecrübe devre
si geçiren bir genç kız bu yolda ken
disi· orulan suallere şu cevabı ver 
miŞL·•·: 

ıı-· al, daha sonra kabineden çekil
,.;: ve muhalefetin başına geçerek ilk 
ti atta isyan bayrağını kaldırmak i-

.. ~- hazırlanmaya başlamıştı. Zaten 
tti ~eneralin yirmi beş yaldır işi gil-

lJir Bakışta Dünya Haberleri 
halde hazır bulunmuşlardır. 

Bu projeye göre: 
Fransız - İspanyol ve İspanyol - Por 

tekiz hudutlarının kapanmasından 30 
gün sonra gönülliılerin geri alınma
sına başlanılmıyacak olursa Fransa 
hükumeti, hareket serbestisini istir
dat etmek hakkına malik olacaktır. 

- Şu üç mevzuun ehemmiyetli ıe 
kilde incelenmesi limmgeldiii kana
atindeyim: Bütçe, şahsi intibak, cin
siyet meseleleri. Pek çok genç kızlar 
paranın kıymetini ve bir çiftin mas
rafı ne olduğunu bilmezler. Büyük 
bir kısmı şahsi intibakın izdivaç mu 
vaffakıyetinde ne büyük imil oldu
ğunu takdir edemezler ve nihayet kıs 
mı izamı da einsi meseleler hakkın
da kafi mal1imata sahip değildirler. 

Kızlar arasında büyük rağbet gö

ren bu kurslar erkekleri de bigane bı 
rakmamakta ve onlar da iyi bir koea 
olmanın yolunu öğrenmeye çalışmak 
tadırlar. 

~ ~ tsyan çıkarmak için fırsat kolla
bt ve hiç bir fırsatı kaçırmamak
• · l(endisi çok zengin bir adam ol
> "ha.dan kolay kolay taraftar bulu
~ Ot ve hilkfunetin başına dert açı...... 
't General Cedillo'nun ayni zamanda 
·~ika viliyetleriain birkaçında hü 
'iılitite karşı his'IOlunan memnuniyet 
f-. istismar etmek üzere bulundu-

llllaşılıyor. 

"'Şl.~diki Meksika hükumeti aleyhin 
' """tnutsuzluk uyandıran amiller 
4._ı...di buhran )Üzünden alış veriş 
111~1uğu, kuraklık yüzünden mah 
'-il eıin bozulmasıdır. İktısadi buhra
ll tn dahili emniyetsizlikle birleşme
t~tnleket için daha çok muzır ola
b._t dan Meksika hükumeti, isyanı 
'-'-ıt ı.tnak için bütün kuvvetile çalış
lttd~ ve ordunun hükfunete gös-

1 ~.,, İi ıadakatten istifade ederek mu 
8' ~olmaktadır. 

ı ~~~r HükGmetlne Hücum 
ti '~ir 2 ,ıı •irtd e, 6 CA.A.) - Ayan Mecli-
tl °"•be, kralın nutkuna verilecek ce-
' l!l ıtı·· .. ftı.. l\iıa U-.a.eresi sırasında, ayanda 

1111 "'e ekseriyeti muhafaza eden Vefd 

tefi cu.:'UPları hükumete şiddetle hü
idl )l)Jıuı ederek son yapılan intihabatın 
ti olduiunu ileri sürmüşlerdir. 

ALMANYA 
lrki Müsavatsızllk 

Londra, 26 (Hususi) - Avustur -
yada Yahudi aleyhtan kanunlann 
tatbikine başlanmıştır. llk netice 12 
intihardır. Irki müsavatsızlık yüzün 
den yüzlerce aile yıkılmağrı mahkum 
dur. 

Daha bir çok intihar vakalannın 
olduğu söylenmektedir. 

RUMANYA 
Kodreano'nun Suçu 
Bükreş, 26 (Hususi) - Kodreano

nun muhakemesinin bugünkü celse
sinde müddeiumumi, suçlunun hiya
neti vataniye cürmünden 25 seneye 
kadar hapis cezasına çarptınlmasını 
istemiştir. 

MEKSiKA 
Sedilist isyanı 

Meksiko, 26 ( A.A.) - Cedillist'ler 
den 400 ki.Ji, silahları ile bttaber 
Santa Maria del Rio'daki askeri ma-
kam.ata teslim olm~lardır. 

Diğer Cedillist'ler köprüleri yak
mak, demiryo1lannı bozmak sureti -
le mukavemet hareketinde bulun -
makta ondevamdırlar. 

LEHiSTAN 
Bek'in Beyanatı 

Varşova, 26 (Hususi) - Lehistan 
hariciye nazın albay Bek bugün be
yanatta buluna:ı:ak Avrupanın iki 
muhasım ideolojik bluka ayrılma -
s_ı~·ın· sulh için bir tehlike teşkil et
tıgını bu tehlikeye karşı gelmek la
zım geldiğini söylemiştir. 

Beyanata ehem~iyet veriliyor. 

LITVANYA 
Nazi Faaliyeti 

Londra, 26 (Hwusi) - Bugün Me
mel'deki nazilu Litvanya hükumeti 
tarafından tayin olunan valinin ka
nun fevkinde salahiyeti haiz olma
sına tahammül etmiyecP-klerini ve 
ancak Litvanya ile en müsavi ıerait 
dairesinde yaşıyabileceklerini bildir 
mi§lerdir. 

l 
INGILTEREDE iHTiYAT KADIN TAYYARECiLER 

lqilterede tayyarecilife çok ehemmiyet verilmektedir. Son pmler 
de bir de ihtiyat kadın tayyarecilik mervisi kurulmuttur. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Komitenin karan 
Londra, 26 (A.A.) - Saat 15 te 

toplanan ademi müdahale tali komi -
tesi, Sovyet deleğesi hariç olarak bü 
tün diğer azanın ittifakı ile Ispan -
yadaki yabancı gönüUülerin geri çe -
kilmesi ve kontrolün yeniden tesis 
edilmesi projesini kabul etmiştir. 

Gelelim işin nizik tarafına: 

Bu kadar kıvrak ve cazip mevzu. 
lan mütalea eden bu dersin acaba 
gençler üzerine ahlaki zararlan olu
yor mu?. 

Amerikalılara nazaran her genç kı 
zın bir erkek dostu vardır. Öğrendik 
lerini veya öğrenmekte olduklarını o
nun üzerinde tatbik etmektedirler. 

• Yapılan istatistiklere göre gençler bu 
yolda pek ileri gitmiyorlar. heri gi
denler oluyorsa da bunların nisbeti 
yüzde Z5 i geçmiyormuş. Amerikalı 
lara göre de bu kadar fire çok değil
miş. 

Bana sorarsanız. ValJahi şu yazdık
larım hep mantıki ve makul şeyler 
amma bence bu bir ateş ve barut me
selesidir. Onun için bu malumatı bir 

sıkı kontrolden geçirmeden gençlere 

vermekte zarar olsa gerektir. 
Amma: 

- Amerikalılar kadar medeni ol
mak istemiyor muyuz?. 

İstiyoruz. Her cephede o kadar ile

rileyelim de aşk dersleri de tedahüle 

kalam. Pek geri kaldığımızı ~örUrsek 

akşam denhaneleri açar ikmale ka
lanlan yetiştiririz. 



1\11.ah k:e~elercle 

Bir lhtilis Davasında 

Suçlulardan Biri Ölmüş, 
Öteki de Çıldırmış ! 

MODDEİUMUMİLİKTE: 

Şüpheli Bir 
Olüm Hadisesi 
Tahkik Ediliyor 
Müddeiumumilik dün bir şüpheli ö 

lüm tahkikatına elkoymuştur. İddia 

TAN 

Şu Garip Dünyada : 

içinde 
Hazine O lan 

Gemi 

lngiltere 
ile Mali 
Anlasma 

' Ahmet Emin YALMAN 
şöyledir: 

İstanbul Emniyet Direktörlüğüme 17 inci asırda (Bqı 1 incide) 
murlanndan polis Hikmet, geçenler- Holanda sahille Bugün Londrada imza edilecek o-
de asabi bir buhran geçirdiği için Ad rinde batan bi.i- lan mali ve iktısadi anlaşma, gerek 

Dün Ağır ceza mahkemesinde üç Reis: li Tıp işleri müessesesinde müşahe- f yük Litik gemi- Türk - Ingiliz dostluğu ve gerek 
suçlusundan biri ölen, birisi çıldıran - Tahkikat evrakı kanuni merci· de altına alınmış ve- sonra da çıkarıl sinin yüzdürül- Türk milli menfaatleri bakımından 
bir ihtilas ve zimmet davasına devam den geçmemiştir. Bu hususta birşey mıştır. Bir müddet evinde istirahat mesi için Holıın çok ehemmiyetle karşılanacak bir 
edilmiştir. Suçlulann üçü de Alemdar sormuyorum, demiş. Sonra ehli vu- eden Hikmette tekrar asabi nöbetler dada bir proje hldisedir. 
Belediye şubesinin aidatlı tahsil me- kuf raporunu okutmuştur. başlamış, Emniyet doktoru Hamdi hazırlanmıştır. Vapurda bir hazini:! Ingiltere ile mali münasebetleri
murlandır. İddiaya göre, bunlar muh Arif hakkında üç dava açılmıştır. Kut kendisinin asabi hastahaneler- varmış. Yeni kurulan bir şirket va- miz Kırım harbinde başlar. 1854 ve 
telif zamanda tahsilit yaparlarken al Son tetkike göre Arifin zimmetinde den birisinde tedavisine lüzum gös- puru denizden çıkarmak için husu- 1855 istikrazları daha ziyade Inglliz 
dıkları paraları dip koçanlannda az kalan paranın 71 lira 92 kuruş oldu- termiştir. Cerrahpaşa, Bakırköy ve si bir makine yaptırtmıştır. piyasası tarafından karşılanmıştır. 
göstermek. suretile zimmetlerine para ğu anlaşılmıştır. Gureba hastahanelerine gönderilmiş, * Varna - Rusçuk, Çırnavoda- Kös-
geçirdikleri ve ihtil8s ettikleri için Suçlu Arif, Reise bir makbuz uza- fakat yer bulunmadığı için alınma- Balık 6ibi yüzen ihtiyar kadın tence, Izmir - Aydın gibi ilk demir-
tevkif edilmişlerdir. Bunlann isimle- tarak: mış, evvelki gün de ihtikanı dimağ. yollarımızda da Ingiliz sermayesi baş 
ri lsm~il Hakkı, Arif .ye Necatidir. -Bay Reis, bu parayı da Belediye dan ölmüştür. Doktor Kut, cesedin rolü oynamıştı. 

İsmaıl Hakkı tevkifmden sonra a- veznesine yatırdım. Makbuzunu veri· Morga gönderilmesine lüzum göster- 1876 senesinde Meşrutiyet hare -
sabi buhr~ geçirdiği ~çin Bakırköy ıorum, demiştir. miştir. Tabibi Adil de cesedi görmüş ketine sarılmak suretile memleketin 
Emrazı Akliye ve Asabıye hastahane Tevkifhane mı\dürlüğünden gelen ve Morga kaldırılmasına karar ver- kuvvetlenmesi ve istikWini kurma.-
sine gönderilmiş, Necati de tevkifha bir tezker~e de suçlu İ9'Jlail Hakkı- miştir. Morgun vereceii rapora göre sı ihtimali hasıl olduğu zaman lngil-
nede ölmüştür. Dün mahkemede yal- nın llhbi vaıfyetinde saıih görüldü- tahldkata devanı edilecektir. tere 1876 (Müdafaai Hukuku Osma-
nız suçlu Arif bulunmuştur. Celse a· ğü bildiriliyor ve hakkında yapılacak Evli Kadına Mektupla meyi öğrenmiştir. Yiızmekte idman niye) istikrazma ~şmıştı. 
ç~hr açılmaz. Müddeiumumilik kana- muamelenin tayini isteniyordu. Sarkınflhk Suçlusu yaparak 0 kadar ileri gitmiş kı, he- Bundan sonra memleket inkıraz 
lile.suçlu .. ~ v~~~ecati hakkında Be Müddei'-?11umi, Sadun son vaziyet Yedikdıede oturan Seyfettin imıhl ınen bütün gfuılerini sahilde geçire- yolunu tuttu. Para ihtiyacını yalnız 
l~ı~e ?1üfettışlıgınden _gelen üçün~~ hakkındakı niiltale~ soyle~~n de bir genç, dün ve evvelki gün kom rek denizde adeta balık gı'bi yüzüyor bütçe açığını kapamak, maaş vermek 
bır ıd~. okunmuştur. Bu rapora go- sonra mahkeme, yeni ıınunet ıddiası şulanndan Ulviyenin penceresinden muş. Vilrayt denizde en az günde ikı gibi ihtiyaçlarla duyuyordu. Bu gi-
re bu iki suçlu esnaftan tahsil edil- hakkında merciinden karar alınmak iki mektup atrtı.ış ve: saat kalıyormuş. diş Meşrutiyetten sonra da devam et-
mesi lizırngelen 320 liralık ceza pa- için dosyanın müddeiumumiliğe iade _Eğer benimle gezmeye çıkmu. * ti. Ingiltere 0 zaman piyasamıidan 
ralannı da tahsil etmişler ve. Beledi- sine, Necatinin ölümüne ait nüfus kü san seni öldürürm demi§tir. Bir yrlJa bldılan kitap elini çekti. Meşrutiyetten sonra ha -
yeye yatırtnanıl§lardır. tilğü kaydının getirtilmesine, İsmlil Ulviye ve Jtocası polise müracaat et ve gazete riçten memleketimize gelen altmış 

Suçlu, kendisini: 

1 

Hakkının çağırılmasına karar venni§, tikleri için hadise meşhut suçlar Bu sene. 5 milyon kadar liradan ancak bir, ikili 
. - Bu p~~~r ~~ ait deği~~· Şek 1?uhakemeyi 11 Hazirana talik etmiş- müddeiumumiliğine intikal etmiştir. mayıs Sovyet milyonu Sir Ernest Kaselin mil 

linde kendisını müdafaa etmiştir. tır. Asliye Dö ... dü • .,•ü Ceza mahkem.eu1·, Türkiye bankası ve belediye istikrazı 
~ ._ ., Rusyada, Sov-

dün bu davayı tetk~ etmiş, suçu sa- yet matbııatı- şeklinde girmiştir. 
bft gordüJü için Seyfettirte 3 gün ha- nın bayramı ola Meşrutiyet devrinde bütçe açığı 
pis, ve 36 lira para cezası vermiştir. rak. kuUanmış- derdi devam etmiştir. Bu derde çare 
icrada Teclllyat ve Tahılla+ • tır. Bu münase- bulmak iiçn bir çare vardı: Düyunu 

Yapd111ıyacak Gi nler betle Pravda gazetesi şu istatistiği umumiye kalesini kuran ve emper-
1937 mali senesinin hitamı hasebi- neşrediyor: yalist emeller için bir ileri kara-

HIRSIZLIK: Dişçi Avni Bayer 
Kadını Zehirli Recai Nüzheti 
Gazle Bayıltarak Tehdit Etmiş 

Avrupaya seya 
Muallimlerle münevverlere 

sus 15 temmuzdan 23 ağustosa 
bir tetkik seyahati hazırl 
Pire, Atina, Brendizi, Napoli, 
Floransa, Venedik, Viyana, 
Nurnberg, Frankfurt, Visbadellf 
lonya, Düsseldorf, Hambur~. 
Laypzig, Dresden, Prag, Buda 
Bükreş, Köstence gezilecektir. 40 
lük seyahat, vapur, tren bileti 
saport, otobüsle etüd gezintile 
huliyeler, yemek, otel hepsi 
(225) liradır. Kayıd başlamıştır 
yoilu Perapalas karşısı (İta) 
bürosuna müracaat Tel: 43542. 

Ö LÜM 
Korgeneral merhum ismetin 

mesi Herseki Dedepaşa zade 
Mazhar Paşanın zevcesi SO 
Mehmet Paşa oğlu Bay Hikmet 
kullunun, emekli yüzbaşı Bay 
Temizkökün kayın valdeleri, 
Asır refikimizin muharriri Bay 
zat Arif Bilginin büyük kayın 
desi Bayan Fatma Zehra vefat 
miştir. 

Cenazesi bugün Haydarpaşadl 
kullu köşkünden kaldırılıp aile 
beresine defnedilecektir. 

Ailesini taziye ederiz. 

ALENi TEŞEKKÜR 
Uzun zamandanberi rahatsız 

eşim Bedriye Kıvanç'm Ameli 
tedavisinde büyük hazakat ve 
dımlarını gördüğüm Gülhane H 
hanesi Nisaiye Profesörü Ali 
Baş Asistan Şerif ve tldnci 
Vef~k, Hafi, Alaettin ve diğer 
tanlara muhterem gazeteniz 
style alenen teşekkürü bir borç 
rim. 

Ulkü Basımevi Başmüre 
Kô.zım Kı 

Paras,n1 Almış! 
Dün Ağır ceza mahkemesinde şlın

diye kadar Türkiyede hiç görülme
miş Amerikanvari bir soygunculuğun 
muhakemesine başlanmıştır. Suçlu 
yerinde Sirkeci istasyonu memurla
rından Kemal isminde bir genç bulu 
DUb'ordu. Davacasaı da Beşiktaşta Ab
..,.. .,..,....*""'.\.7111_.NllWllılllııAl!I .. 
ran Hasibe isminde yetmişlik bir ka 

le kuyudat ve defatirin 1938 senesi- 1913 senesinde Rusyada 859 gaze- kol vazifesini gören emperyalist ser-
ne devri için İstanbul icra muhasibi te çıkıyordu. Bunlann umumi tirajı mayenin kucağına atılmak ... Meşru- lstanbu1 Şehir 
mesullüğünde Mayısın 31 inci Salı ve 2,700,000 idi. Şimdi Sovyet ~usyadı:t tiyetten sonra bir aralık Düyunu 
Haziranın birinci çarşamba, ikinci per umumi tirajı 36.100,000 olan 8500 umumiye hegemonisini kırmağa ça • TiyatrOSU ınkara 

b .. .. .. d .. d" .. gazete çıkmaktadır. 1913 yılında Rus hşıldığı zaman Fransızlar 1910 istik· 
şem e, uçuncu <.'Uma, or uncu cu- yada Lpı'yasaya 86,700,000 muh•elı'f razını kestiler. Almanya, rekabet his martesi günleri tahsilat ve tediyat mu .. F . 1 i Istanbul Şehir Tiyatrosu 21 

k 't ık lmı t 1937 lınd · lerile bize para verdi. akat ış er cumartesi gu" nü Ankara Halke amelesi yapılmıyacaktır. ı ap ç arı § ır. yı a ıse. . . . d" .. d la 
Yenlköy Sulh piyasaya çıkanlan kitaplar 673 mil· ıdareye devam_;.çın onup 0 şıp temsillere başladı. Perdesini " 

d yeniden düyunu umumiyeye başvu • kısası" komedisile açan sanatk yon ur. . 
Şimdiye kadar Yeniköy ·ı__--. ..: ıÇt::a .ııuuuc 'uccahaıı Ana.ı- ,._ .,.,lrtn n.ı-ulnlL ~atörlu~V/t'Dl~~~~~~W'!H·~· ~P,..1riPıi19lm;i; 

gazeteler Sovyetler birliği hudutlar! istikrazile emperya ıs :e:ma.. de ı o un a v 

dllıdı. Yanında Sir kucak ak sakallı, 
beli bükülmüş bir ihtiyar da vardı. 
Reis, onu davacı yerine almadı. Mü
başir kendisine bir sandalye verdi ve 

(Y eniköy sulh mahkemesi) 1 Haziran 
1938 tarihinden itibaren Büyükdere 
vapur iskelesi C. 331/333 No. h bi
nada faaliyete geçecektir. 

. lim oldu Varidat tahsısı, mürakabe ~"'~rMr!tifiti%sil etmı)le'rdir. 

biçinılınde akkotnuşudı lan 40 dan fazla dılle kabulü ~ibi hususlarda haysiyeti kı ve ikinci haftanın programı 
as a r. b wd• . racak şartlara oyun eg ı. tesbit edilmiştir. 

Geçen sene Srıvyet Rusyada 61> C .. ınh . t d · de du" yunu u 
. . . u urıye evrın • 26 mayıs "Ateş Böceği", 28 

mtırılyon 300 bm çocuk kitabı basılmış- mumı·ye muhı'tı·, memleketimiz etra. -
dinleyici yerine oturttu. 

Davacı ile suçlu ayni evde oturu
yorlarmış. Hasibenin kocası 120 ya
§Ulda mütekait bir mektep hademe
ıidlr. Bununla beraber dinçtir. Ara
sıra sokakta gezer, kendisini tanıyan 
lar ona yardım ederlermiş. Ayni ev 

Halayda Tedhis 
"Bir Adam Yaratmak"", 29 mayıt · * fında bir abloka çemberi kurdu. Mil- cuklara temsil "Mavi Boncuk" 

lt itibarımız hakkında yanlış haber- "Bir Adam Yaratmak", 30 (Bqı 1 tncider 
de Türk evlerine girmiş ve Türkler 
tevkif edilmiş, dövülmüş ve yaralan 
mıştır. Bunlardan birinin yansı ağır 
dır. 

10,000,000 lrang tazminat ler neşrediyorlar, her türlü yabancı ' 
Holivuttan Amerikalı aktris Ba - "Toka", 31 mayıs ve 1 haziran 

sermayelerin faaliyet hevesini kırı • günt" 2 haziran "Satılık Kiralık" 
yan Anita Luiz, Cek Cekard namın- yorlardı.· Bizimle iş görmek tstiyen - ,, 
d b . bank k 1 ı d 4, 5 haziran "Kral Lir . a ır erin arısıy a o an ava- ler üzerinde. türlü türlü tazyik va -

ahit 1 k k d d·1 · t' F "Bir adam yaratmak" ile ' sına ş o ara ay e ı mış ır. a- sıtalarına başvurmaktan da geri dur-
de oturan Fatma Nihalln anlattığına Recai Nüzhet ve Avni Bayerin bir Halkevi basılırken kapısı kınlmış 

·· bu .1 k k d ha l' d"' ve zabıt tutulması gibi kanuni me -
kat şahitliğin kabulü için verilen muyorlardı. Hedefleri bizi ezmek, Lir" i Ertuğrul Muhsin biu.at 
evrakta kendisine "Matmazel" yeri- mali ve iktısadi istiklfil iddiaların • edecektir. ıore, ya~ı arı oca a y ı un mahkemede alınmış resimleri 

yalık varmış. Bunlarm evvelce bir ev Emniyet direktörlüğü, vaki olan rasime lüzum görülmemiştir. 
leri yanmış, yangın yerinden bir te- bir şikayet üzerine bir tecavüz hadi- Olen iki Arap için Suriye bayra
neke ile 40 bin lira kadar bir para çı- senin tahkikatını yapmış ve tahkikat ğı örtülü cenaze merasimi yapılliıış -
karmışlar. Komşular bunlann zen. evrakını müddeiumumiliğe vermiş • tır. Halbuki geçenlerde öldürülen Çıa 
ginlijini biliyorlarmış. Suçlu Kemal tir. kallı muhtarı daha nafiz bir Türk 
de itte bu paralardan bir kısmım çal Şikayete göre, T epebatmda milliyetperver! olduğu halde galeya 

ne "Madam" dendiğini görmüş, bu.- dan vazgeçirmek, yani yeniden ni - ----------- ---. 
nu izzeti nefsine bir ~avüz sayarak kaplı müstemleke haline indirmek - TEŞEKKÜR 
bankerden tazminat olarak 10 mil -
yon frank istemiştir. ti. 

Sırf kendimize güvenerek ortaya 

mış. .. Fre•o paaa.J" ıncla Pinto aparlı- na sebep olmamak için Türkler mu-
şn .. .1.vetçt d yle anlatm1ııı.. tantan merasim yapılmasından içti -uua,, avasını şo , d d' • ı!.ı_ A · B 

tır: mamn a ıtçıım.: yapan vnı a- nap etmifler ve zavalh büyük Tür-

- Bay Reis, benim kocam 120 ya- yerle Kuımpqada oturan arka- kün cesedi bir hayvan gibi örtüldük 
pnda hasta bir ihtiyardır. Bu Kemal datı gilmriiık memurlarından Ca- ten sonra maznun olarak da yine bir 
ile bir evde oturuyoruz. Arasıra be vit, Kadıköyünde Kala.JDifta o- kaç Türk tevkif edilmişti. 
nim odama gelir ve benimle konu- turan Recai Nüzhet B.banm evi· Antakyada emirler verilerek sahibi 
şu~u. Bir ~n yine odama geldi. Bir n e giderek tabanca ile tecavüz Türk olmıyal) dükkanlar matem ala 
denıbere benım burnuma birşey tut· etmi I R . N"' hef öl" meti olarak saatlerce kapatılmıştır. 
tu. Ben kendimi kaybettim tiç gün fer ve ecaı uz 1 um- Reyhaniyede ise Türk çarşısı Usbeci 
kendime gelemedim. Hep ·kan kus- le tehdit etJn1'lerdir. Bu arada !erin, jandarmanın ve askerin tet -
tum. ÖlüyordWQ. Ayıldığım evin camlarını da kırmıtlardır. hiı hareketleri yüzünden kapalı bu-
karyolamızın altındaki km :m: Hadise üzerine J\vni Bayerle arka lnmaktadır. Türklet tamamen yuva 
lunan 300 liranın aşın:ı~ gö:W: daşı emniyet direktörlüğüne getiril- larına çekilmişler, müdafaasız kapı -
ce Kemalin bent niçin zehirlediğini mtştir. Haklarında tahkikat yapılmış, lan arkasında geceyi nasıl 18fire -
anladım. evrak hazırlanmış ve bu evrakla be- ceklerini düıünmekle meşguldürler. 

Suçlu Kemal bu iddiayı redd tmiş raber müddeiumumiliğe sevkedil - Türkün ve Türk listesine yazılmak 
ve: e mişlerdir. Müddeiumumilik tarafın - istiyenlerin iştiraki bu suretle fiilen 

CİNA-YET: 

Baıı Taıla Ezilerek 
Öldürülen Kadın 

Dün Ağır ceza mahkemesinde Ud 
sene evvel Kadıköyüııde mezarlıkta 
Hacerin başını taşla ezerek öldüren 
Göreli Hüseyinin muhakemesine de
vam edilmiştir. Mahkeme geçen cel
sede Görede bulunan Mehmedin, Ter 
can~a bulunan Kemalin istinabe su
retile üadelerinin alınmasına ve Hü
seyinin askeri tevkifhanede hadise
den evvel mevkuf kalıp kalmadıjının 
sorulmasına karar vermiştir. 

. • dan haklarında adli takibata girişil- m8'1edilmif olmasına rağmen tesçil 
- Ben kendisinin yanına girip çı- mi§tir. muamelealpe devam edilmektedir. Ar esaslı "birteY söylemiyC>rlardı. Suçlu 

kardını. Fakat ben ona hiç birşey kok DİLENc:b:JK. tık dünyam bütün hiisnüııijetlerinin nun askerlik ,ereftn~ yakıf!Dl~acak 

Mehmetle Kemalin istinabe suretile 
alınan üadeleri bıahkemeye gelmiş. 
ti. Bunlar okundu. Hadise hakkında 

latm.a~ım, .parasını ~· demiştir • bitaraf denilen kom!Jyon azalarının fekllde bir kadınla gezc:Qi için bll' haf 
Had~enı~ Fat~ ~llıal: Mellhat ve Bir Dilencllk C.-1 bu me lA)'Jk olduklarım tasavvura ta oda hapsi cezası çektili de gelen 

Fatma ısmındekı şahıtlen şunları söy _...,,.usu , __ 1_._ ı..-ı----.. 1.ıa.:1-- ah b bir müzekkereden anlaşılıyordu. Si· 
1 · 1 rd" lllllUIII "'"'- "'"' vey ut u emış e. ır: . Milhldint Oldu adamlar ~ dibinde patlı • vas Ağır ceza mahkemesind~n. soru-

- Bız Kemalin Hasibeye zehirli yan kur§UD seslerini dahi duymıya. lan bir suale cevap gelmemı§tı. Mu-
g~~ ~ok~attığını ~ö~~· Fakat ken Sultanahmet sulh birinci ceza mah cak kadar ~. Bir zamanlar ~~e bu sualin tekidi için başka 
dısını zıyarete gıtüğimiz zamaıı onu kemesi,. dün bir dilencilik davasını Makedonyacla olup bitenler §imdi bır güne bırakılmıştır. 
baygın bir halde bulduk, ağzından, tetkik etmiştir. Suçlu, mübaşirlikten Hatayda tekrar edlltyor. Fakat bir ta 
bumtından kan geliyordu. mütekait olduğunu söyliyen Süreyya raftan Garo, diler taraftan komis • Kocası Fena Dövmüı 

Şikayetçi istidasında, kendisini Be Girgin isminde biridir. Kendisini m• yon reisi her if1n 70lunda gittiği hak Kızıltoprakta Dalyan sokağında 
şiktaş Belediye doktorunun muayene dafaa ederken: kında, beyanatta bulunuyor. oturan Cemile isminde bir kadın po-
ettiğini ve zehirlendiğini söylediğini - Ben dilenmedim. Kıyafetim b().. Olen Ud .,.abı kimin öldürdülfl U. 111Ül'aePt ederek kocası Hüseyin 
idd' ed' hk b k zuktur. Sokaktan geçerken polis bent tamamen meçhul olmakla beraber t&rafındaiı fena halde dövüldüğünü 

18 ıyordu. Ma eme, u do tor dilenci sandı, demiştir. bunların sen mebus olacaksın, ben bildirmiştir. Cemile, karnındaki 7 
la beraber kocası Hasanın ve Hamdi B&kim, bu müdaafayı kabul etme- mebus olacajım diye l:>lrlbirlerbJi aylık Çoeutunun da düşmek tehlike
Arıkanın şahit olarak çağınlmalanna mlf, kendisini bir hafta müddetle oo; öldürdükleri muhakkaktır. Onunla sinde olduğunu iddia etmiştir. Ka -
karar vermif ve muhakemeyi 7 Tem ğazı toklujuna lmme hizmetlerinde beraber delege Garo bir kaç Türkü dın Zeynep Kamil hastanesine kaldı-
muz saat on dörde bırakmıştır. ç•lıpn•ya mahkUaı etmfftir. mazn:rJP. olarak tevkif ettirmlftir.. nlarak tedavi altma ahnmıftu'. 

atıldık. Demiryollarımızı ve diğer 
inkişaf işlerini kendi vasıtalarımızla 
başardık. Siyasi ve iktısadi rüşdümü
zü isbat ettik. Bize güvenilebilece -
lini. eserlerile gösterdik. Barışa bağ 
lılığunız da en ağır imtihanlardan 
geçti. 

Bu olgun devreye vannca İngilte
re ile 60 senedenberi, hatta daha doğ 
rusu Kınm harbi günlerindenberi ka 
palı duran mali ve iktısadi münase -
bet kapılan yeniden açıldı. Kara -
bükle ilk münasebeti kurduk. Bugün 
de Ingiltere bize yüz milyon Türk li
ralılt bir kredi, normal bir ticari mu
amele şeklinde açıyor. Bizden garan
ti filan aramıyor. Türk mali itibarına 
emniyet ve saygı gösteriyor. 

Ingiltere ile vardığımız anlaşma, 
emperyalist sermayenin etrafımıza 

kurmağa çalıştığı abluka çemberi -
nin yıkılması demektir. 

Ingiltereye borçlanıyoruz. Fakat 
bu borç eskiden olduğu gibi her gün 
lUk masrafımız için değildir. Yani 
mesela bir ailenin mutfak masrafı 
için borca girmesine benzemez. 

Ingiltereden temin ettiğimiz kre -
dileri istihsal sermayesi diye kulla -
nacağız. Sermaye taksitlerini de. fa· 
izleri de yaratacajımız müsbet işler 
fazlasile karşılıyacak, ayni zamanda 
ümran ve inkişafa ait bir takım işler 
çabuk yapmak lçfn bir manivela elde 
etmiş olacağız ki bu işler, diğer fay
dalı faaliyetler doğuracak ... 

Bütün bu faydalard'n başka in -
giltere ile olan anlaşmayı Türk -
Ingiliz dostluğu bakımından da bü -
yük bir menunmiyetle karşılamak 11 

Gazetemiz memurlanndan N 
yeye Cerrahpaf8 hastanesindf) 
lan boğaz ameliyatında, göste 
ihtimam ve alakadan dolayı pro 
sör Nissen, doçent Hazmı ve baş 
tan Ataya, ve koğuş hemşiresi 
Bahriyeye, ve çok büyük intiza 
la hastaneyi idare eden baş h 
Bay Esada gazetemiz namına 
kürlerimizi bildiririz. 

Z AYI 
933-34 ders yılında Robert Ko 

de okuduğuma dair, almış oldu 
tasdiknameyi kaybettim. Yenisini 
lacağımdan eskisinin hükmü yo 

İskender Sökme 

ÖLÜ M 
.Mülkiye Mektebi profesörle 

den İbrahim Ali ve ziraat ba 
şeflerinden Cevadın babası Jst;a 
idareyi umumiyesi eski müdürü 
met Behiç Brberk dün vefat et 
tir. 

Cenazesi bugün Maçkada Te 
ye karakolu lttisalindeki apart 
dıin kaldırılarak namazı Te · 
camiinde Cuma namazuıı müt 
kılındıktan sonra Beşiktaştan 
13 de hareket edecek Şirketi Ha 
ye vapurile Beykozdaki aile kab 
tanına defnedilecektir. 

Çiçek bedellerinin Kızılaya te 
ruu vasiyetnamesindeki ricası c 
lesindendir. 

ıımdır. Çünkü bu dostluk. y 
şarkta barış ve istikrann ku 
bir lmilldir. 
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--ı"' AN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: H•berde. fikirde. her• 
teYde temiz. dUrüst. samimi olm•k, 

lcarıın gazeteal olmıya ptıımaj(tır. 
-o---

A BONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
'150 Kr, e Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

MilleUerarası pôSta ittihadına dahil ol
hunn memleketler tçin 30, ıe. 9, 3.5 Ura 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres ddls
Urtnek 25 kurustur. Cevap için mektup 
lara 10 kuru tuk pul llAvesl IAzımdır. 

f GONON MESELELERi 1 

la Fiyatların!!_ 

Pahahhğına Bir Misal 

Yazan: M. ZEKERIY A 
Evvelki ıUn yine bu sütunlarda 

htız fiyatlannın pahalılığından bah· 
1etnıı, ·ve Atinada buz fiyatlannın 
111 fiyabna oldutunu yazmıştım. 

Dtin ıazetelerde bu iddiayı tevsik 
eden bir vakaya tesadüf ettim. 

latanbuldan balık almak üzere ll· 
lll.tnımı:u ıelen Yunan bandıralı ba· 
hk vapmlannın frigorifik tesisatı 
Joktur, Bunlar balıklan buz içinde 
llluhafaza ederler. Buzu buradan al· 
blak istemi,ler. Fiyatı öğrenince vaz 
leçnıişler. Sırf buz almak üzere Pi· 
reye dönmiye karar vermişler. Ora· 
da bu alacak, sonra balık almak ü
zere tekrar limanımıza dönecekler • 
illi,. Bu pdip ıelmek için sarfede • 
celderi kömür ve diğer masraflarla, 
kaybedecekleri zaman, burada buz 
~in verecekleri paradan daha az -
lllış. 

İtte sise akıl durduran bir misal. 

* Bm ve et fiyatlan hakkındaki 
lbtıkayesell yazımı okuyan bir dos -
hun sordu: 

- Belediye buzdan klr etmesin, 
sudan kir etmesin, etten kir etme -
ıln, peki bu belediye ne ile geçlnain? 
bedi. 

an .... , W-lr. Yllti•~·~--ft 1r·'· -
ııınra yer tulabilecegı ·~ dostuma 
.-er4iğim cevab, kısaca burada tek -
rar etmek isterim: 

- Mnele her teYden evvel bele
diyecilik mefhumunun anlaplmasın
dadır. Modern belediyecilik zihniye
tile hareket eden bir belediyenin he· 
defi ticaret delil hizmettir. Yine mo
dern bir belediye için İstanbul gibi 
her sahası ı,ıenmemı, bir servet mem 
haı olan bir 'ehirde o kadar zengin 
\'aridat kaynaklan bulmak müm -
ldhıdilr ki, bunu göremeyip halkın 
lldasından intifaa kalkmak, beledi -
Jecilik mefhumile banştınlamaz. 

latanbulun kurtulması, ne yalnız 
Plln, ne yalnız para, ne de yalnız şa· 
lua naeaelesidir. Her şeyden evvel ve 
her '97 .. n ziyade lstanbulda mo -
dem tehircllik mefhumunuıt anlaşıl· 
IBall ve bu mefhum dairesinde mo -
dem •e metodik bir tarzda çahşılma-
11 lasundır. Para bir vasıta, plan bir 
pyedlr. Modern bir helediyecl birin 
dsbıi bulur, ikincisini yapar. 

* Hctıct Fran11zca 

!onuıuyorlar 
l>On tramvayda önUme !tiri kadın, 

ltlri erkek iki genç dü,tü. Dikkat et
tim, bozuk bir şive ile fransnca ko
ll11şuyorlardı. Belli ki, Türkiyeli Mu
llevl vatandaşlanmızdanddar. Ken -
•ıını ~( tuttum. Kulaklanna eğilip 
~ektim ki: 

- Efendiler, siz dilnvanın en zeki 
lbllletlne mensup olmakla öviinürsü 
•lı, halltuki dilnyanın gidlslnden bi
haber rHrtlnilyonunuz. Almanyadan 
bvmd-m, A vuttlll'Vadan kovul -
dunu. Polonva ve Macaristanda ra
laat detibiniz. Rumanv...ı,. l~t -
fen vasamak hakkına malik Kfbisi
lllz. Ve bu akJntı autı doiru inmek· 
te devam edivor. Siz, dünvada ıize 
teprakJannı kavıtsız ve sartıız va -
t.a Yaomıya müsaade eden Türkiye 
de hlla kendinizi vahancı duvuvor
'11nuz. Bali onun dilini, onun . kültü
rtlııQ benimsemivorsunuz. Siz «en( -
•bııa, Bari ılz babalannızın hatalan
lll tekrar etmeyiniz. Bu vatanın ço
tllfu olmıya (alı!Qnız.,, 

Pabt bunu iki kı.ı,-e tavlemek -
~· htlt8n Musevi vatanda,lanma 
1lnıtahOmek l(ln bu a8tunda yaz

::9" •aha faydalı buldum. Umarım 
-, kalaklanaa küpe olur. 

'r A M 

Tarihi Abidelerimizi 
ihmalden Kurtaralım 

' m-::mm 
Küfür Edebiyatı ~ 

'l.'~. s . .l!) 
Y acın: Sabiha Zekeriya Sertel 

lrkların Asılları Kafa Kemiklerinden Anlaşlldığı 
kufunileyhln imarı değil midir? O 
maksada urfedilmiyen bir para 
vAkıfın hakkına tuallut sayıl-

Falih Rıfkı Atayın Ulus ıazetesin 
de gençlerin kullandıktan bazı tabir
ler hakkında bir yazısı çıktı Genç -
)erin küfre kaçan bu tabirlerinden 
tiksinen muharrir. gen(lerden daha 
temls bir Usan istiyordu. Bu müna· 
kqa muharrirler ve karikatüristler 
anaında epeyee zamandır devam e
diyor. Kimisi bu tabirlerin halk ta· 
birleri oldutunu, edebiyata girebile 
ceğini, kimisi de bunların argo (kül
hanbeyi lisanı) olduğunu edehi\'ata 
giremiyeceğini iddia ediyor. Bu ikin
ci iddiayı yapan muharrire göre, 
"halk tablrleri edebiyatı bayağılaş -
tınyor, edebiyatı bu tabirlerden te
mizlemek lazımdır. Halk edebiyatı
nın gayesi halka indikten sonra, hal
kı yukarı çıkarmaktır. Argonun ede
biyata girmesinden biz mesulüz. ona 
edebiyatta biz yer verdik?., diyor. 

Gibi Milletlerin de Hüviyet 
ve Nefis Sanatlarından 

ve Asaletleri Öz 
Teşhis Edilir 

maz mı? Su bakımdan evkaf ida
resi muahawye ınüatahak olmaz 
mı? En müsamahaklr bir tarzla 
ben böyle dilfüntlnem, şöhretleri 
dünyaya yayılmı' bu güzel eserle
ri görmek için şehrimize gelen mü 
dekkikler, müverrihler acaba ne
ler düf{inQrler? Hakkımızda naili 
hükümler yürtltürler? BunJan ba 
sit bir arayışla tahmine bfle ta
hammülüm yok. Bu nühusetli deh 
lizi takip ettikçe alnım blr .sivrl 
taştan kurtulup diğer keskin bir 
yumruya çarpıyor. 

A talardan miras bir lif vardır: 
tt .. Sel gider kum kalır." De

riz. Hakikat öyle. Bu fena vadisin 
den insan oğlu sel gibi akıp gidi-
yor. Milyonlarca insan içinde tek 
tük birkaç kişiden ya iyi,ya kötü 
bir eser veya unvan kalıyor. N P. 

mutlu insandır ki, faniden geçip 
giderken ahlafına mucibi fahrola
cak; kendini de hayır ve hürmetle 
andıracak eser bırakır. Meseli Mi
mar Sinan gibi.. 

Ve yine görüyoruz ki, insanlar, 
ne kadar maddileşirlerse maddi
leşsinler, günün brinde vicdanla
rından kopup gelen sese kulak ve
riyorlar. (Cürüm) den (nedamet) e 
(inkar) dan (istiğfar) a dönüyor
lar. (Redaet) in hükmü muvakkat 
oluyor. (Fazilet) in saltanatı de
vam ediyor. Mesela, (Sinan) a gös
terilen hürmet gibi .. 

S inan, yıllarca topra~ın altın
da mensi kaldı. Ne kabri-

ne uğrıyan, ne ismini anan vardı. 
Birkaç yıldır, beı on kişi toplanı
yoruz; ukba zaviyesine· varıyoruz; 
el bağlıyoruz; pnına rahmet ve 
§Apaş ödüyoruz. Sinanın ruhu bu 
allkadan haberdar oluyor mu? O
rasını bilmem. Fakat muhakkak o 
lan şu ki, hakkı müstehakına öde
mekle insanlığımızı ispat ediyor; ah 
lafımıza faziletin doğru yolunu 
gösteriyoruz. 

Maamaf ih şunu da çok iyi bil
mek iktiza eder ki, hürmet, yalnız 
mezar ziyaretine münhasır kalır
sa kötü bir üzenti ve .ızösteris m.11-
nasını alır. Ne ölünün, ne müdek-
kik dirinin hoşlarına gitmez. Hür
metin asıl olabilmesi merhumun 
kabrinden, hatırlarına, yani bırak
tığı eserlerin iyisinden en kötüsü
ne kadar şamil olmak gerektir. 
Çünkü, Sinanı Sinan eden maddi 
şahsiyeti değildir. Manevi kudre
ti. Hayırlı dehasına şahit olan fay 
dalı &sandır. O eserler ve o eser
ler etrafındaki alAka ne haldedir? 
Asıl gözetilecek şey ip budur. 

Bunu da anlıya bilmek için kül
fet ihtiyanna hacet yok. Al

lah razı olsun "İbrahim Hakkı 
Konyalı,, uzak yakın demiyor; 
yağmura, çamura bakmıyor. ls
tanbulu dört dönerek Türk sanat 
kabiliyetinin iştibah götürmez p
hitlerini gözden geçiriyor. Mazi ve 
hal tercümelerile bize anlatıyor. 

Vesile düşmüşken vicdan borcu 
mu ödeyim: Var ol İbrahim Hakkı 
Konyalı. Kalemini hayırhah bir 
mürşit hasletiyle kullanıyor-

sun. Her işaret ettiğin noktada çir 
kin bir sivilce veya şiyripe~çe gö
ze çarpıyor. Bir siyripence ki, de
şilip temizlenmedikçe fazilet meyda 
nana çıkamayız. Milli bünyemizin 
necabet ve zarafetini gösterip be
ğendiremeyiz. Benden yana bin
lerce hürmet ve teşekkür sana .. 

Bu vatansever muharririn yazı
lannı takip ederken anlıyoruz ki, 
her yılın bir gününü namına al
kışla inletiğimiz mimar Sinanın bir 
çok eserleri, hem en son, en güzel 
eserleri harabiye yüz tutmu9, veya 
harabe halindedir. Camilere ait 
bazı zaviyeler meskene, ahıra, bil 
mem daha neye kalbedilmişlerdir. 
Hatti "memşa" halini bile alan-
lar varmış. Birçok kıymetli taşlar, 
emsalsiz oymalar çalınmakta, kub
be kurşunlan, sebil veya şadırvan 
muslukları mahalle çocuktan ta
rafından leblebicilerle mübadele 
olunmakta imiş .. Bu ne firaklı hal 
dir?! .. 

Bu teseyyüp, bu perişanlık yal
nız o güzel eserlerin bahtı diniye
lerine mi şamildir dersiniz? Keş
ke öyle olsaydı; bu kadar hicap ve 
hacalet duymazdım. "İnsan ölür 
de bina yıkılmaz mı? Şu ketum 
toprağın altında adam ölüsü ka
dar beldeler, malnureler, medeni
yetler de medfundur,, derdim. Bir 

Koca Sinanın bir ahır laaline konan son aerinin 
ha6iinlıii haline bMınu 

teselli kapısı arar ve bulurdum. 
Halbuki, bu harabelere baktıkça 

gördüjüm enkaz arasında maddi 
manevi, içtimai, kanuni, ahliki çö 
küntülerin dört yana fırlamış dö
küntülerile karsılasıvorum. Tees
sürün bir dehlizinde buldujum ka 
pı, daha çukur, daha karanlık di-

ğer bir dehli7.e açılıyor. Yolum ka 
rarıyor, gönlüm karanyor. 

Mabet demek sadece Tann e
vi, ibadet yeri demek de-

lildir. Bir kavmin iman ve vicdan 
ittihatgAhı demektir. 

"Bedi eser" mübdihı deha şahi-

di ise ait bulunduğu kavmin de 
zevki selim miyandır. 

(Kanun) kendi menfaatini gö
zetmez. Mevzuunileyhin selimeti
ni, bekasını temine çalışır. 

"Cemiyet,. vatan dahilinde müt 
terek veya pervasız tahripkarlık de-
mek değildir. Bilikis mütekabil 

muavenet, milfterek illyaklrhk 
minasını ifade eder. 

(AhJAk) m pyesl, mlferl selA
metin, miferl hmurun nmhefaz:a
lllll temin etmektir. 

Biz ne korkunç varatalar atlat

mışız, ne müthiş sarsıntılar geçir

mi_si.z kl, mabet\erlmlz1 ahır bile 

7apllllflZ. Ata yadJati'lannı tah
rip etmifiz. Kanunlar vazifelerini 

unutmuflar. Cemaat, miifterek 
malın kıymet ve muhafazasını bil 

memif. Ahlak, mabetlerden, me

zarlardan, yani par ve fel'efimize 
vedia kılınmıt Tann emanetlerin

den öte beri çalmak seviyesine ka

dar düşmüş!' .• 

H ususiyle bütün bu kıymetli 
bergüzarların ayn ayn a

karları da var. Bunlann varidat
tan ne olmuş? Ufak bir çatıdan bir 
avuç toprağa kadar bütün bina ve 
arazi sahiplerinden alınan vakıf 

paralan nereye sarfedilmişler ki, 
hangi bereüzara baksak yüzümü
zü kızartacak hazin bir hal ile kar
plapyoruz? Vakfın meramı mev-

Muzelerdeki Saheserler 
' 

(14) 

Bu baht bozgunu bize Garplı 
düşmanlardan geldi Tanzimat ile 
büsbütün hız aldı. Türk ülkesini 
silahla parçalıyamıyanlar. şıan
mızı, imanımızı sarsarak parçalı
yabileceklerini tahmin ettiler. İd
raki düfiik, imanı düşük deliller 
buldular. Cemiyetimize fesat saç
tılar. Milli bünyemize çeşit çeşit 
zehirler aşıladılar. Ahlakımız ze
hirlendi, imanımız zehirlendi, id
rakimiz zehirlendi, öyle bir şuur 

lğtipşına uğradık ki, aynaya ba
kıp "Türk,, diye kendi yüzümüze 
tükürdüğümüz devirler oldu. Yal
nız abidelerin değil, fethedilmiş 

koskoca ülkelerin kıymetlerini bil 
medik. Hasılı kendi çıramız ve 
kendi elimizle kendimizi yaktık. 

H amdolsun bugün yavaş ya
va§ aklımız başımıza geli

yor. Yi>l bularak memleketimize 
ekilmit fesat tohumlanm söküp 
atıyoruz. Dün benimsemediğimiz 
Sinan gibi, dehanın kat kat örüm
cek tutmuı türbe kapılanm açı
yoruz. Taklltçtllltn hayasız mlna 
sını, sanat eserlerimizin emsalsiz 
kıymetlerini anlıyoruz. DQn mes
tane bir gayret e: "Garbe ao{?ru!,, 
diyenler arasında bugün: "Ken
di hazinelerJrnt.,..bymetlerini bl 
lememlflz. MtW sanatın kökll on
lardadır .. , diyenler seçiliyor. Kur
tarıcı hakikatte budur. Irklarına-
aıllan kafa kemiklerinden anlaşıl 
dılt gibi milletlerin de hüviyet ve 
asaletleri öz ve nefis sanatlann
dan teşhis edilir. 

Tanndan dilerim bu güzel inti
bah, bu saadetli uyanış gayrimüs
mir bir heyecandan ibaret kalma
sın. EslAf bergüzarlan, yani öz a
bidelerimiz bir gün bir an evvel 
tamir edilsin. Umran ve muhafaza-
lan içtimai ptref borcu, içtimai 
haysiyet borcu bilinsin. 

İnanınız vatandaşlar, bunu te
min edince şu fena vadisinde siz
den bir avuç kum kalır. Yarın ah
laf buh•r; sizi anar iftihar eder , 
tarih tetkik eder, takdirhan olur .. 

BURSADA: 

Bir Köylüyü 
Uyurken 
Oldürdüler 

• Bu mün.U..da llenim anlamadı-
ğım bir şey var. Ulus gazetesi muhar 
riri benim anladığıma göre beğendi
tini veya bqenmedlğini küfür lisa

nlle izhar edenlere ilişmişti. Ortada 

bir argo ve halk edebiyatı meselesi 

yoktu. Halk edebiyatını, halka inişi 

kötU gören hatta satır arası kelimeler 

dahi yoktu. Bu yazı neden bir halk 

lisanı ve halk edebiyatı şekline lnkı 

Iap etti? Fırsat bu fırsat, edebiyatın 

halka inişine çatmak istiyenler, he

men yapqtılar, edehiyatı halka indir

menin badi halkı yukan çıkarmak 
ol•uiunu iddia ettiler. Yukansı nere
si? Eski edebiyatı cedide lisanı mı, 

daha yukansı mı? Lisanı sadeleştir
mek, halkm bllandıfı lisanı kullan

mak bir tekamiildflr. Ne geriye, ne 

de yukanya doğru bir çıkış, veya dö 

nüş değildir. Realiteye uyarak, sa -
delile, vuzuha, müşahhasa doğru bir 

ytlriiJ'Üf, ileriye lidittir. Edebiyata 

giren tip ktilhaabeJi ile, ktlftir lisa
nile konuşur, ve bu pek güzel edc.öi

yata prer. Pabt muharrir ldlfllr U
aanlle 'onupnaz. Ktıfür taammftm 
etmiş bir halk lisanı delildir. B>!ıt 
entellektüel lisanı hiç değil 

• Küfür 'edebiyatına gelince, ba, 
halk anamda mevcut olduiu gibi ma 
alesef edip ıeçinenlerin lisanına da 
girmiş, hatti yevmi ıazetelere Qdar 
.reçml,tır. Daha çok az zaman evvel 
bir yevmi Jtazetenin aütunlannda 
yer bulan küfürler bütün halkı nef
retle tiksindirmişti. Bu küfür edebi
yatı nihayet mahkemeye intikaf et

miş ve bu edip geçinenler, memleke
tin yevmi bir gazetesinde memleke
tin entellektüel hayatına rehber o
lanlar mahkemede bu cilisız. boya -
nz. ttrenç Jrtiflirlerln ilmi mahiyette 
olduiunu iddia etmişlerdi. Küfür 
'imdiye kadar edebiyata geçmişti 
amma, ilmin hudutlan içine girme
mişti. KtifürU edebiyata, yevmi ga
zetelere, hatti ilme kadar yükselten
lerin, şimdi halk kelimelerinden ve 
küfürlerden ıikiyetl pek carip o-
luyor. 

GİRESUNDA: 

Bursa, (TAN) - Kozludaklar kö
yünde, 320 doğumlu ve üç çocuk ba 
bası Süleyman oğlu lamail feci bir 
cinayete kurban &itmiştir. Tafsilit 
şudur: 

Sarvan Köyünde 

Mektep 
Giresun. (TAN) - Keşap nahiye

sinin Sarvan köyünde, beş sınıflı bir 

ilk mektep binasının temeli atılmış
tır. 

Herkesin muhabbetini kazannuf 
olan Ismall, geceleyin evinin üst ka 
tındaki odada karısı ve çoeuldarile 
beraber uyurken, emzikteki çoeulU· 
nun ağlaması üzerine kan koca u -
yanDUflardır. Bu esnada blrlst qağı 
dan: 

Beledlyenln Yeni Büdceıl 
Giresun, (TAN) - Belediyemizin 

938 bütçesi 123 bin lira olarak ka -

bul edilmiştir. Bütçeye, bir deniz ha - Ismail! diye seslenmiştir. Is -
mail: · mamı tesisi için 800 lira tahsisat ko-

- Kimsbı? Yukan pi.. demlpe nulmuştur. 
de meçhul phıs ••sen gel" cevabını === 
vermiştir. Bunun üzerine Ismail, o- sı da yirmi kiti içinde sesinden tanı
da kapısından bafını çıkarmış, o an- yarak Mehmedbı katil olduğunu soy 
da atılan kurşunla beyni dağılarak lemi§tir. 

Türlı oe lalam &erleri MüH.inJen alJıiunız bu raim 18 inci ölmüftür. Söylendiline göre Mehmet evvel_ 
cura ait hir lzmir •ecçGl/aini göıteriyor. Biirdiirleri Girda ltalda- Tahkikat, İsmailln 12 numaralı ce kırda bir çobanın kızını kaçırmak 
nna 6~r. Faluıt ,....,. ortcuıntla yeni bir ilııliip 7fll'Gfmlfllr. kurfUD atan kırma bir çifte ile vu- latemif, ailAh kullanmasına rajmen 
Tiirlı ltalılan •lıi Tilrlı Onpn'lannı 118•termeleri itilHırih p1lı rulduğunu ~'?'dana çık~ Güney maktul Iamail buna mini olmuştur. 
mühimdir. Birp1lı ltalıl,,,.Ja 24 Ofa Bo71'nin O,...,,.'lan oartlır. Budaklar koyunden Nurettın ojlu 14 Bir müddet ~Mehmet, nahiye 
B .. H•tı Al bol·· ol I tilıa - Ç ell" yaııncla Mehmet ve eniştesi. katil ol merkezinde Ismaıle rast gelmiş ve 
aııun ı er manJ'CUlftUI ..,,. a an •ucu - .,.. 1 mak zannlle tutulmuşlardır. Mehme 0 bana yeptıiınm acısını çıkaraca _ 

ltog alıl Wr Tiirlı (~llfllUI) adar. Ba halının ltenarlamwla ~" Ga- din çiftesinden bir gözünün yeni atıl ğım!" demiştir. Bu igbirarın cinaye-
malı""''"' oartlır iri Ofa Hanın AOJCD' lcoldlnln ..raholiiJar. dığı tespit edilmiş, maktulün kan - te sebep olduğu sanıhvnr. 
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Hat ayda 
Ermeniler NOTLAR: 

(BClf\ l incide)) : .. 

Balkan Birliğini yaratan ruh, na- § Yaıan : Süıet Dolly - Tercüme Eden : H. H. ,: Şeyhin Kerameti 
Türk spor kurumunun işleri en 

ufak memnuniyeti bile c;ekemi
yecek hale geldiği için istisnasız 
olarak Türk nıatbuatında bu mü
esseseyi sena eden bir satıra te
sadüf etmek mümkün olamamak 
ta, buna mukabil kurumun neş.
retmekte olduğu (Dergi) de ara
sıra işlerin ~ parlak gittiğine 
dair satırlar görülmektedir. Bu a
rada bilhassa iki senedenberi baş 
aşağı gitmekte olduğu riyazi bir 
hakikat olduğu için hiç bir mu
galataya tahammülü olmıyan bir 
sporu parlak göstermek için o
nun başında bulunan bir zat müs 
tear isimlerle kendi yaptığı işleri 
sık sık medhetmektedir. 

Ş k d 1 k ··k··nden iııı1111111111111111111111ıı • • .1111111111111111111111 sıl Yakın ar ava annı o u 
teşhis ve tasfiye etmişse Ermeni me- H ans Schröder onu bir gün o-
selesi denilen meseleyi de öyle bir tas telin holünde gördü. Zayıf, 

renerbaliçe ile oynayacak olan Tal1l§var takımı 

F. Bahçe Bu Hafta 
Rumen Takımile . 

Karşllaşıyor 
Klüpçülülc imıi Yerilen kötü hutalıjm, klüpler araamdaki asıl 

rekabet aleyhine yayı'"'-mumı isterken, bunun matbuat cephe
ainde bulunduju hafif çatlaklardan ıazetelere sızmakta olduiunu 
ıörmekle müteessiriz. 

Kazandıkları veya kaybettikleri 
zaman kendi sporcularını müdafaa
da gıptaya şayan bir beraberlik gös
teren İzmir gazetelerini bu yüzden 
takdir ederken, körü körüne bir ta -
kımın leh veya aleyhinde bulunma
nın memlekette teessüsünü istediği
miz sporcu zihniyetile tezat teşkil 
ettiğini bir kere daha - hem de -
meslekdaşlanmıza hatırlatmaya mec 
bur olduğumuza doğrusu hayıflanı-
yoruz. 

Mesele şudur: 

Türkiyenin en muntazam, en mü
terakki ve en kuvvetli spor klüple
rinin başında gelen ve §iiphesiz baş
ka phsi hisler tapmıyan her Türk 
için iftihar edilmiye delen Fener -
bahçe kli.abü, bu pazar Rumanyanın 
Tampar takımiyle maç yapacaktır. 
Bunun 'rin bu yabancı talama Mrtı 

manlar bir İstanbul gazetesi sıfatile 
telaşlanması ve sarı - lacivertlileri 
kurumun kara kuşi kararlarına kar
şı müdafaa etmesı gerekmez miydi?. 

Fenerbahçenin bu seferki temas -
tan futbol federasyonunu haberdar 
etmediğini iddia eden bu gazetenin 
bu malumatı ve buna ait nizami taf
silatı nereden aldığını biliyoruz. Bu 
yer lstanbulda spor ahenginin tees
süsü ve mümkün olduğu kadar spor 
hareketlerinin artmasını temin için 
kurulmuş bir yerdir. Harekatının 
başlıca kılavuzu, klüplere kolaylık, 
sporun inkişafına muavenet ve her
kese dostluktur. Ustü örtülü yazdı -
ğunız bu satırlarla vermek istediği -
miz nasihatlerden hisse almasını te
menni ettiğimiz bu yerin hikmeti vü
cudile taban tabana zıt hareket ve 
hallerde bulunmamasını 

Bir adam karakteri müsait o
lunca kendi kendini methedebi
lir. Bunu bir başka imza altına
da saklıyabilir. Arkadaşlık ve 
dostluk hislerile kurumca da bu
na müsamaha olunabilir diyelim. 
Likin işin garibi şudur ki bu zat 
kendini methetmek için yazdığı 
makalelere mukabil yazı ücreti 
almaktadır. 

Bütün bu acı gülünç vaziye
tin yegane teselli noktası §Udur : 
Bereket, bedava dağıtılan bu der 
giyi kimsenin okuduğu yoktur. 

!iyeye uğratmıştır Bu işin bütün me 
suliyet yi.ıkü sömürgeci devletlere ait 

1 tir. Bizim gözümüzde Ermeniler, sırf 
bu devletlerin emelleri yüzünden iğ
fale ve gadre uğrayan ve çok felaket 

gören bir unsurdur. 

1 Sömürgeci ve istilacı devletle
rin- hepsi, dünkü çirkin usul

lerden elçekmişler ve Yakın Şark in

i sanları arasında kurulan birliği ve 

İ ihengi barış ve insanlık adına alkış-
lamışlardır. Bunun bir istisnası var

dır. O da Fransadır. 

Fransız sömürgecileri, Hataya o ka 

dar Ermeni doldurmuşlardır ki Er-

meniler in mikdan Araplan geçmiş

tir. Açıktan açığa itiraf ettikleri gibi, 

bu Ermenileri ayni zamanda silihlan 
dınnışlardır. 

Bundan maksatlan ne? Maksatları 
işte şudur: Sadece dünkü mürteci, ha 
yağı usulleri tekrar etmek, sömürge
cilik menfaatleri namına Ermenileri 
ön safa sürerek top yemi diye ez
dirmek, sonra bütün dünyaya karşı: 

............................ "Türkler Ermenileri eziyorlar" diye 
eski usul propaganda yaygaralarını 
kullanmak ... Burdurcla Serbest 

Güreıler Nihayetlendi 
Fransızlar, bütün siyasi hesapları

nın irtica ruhuna dayanan harici si
yasetleri neticesinde çöktükler ini gör 
dükleri gibi bu oyunları da boşa gi
decek ve kendi aleyhlerine dönecek
tir. 

Ermeniler zeki insanlardır. Gözleri 
açılmıştır. Dünkü dolaplara bir defa 
daha kurban olmalarına ihtimal ve-
rilemez. 

M litareke, Ermeniler için en bü
yük imtihan meydanıydı. Bü

tün dünya aleyhimize dönmüftü. Her 

kes E~"·tftMijp~~Hi 
tmm&w a na gözlerini karartmıştı. 
tir. J'perin bu tN.f.9.~üsü spor ile- binlerce lira taahhüt altına girdiği Böyle prtİar arasında baılıyan 
mlnde akip veya 1lilitftar olsun her sıralarda onun ziyanını mucip ola - Türk istiklal mücadelesine Ermenile-
aporcu veya spor muhibbi için ancak cak nepiyata girifmelerinde hınç al- rin en büyük düpnan kesilmeleri bek 

takdirle ve tetvikle brp1amr bir mak hlaini ıtöndürmek zıev1dnden Bmdu ıtıeKDerl •ir arada lenirdi, değil mi?. Halbuki İatanbul-
feYdir. Bu ıibl tefebbüsler olmua bafka bir fayda olmadıjını da hatır- da büyük mücadelemize en çok biz. 
ecnebi takımlarla temu imklnları latırız. Bu da sportif blr feY delil- Burdur, (TAN) - Haziranın ilk haf met edenler arasında bir Pantikyan 
bulunabilir mi?. cllr. tasında Ankarada yapılacak olan ser görüyoruz. Yarın mücadelemizin mu-

Bu böyle iken bir iki shdellk P· Hullsa muhakkak bir fl!!1 vana: beat güref müaabakalanna iftirak fasaal tarihi yazıldığı zaman bu Pan-
setede Fenerbahçenln federasyondan Fenerbahçe bu hafta Rumenlerle edecek Burdur güreşçilerinin seçme- tikyanın hizmetlerine hiç şüphesiz 
izin almadıtı için Rumenlerle maç oyun oynıyacaktır ve maç Fenerin leri nihayete ermlftir. hakkı olan yer verilecektir. 
yapamıyacatı nizamı iyi bilenlere kendi sahasında olacaktır. Bir Ru- Ağır ı~lette Ahmet, 87 kiloda Mu Pantikyan, bizden hiç bir menfaat 
mahsus bazı avukatça tafailltli. ya - men takımına karp oynıyan Fener- sa, 72 kiloda Mustafa, 66 kiloda Hur beklememiştir ve görmemiştir. Ana-
zılmaktadır. bahçeye muvaffakıyet di~~riz.. fit, 61 kiloda İsmail, 56 kiloda Hik- doluya yapılan silah sevkıyatım giz-
Nizaınm sporu formaliteye feda e- Rumen takımının bugun lımanı • met kazanmıılardır. lemek ve kolaylaştırmak için mev-

dercesine taraftan aörünen bu arka- mıza muvasalat edecek olan Ruman- Seçilen güreşçiler önümüzdeki haf kiini, menfaatini, canını tehlikeye 
daşlann spor kurumunun g6z göre ya vapuruyla gelmesi beklenmekte- ta içinde Ankaraya hareket edecek - koymUftur. Niçin? Çünkü doğduğu 
gön: l'enere haksızlık yaptılı za - dlr. lerdir. yer diye sevditl Edirnenln Türk ida-

Galatasaray 
lelgracla Glcllyor 

21 Mayısta Litvanyanın merkezi o- Uç ay evvel ıehrlmize gelerek Ga-
lan Kaunas tehrinde 12 bin klfilik lataaaray ile bir müsabaka yapan Yu 
bir seyirci Jdtleı1i huzurunda Fransa goelavya klübünün yirmi bepnci yıl 
m illi basketbol takımı Litvanya ile dönümü münuebetile Belgrada atde 
brplapnıı ve 24 e karp 36 sayı ile cek olan Galatasaray birinci futbol 
mağltip olmuftur. takımı seyahat baarhklanna bqla-

Bu suretle Lltvanyahlar Parilte llllfbr. 
l'ransızlara olan mall\iblyetlerlnin a- UçQ Beı,ratta. lldsl mahteUf 19 -
cımu çıkamuflardır. l'ransı& oyun- birlerde elmak üzere bet maç yapa
culannın atletik mezayalanna ral- cak olan Galatasaray takımı sekiz Ha 
men Litvanyahlar vücut faikiyetlerin ziranda Belgrada hareket edecektir. 
den kazanmıf)ardır. 

--MOSIOYADA -

TÜRKiYE ICIN 
RADYO KONSERi 

resinden bafka bir idareye dilpnesl
ne gönlü razı olmamıftır. 

tstlkW mücadelesinin tarihinde 
yurda derin bağlılıklannı isbat eden 
birçok fedakar Pantlkyanlar vardır. 
Umumiyetle Ermeniler arasında gözü 
açılanlar ve Frall$1Z sömürge siyase
tinin takip ettiği kahbece -emellere 
karşı şiddetli bir isyan duyanlar da 
çoktur. 

29 Mayıs 1938 Pazar eünü •at 
18,30 da Mosk:ova Radyo ilt:asyo 
nu 19,78 ve 24,88 KISA dalga 
üzerinden, vaktile Türkiyede 
konser verml' olan me,hur sanat 
klrlardan Viyolonist OYSTRAH 
ile ŞANTÖZ BARSOVA'nın t., 8 iz Brmenllerin bir defa daha 
tiraldle Türkiye için tertip edi- lif al edilebilmeleri ihtlmall ü-
len bir komeri ~eeektir. zerinde delil, Fransız müatemlekeci-

Bu komer ayni zamanda Ki- lerinln hazırlamaya çahftıklan oyun 
ev 1210, Stmferpol 380,8, Erlvan üzerinde durmak istivoruz. Bize in-
ve TBILtst ndyo istayonlarlle " 

Hakem Komitesi 
Y ••lele• Setlleceli 

ele~. Konserin tek sanca bir vUife dÜfÜyor: ll'ransızla-
AfaHrk Aiti• lupa11 nlk oron111 tam saat ltt de basb- nn dünkü mlnada bir Brmeni mese 

• yacattır. • lesi kurmaya ne gibi bir zÜmiyetle, •ıreılerl ne yolda usullerle çahfbk1anm bü-
Bdlrne, 26 (A.A.) - 4 ve 5 hazl- lm11lr Mı .... 011 Ya•yl'ala tün Aleme duyurmak ..• 

J'utbol Federayonu tarafından ph randa Ankarada yapılacak Atatürk CnalallClın1Ma11•1 lıtecll Bunu yapmakla ayni zamanda Fran 
rimizde tefkil edilmif olan hakem ~o altın kupası 8ilr9f1eri için Trakya • Izmir, (TAN) - Bvvelld hafta mz ıtömürıe liyaaettnin mısJreaini de 
mit.esi azalan arasında buı dellfik- IW) Edirne, Kırklareli w Tekirdal burada nluvaftakıJetaiz iM ıuç ya- kopanp atmıf, b6tün çtrldnlilini in· 
tikler yap~lf ft hefete 3'alden a- vill,.ıı.rtndekt pehlivanlar U'MDMla pan Galatasaray t.ümHnlJl kaptanı sanlık Almtne ptermlf oluruz. Ba
salar aeçılmiftir · 8'ÇIDe müaablıkaları )'apıldı. Ba l8Ç- eski hmirll Vahyinin fstanbuıa aYCle tayda Yakın Şark istikrar n banp-

Yeni hakem komiteetne ri7uete melerde ayrılan Yediter ktfilik IÜ- tinde Izmlr sporu ft hakemleri a - nın ne JOlda dilfawılanna kal'flt ne 
Nüzhet Abbas, azalıt1anna nuntaka l'efÇi puplar Bdimeye ıelmlftlr. leyhinde pzet.elere verdili beyanat, ıtbl mabatlarla mücadele ettillmi
ikinci reisi Muhtar, futbol ajanı Ab- Bunlar arasında bu aJqam halkeviD- burada lnfial ve teeaür uyandırmıf. zl bütün dilnJa)'a dUJ111'1DÜ~in bun 
dullah, hakemlerden Basri ve Nuri de yapılacak olan Trakya bölpm Bunun nettcesl olarak hiWı hakikat dan uygun bir vaaıta tasavvur etmek 
MÇilmişlerdit. lftlP blrinclai ayrılacaktır. Bu milla- beyanatta bulundulundan dolayı lz- eüçtür. Bu suretle Fransız ıtömürge 

Haplsanecle Yatw 
Tenis Şampiyonu 

baka1ara lftlrak etmek üzere Edirne mir muıtakuı Galatasaray kaptanı- siyasetinin en kuvvetli sandığı sillhı, 
~ blıphllvan Teldrdalh Biileyin nın tecziye edilmeshıi Spor Kurumu dopdan dojruya kendilerine karp 
de ıehnlttlr. UiDUml merkalne )'Ullllfbr. kuJJanmıı oluruz. 

Alunel Lain YALMAN 

uzun boylu, simsiyah saçlı solgun 
tenli bir kadındı. 

Gözleri çok iri idi. Renkleri öy
le kara, öyle kapkara idi, ki dört 
beş senedenberi damarlarındaki 

ari kanınm safiyetini muhafaza 
etmek için sarışın ve mavi gözlü
den başka kadına bakmıyan Hans, 
- çünkü çok dürüst ve içten 
inanmış bir ırkçı idi - otelin ho
lünde esmer kadını görür gör-
mez bütün vücudünün garip bir a- .ıl 
teşle tutuştuğunu hissetti. / 

Bu kadının kara gözlerinin ta 
derinliklerinde bulunan bir mana 
sami ırkına mensup eski maşuka
sını ona hatırlatıyordu. Sara Tolls
tein, Berlinin şimal mahallelerin
de oturan bir Yahudi ailesinin kı
zı idi. 

Çok dindar ve sofu olan baba
sının, erkek eşyası satan küçük 
bir dükkanı ve annesinin muaz
zam bir burnu vardı. 

Fakat Sara ne bu, buruna. ne 
de baabsının dini taassubuna te
varüs etmişti. Universitede felse
fe tahsil ediyordu. 

Sofrada okunan ekmeği ve şa
rabı paylaşmağa erkek kardeşi 

Ludvig'den tam iki sene evvel is
yan etmişti. 

Schröder, bu genç kızı Üniver
sitede tanımıştı. Ders saatlerinden 
sonra kol, kola Tiergarten'in ağaç
lıkları altında dolaşmışlardı. 

O zaman, ne mesut zamanlardı. 

Fakat uzun sürmemişti. Birden 
memleketi kaplıyan bir cereyan 
Schröder'in de gözlerini açmıştı. 

Bir Yahudi kızını sevmenin iha
neti vataniye olduğunu öğrenmiş
U. 

Bu Hans'm esmer kadınlarla 
ıon macerası olmuştu. Memleketi
ne zarar verecek -en ufak bir ha
reket yapmıyacak kadar vatanına 

_,__J...... u - ----..ı 

S anşın arl güzelleri ise on
dan bugüne kadar iltifat

lannı hiç esirgememişler esmer
leri unutturmak için ellerinden ge
len ve gelmiyen bütün gayretl&
ri sarf etmişlerdi. 

Fakat bu ecnebi memleketinde 
- Hans, şimdi bir fabrikanın mü
messili idi. Ve ecnebi memleket
lerinde dolaşıyordu, iş seyahatle
ri yapıyordu - bir gün için indi
tl otelin holünde bu genç ve es
mer kadını gördüğü zaman eski 
zlfının tamamile dirildiğini his
setti. Evet onun esmerlere karşı 

mütbif bir zlf ı vardı. 

* Esasen oteldeki bütün erkekJer 
o kadının etrafında pervane gibi 
dolapyorlardı. Evli ve beklr ol
sunlar onun karşısında bilaistisna 
hepsi kendilerinden geçiyorlardı. 
Ne kadar da cinsi cazibesi vardı. 

Otel defterine mukayyet ismi Ma
dam Bonatti idi. Bir çok lisan ko
nUfllyordu. Ingilizce, almanca, 
rusça, franaızca ... 

Evli mi leli, dulmuydu? .. Tek 
bapna bu tı adamlarının indiği 
otelde ne arıyordu Kimin nesi 
idi? .• 

Herkes bunu merak ediyor ve 
kimae ne olduğunu, kim olduğunu, 
Çekoalovakyanın bu şehrinde ne 
aradığını bilemiyordu. 

Bir cumartesi akpnu, otelin ye
mek salonunda caz ve dans vardL 
Kanının fazla bararetile bütün ırk 
nazariyelerini unutan Hans ye
rinden kalktı. Ona yakla§tı, onu 
c:lanaa davet etti. Sade bir "dine" 
elbisesi içinde tek başına oturan 

kadın biran tereddüt eder gibi gö
ründükten sonra yerinden kalktı. 
Beraber dansettiler. Dansın so
nunda onu l'l'lasasına gotürdüğü 

zaman Hans Schröder müthiş su
rette aşık olduğunu hissediyordu. 
Hemen şarap ısmarladı. Bir kaç 
kadehi uzaktan onun şerefine içti. 
Bu her sıhhate içişleri genç kadın 
tatlı bir tebessümle karşılıyordu. 
O yerinden kalkar kalkmaz yerin
den fırladı. Asansörde beraberdi
ler. Biraz konuştular. Yanyana o
daları vardı. Kapının önünde bi
ribirlerinden ayrıldılar. 

1 ki, üç gün rast geldikleri 
yerde görüştüler. Uçüncü 

günü, şehrin bir kahvesinde çay 
içtiler. O gece oteıd: değil dışarda 
yemek yediler. SchrödP.r çok yal
vardı ve Madam Bonatti vaadet
ti : "Bu akşam odanıza gelirim.,, 

Vaadinde durdu. ince vücudünü 
bir yılan derisi gibi saran siyah 
parlak kumaştan rop dö şambrı 
içinde odaya girdiği vakit Schrö
der, bu aşkın hayatının en büyük 
aşkı olduğunu kendine itiraf et
ti. Başbaşa tatlı bir yanın saat 
geçirdiler. Ah bu esmerlerin de 
bam~aşka bir hali vardı. An 8fk 
~J~rt~~ış ol~n Hans Y-;n1 r_-
si yordu. 

Ma§Ukasına neler eöylemlyar
du ... Genç kadm birdenbire onun 
kolları arasından sıyrıldı. fettan 
bir gülüşle: 

"- Sevgilim çok susadım, dedi 
Canım şampanya isüyor.,. 

- Şampanya mı? .. 
Odaya garsonu çajıiınala im

kan yoktu: 
- Ne yapalım? 
- Benim odamda şampan,..m 

var, dedi. 
- Sen kendi kendine pmpnı

ya mı içersin? 
- Susadığım zamanlar onu ter

cih ederim. Sen çok soracağına, 
şimdi git şu balkondan benimkine 
a tla al şampanyayı getir. Koridor
dan gidersen nazarı dikkati celbe
deriz. 

Onu balkon kapısına kadar sn
rükledi ve o şampanya ile d6-
nünce: 

- Evveli sana zahmetinin mü
kafatını vermek isterim, dedi. Al 
şişeyi ağzına götür ve içe bildilln 
kadar iç. Bir defada ne kapr iç
tiğini görmek istiyorum. Hem 
senden sonra içmek bana bap 
bir zevk verecek! .. 
Neşe ile gülüyordu. 

Ve o içtikçe ellerini biribirine 
vuruyordu. 

H ans içtikten sonra şişeyi ka
dına uzatmıştı: 

- Sıra senin, dedi. Amma ni
çin bana böyle bakıyorsun?. 

Kadm müstehzi bir gülümseme 
ile: 

- Seni çok güzel buluyorum 
da ondan, dedi. 

O daha bunu söylerken Hans 
birdenbire elini alnına götürdü. 
Sallandı. Gen.; kadın kolunu tut
tu. Hans adım atamıyacak bir bal· 
de idi. 

- Bana ne oluyor? diye keke
Uyol'du. 

Genç kadın, onu yatatına )'8-

tırdı. Düğmelerini ıevtetti Bam 
uyuyordu. Çünkü fişedeki uyku 
illcı onu uyutmUftu. 

O uyur uyumaz, beynelmilel o
tel hırsızı Elvira Mancettt, bir sa
n iyede kurbanının valizlerinde ve 

[Arkuı: Sa7f• ı. autun a teJ 

b 
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Dün Milli 
TAK 

Müdafaa, 
Büdceleri Görüşüldü 

Maarif ve Nafıa 
ve Kabul Edildi 

Hatiplere cevap 

izin verirseniz hatip arkadaşların 
beyanatına geçiyorum. Evveli arka
daflanmızın Killtur Bakanlığı hakkın 
da gösterdikleri teveccüh ve iltifata 
teşekkür ederim Biz buna liyik ol 
maya çalışacağız 

'reni Japon Hariciye Nazı~ General 
Uıaki 

(BG§l l incide) 

Bu suretle hariciye, harbiye, bah
riye, dahiliye ve maarü u)terlerin 
eline geçmiş bulunuyor. 

Imparator, B. Hirota. istifa ettiği 
zaman General Ugaki'yi Başvekale -
te getirmek istiyordu. Fakat ordu, 
murnaileyhin ordudaki gene zabitle
rin siyasi tahrikatını şiddetle tenkil 
ctmesınden korktugundan bır takım 
itirazlarda bulunmuştur. 

Ordu ve donanma mumessilleri, 
halihazırda beş muhim ne7.aret işgal 
etmektedirler ki, şunlardır: 

Hariciye, dahiliye, harbiye, bah -
riye ve terbiye .. 

Çindeki idarenin tensikine mute -
alllk olan noktai nazar ıhtililfları -
nın Japon kabinesindeki bu buhrana 
sebebiyet vermiş olduğu zannedilmek 
tedir. 

Nevyork, 26 (Hususi) - Uzak 
Şarktan alınan en son haberlere go 
re Japonlar Lunghay demıryolu şe
bekesi uzerinde garbe dogru ilerle
meğe devam ediyorlar ve Tayfen -
den elli mil mesafede olduklarını bil 
diriyorlar. Honan vilayetinın m~rke
zi olan bu şehir dun tayyareler ta
rafından bombardıman edilmiş ve 
bu bombardunan yeni bir taarruzun 
mukaddimesi sayılmıştır. 

Daha cenupta Çinliler kt;ndilerini 
hissettirmektedirler. 

Bir Çin membaından verilen ha
berlere göre seyyar Çin mufrezeleri, 
Nankinin 24 kilometre cenubu şarki 
sinde bir noktaya varmıclardır. Bu 
noktada muharebeler devam etmek
tedir. 

Diger haberlere nazaran Çin kıta
atı, geeen hafta Vuhu şimendifer hat 
tını geçmişler ve Nankinin cenubun
da harekat icra etmekte olan di~er 
Çin kıtaatı ile iltisaklarını temine 
muvaffak olmuşlardır. 

Kabinede yapılan değişiklikler hü 
kumete bir harp kabinesi mahiyetı
ni vermektedir. Kabine Hankov üze 
rine harekata giriplmesine karar ver 
miftiı". 
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(PlAk). 20.55 Peşte: Wagner'in "Walkü
re,, operasının 2 inci ve 3 üncü perdele
ri. 21.20 Bükreş: Donfzetti'nfn "Don Pas 
kal,, operası. 

NAZİLLİDE: ÖDEMiŞTE: 

HAFİF KONSERLE&: 
"'"t 

~ Salı,31. 5. 1938 ; 

ODA MUShdst: 

Odemişliler 
Fabrikayı 
Gezdiler 

Milli Mücadele 
Günlerinin 
Hatırası 
Odemiş, (TAN) - 1335 senesind' 

Odemişlilerin düşmana ilk kurşuııt' 
20.20: Sadah kuartet konser. (Hafif 

eserler). 
7.10 Berlin kısa dalgası: Pazar konse

ri (8.15: Devamı). 9.30 Bando muzlka. 
11.45 Berlin kısa dalgası: Eski ve yeni 
marılar. 11.45 Bukreş: Halk muslkisL 
12.40: Koro havaları. 13 Berlln kısa dal
gası: Hafıf musiki (14.15: Devamı). 13.25 
BOkreş: kısa dalgası: Neşeli akşam mu
sikisi. 18.05 Prag: Çek musikisi. (Şarkı 
ve korolar). 18.45 Prag: Sokol marılan. 
18.50 Berlln kısa dalgası: Neşeli akşam 
musikisi. 19 Prag: Eğlenceli musiki. 19.30 
Berlfn kısa dalgası: Bando muzika. 19.30 
Prag: Slovak musikisi. 19.50 Peşte: Rad 
yo orkestrası. 20 Berlin kısa dalgası; Pa 
zar konseri. 21 Belgrat: Buyük halk ak 
pmı. 21.10 Bükreş: Tanınmıı valslerden 
bazıları. 22.35 Peşte: Çigan orkestrası. 

23.10 Peşte: Asker bandosu. 23.25 Prag: 

~--""""- - - .IT'-1' ,.,~ 
SENFONtLER: 

rf (8.15: Devamı). 13 Bertin kısa dalp
sı: Hafı! musiki (14.15: Devamı). 13.25 
Bükreş: Klasik plAk musikisi (14.30: 
Devamı). 17.45 Berlin kısa dalgası: İs 
sonu konseri. (18.50: Devamı). 18.10 Os
trava: Çocuk konseri. 19.05 Ostrava: 

RESİTALLER: 

Nazilli, (TAN) - 1800 kişilik bir 
kafile halinde Odemişliler hususi 
trenle buraya geldiler ve Sümer Ban 
kın kurduğu basma fabrikasını gez
diler. Odemiş ve Nazilli halkevlerilP 
belediyelerinin hazırladıkları bu se
yahat programı. çok güzel bir gün 
geçirilmesine sebep oldu. Odemişli -
ler, şehir istasyonunda halkevi ban
dosu ve kalabalık bir halk kütlesi ta 
rafından karşılanmışlardır. Fabrika 

sinemasında müsamerelere, Fahri -
kanın Atatürk tarafından açılışına 

ait film gösterilmiştir. Misafirler ay
rıca fabrika büfesinde izaz ve ik -

,, 
attıkları "Hacıilyas - Ilkkurşun 

20.45 Bukreş: Senfonik orkestra CE.. 
nesku'nun idaresinde). 
HAFİF KONSERLER: 

9.30 Berlln kısa dalgası: Org resitali. 
11.45 Berlln kısa dalgası: Piyano mu

sikisi (Piyanist Arnaldi çalıyor). 16.30 
Berlfn kısa dalgası: BrOno Wild'in eser
lerinden şarkılar. 18.15 Berlln kısa dal
gası: Yaylı enstrümantal konseri. 19.40 
Bükreş: Obuva ve piyano (Salnt - Sa
ens). 21 Bükreş: Keman solo. (PIAkla). 
23.30 Prağ: Piyano konseri (Skryabin, 
Dvorak). 24.10 Peşte: Macar şarkılan. 

pelerinde, bu tarihi günün 19 
yıldönümü 29 mayısta kutlanac_. 
tır. ı,ır 

Halkevi bu maksatla güzel 
program hazırlamıştır. Halkın rrı' 
simde bulunabilmesi için hususi ıs; 
ler kaldırılacak, Izmirden de 
tren hareket edecektir. 

7.10 Berlin kısa dalgası: Hant kon
ser (8.15: Devamı). 11.15 Berlin kısa 

dalgası: Bando muzlka. 11.45: Halk mu
sikisi. 13 Berlin kı a dalgası: Hafif mu
siki (14.15: Devamı). 13.25 Bükreş: Mot 
zol orkestrası. (14.30: De\amı). 17.45 
Berlin kısa dalgası: İş sonu konseri. 
(18.50: Devamı). 18.30 Berlln kısa dal
gası, Bando muzika. 18.30 Brilno: Sesli 
fılm şarkıları. 19.10 Ostrava: Askeri 
dans musikisi. 19.20 Peşte: PlAk konseri. 
19.20 Prag: Şrammel musikisi. 

PIAk. 19.15 Bilkref: Romen mu.ikisi. 
19.20 Prag: Fantazi hafif musiklsf. 20.25 
Brüno: Sllv danslan. 20.30 Bilkreş: Ko
ro konseri. 21.15 Bilkreş: Rumen mUJi
klsi. 21.30 Berlin kısa dalgası: Musfklll 
karışık program. 21.45 Prag: Radyo or
kestrası (Jeramlas, Brahms, Şenka). 

22.45 Peşte: Çigan orkestrası. 22.45 Silk 
reş: Rumen musikisi konseri. 23.15 Prag 
P!Ak konseri. 23.30 Viyana: Gece mual
klsl. 

DANS MUSİKİSİ: Bir tayyare filomuz merasirrıe if 
tirak eyliyecektir. 

PlAk konseri. 23.30 Viyana: Hafif musi
ki ve karışık numarnlar. 

OPERALA,OPERETLER: 

19.15: Bükreş. 23.30: Viyana. 23.45: 
Peşte: 

[ Cumartai, 4. 6. 1938 ~ 
~~~ 

ram edilmişlerdir. Nazilliler de 
mişe davet edilmişlerdir. 

OPERALA,OPERETLER: 
17 Berlin kısa dalgası: Richard Stra

uss'un eserlerinden konser. 20.30 Bratls 
lav: Karışık operet musikisi. 21.40 Buk 
reş: "Se~siz senfoni,, isimli tiyatro pi
yesi. 22.15 Prag: Çek opera musikisi 
(Smetana, Dvorak, Fibich). 

22.05 BreUslavn: Radyo orkestraSl. 
22,15 Vıyana: Maks Şönher idaresinde 
radyo orkestrası. 22.45 Berlin kısa dal
gası: Halk musikisi konseri. 23.15 Prag: 
2~ .30 Viyana: Gece musiki 1. 

12 Ber1in kısa dalgası: Opera musiki
si. 21 Viyana: Operet musikisi (Maks 
Şönher'in idaresinde). 21.05 .Prag: Sme
tana'nın operalanndan parçalar. SENFONİLER: 

BAŞ AGRISI, DİŞ AGRISI RESİTALLER: 17.30: Berlln kısa dalgası: Berlln fil
harmonfaL 15.45 Berlin kısa dalgası: Piyano re

sitali. (16.30: Şarkı ve piyano). 17.45 Ser 
lin kısa dalgası: Org resitali. ( 19.15: Ke
za). 18 Peşte: Macar şarkılan. 18.30 Ber
lin kısa dalgası: Brüno W~d'in şarkıla
rından. 20.20 Peşte: Cenubi Amerika ve 
Meksika şarkılan. 21 Belgrat: Halk tar 
kılan. 22.15 Berlfn kısa dalgası: Piyano 
musikisi (Beethoven, Sclıubert. 23.15 
Belgrat: Muhtelif Sırp şarkılan. 

HAFİF KONSERLER: 

KESİT ALLER: 
10.45 Berlin kısa dalgası: Aşk şarkı

lan. 18.15 Berlin kısa dalıuı: Mayıs 

danslarile şarkıları. 18.15 Berlln kısa 

dalpsı: Çocuk Rrkıları. 21.15 Berlin 
kll!a dalgası: Aşk şarkıları. 

DANS MUSİKİSİ: 
19.15: Bukr~: (20: Keza). 23.20: Bel

grat. 

' """""""I"-""""~ 
~ Pazartui, 30. 5. 1938 -
~..., .... _,__ ~~ 

SENFONİLER: 

22.10 Prag: Joset Suk'un 
poeml. 

senfonik. 

OPERAl .. A, OPERETLER: 
20 Bertin kısa dalgası: Puccini'nin 

"Mantel,, isimli operası. 21 Belgrat: O
perada verilecek piyesin nakli. 
RESİTALLER: 

10.30 Berlin kısa dalgası: Piyano solo. 
11 Berlın kısa dalgası: Robert &:hu
mann'ın şarkılarından. 17 Berlin kısa 

dalgası: Aşk şarkıları. 18.30 Bratlslava: 
Keman solo. 18.30 Prag: Hugo Wol!'un 
şarkılarından. 19.15 Bcrlin kısa dalgası: 
Piyano sonatları ve şarkılar. 21.25 Bri.i
no: Enstrümantal sololar. 

DANS MUSİKİSİ: 
23. Peşte: 

~'" '-"" ""'"'" '-~, 
- Çarf'll"ba, 1.6.1938 -

~"""--""""-~ SENFONiLER: 

DANS MUSİKİSİ: 
10.45: Berlin kısa dalgası. 24.10: Peşte. 

[~~7,;~~ 
'-'-'-'~' SENFONİLER: 
20 Bertin kısa dalgası: Berlin -fllhar

monlsl, Piyano (Beethoven). 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa dalgası: Musikili Pa
zar ııellmları. (8.15: Devamı). 10.30 Ber 
lin kıaa dalgası. Bando muzfka. 13 Ber
lin kıaa dalgası: Hafif musiki (14.50: De 
vamı). 13.25 Bükree: PIAkla öğle konse
ri. (14.30: Devamı). 17.45 Berlfn kısa 

dalgası: İş sonu konseri (18.50: Devamı). 
18.15 Berlin kısa dalgası: Neşeli pl~k 

musikisi. 19.17 Bükreş: Karışık Romen 
musikisi. 19.20 Prag: Fok orkestrası. 20 
Berlin kısa dalgası: Neşeli hafta sonu 
programı. 20.10 Viyana eğlenceli musiki 
20.20 Prag: Askeri bando 20.35 Bükres Ha 
fif Rumen musikisi (Şarkılı) 21 Belgrat: 
Eğlenceli hafta sonu programı. 21.15 Prag 
musikili eğlenceli neşriyat 22.15 Bllkres sa 
lon orkestrası. 22.30 Peşte: Orkestra 
konseri. 22.45 Bükreş: Hafif musiki nıık
lf. 23.30: Viyana: Eğlenceli musiki ve 
dans. 24.10 Peşte: Çigan orkestrası. 

HAFİF KONSERLER: 20.10 Vıyana: Senfonik konser (Os
wald Kabıısta'nın idaresinde). 

7.10 Berlin kısa dalgası: NeşeJi sada
Jar (8.15: Keza.) 10.45 Berlin kısa dal
gası: Yeni, iyi plAklar. 11.45 Berlin kı
sa dalgası: Sesli film musikisi. 13 Ber
Jin kısa dalgıısı: Ha!if musiki (14.15: 

DANS MUSİKİSİ: 
ve bütün ıstırabları teskin eden 

HAFİF KONSERLER: 
17 Berlin kısa dalgıısı: Yaylı enstrü

manlar kuarteti. 
7.10 Berlin kısa dalgası: N*li mu

siki (8.15: Devamı). 12 Berlin kısa dal
•ası: Orkestra konseri. 13 Berlin kısa 

dalgası: Hafit musiki. ( 14.15: Devamı). 
13.25 BOkreş: PlAk konseri (14.30: De
vamı). 15.15 Berlin kısa dalgası: Pllk 
konseri. 18.30 Berlln kısa dalsası: Ban
do muzfka. (18.45: Neşeli prosram). 
17 .45 Berlin kısa dalgası: İş sonu kon
seri. (18.50: Devamı). 19.15 Bükreş: Ha
fif musikisi plAkları. 19.20 Prag: kilçük 
radyo orkestrası. 20.05 Bükreş: Çin ve 
Japon musikisi (orkestra tarafından). 

20.25 Ostrava: Hafif musikisi konseri. 
Dl.1:1 O~"v"'' Otk..Ua.. ~ JIG" -e: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Popüler kon
ser (8.15: Devamı). 13 Berlın kısa "dal
gası: Eğlenceli konser (14.15: Devamı). 
13.25 Bukreş: İtalyan musikisi. (14,30: 

Devamı). 14.30 BQkreş: Enstrümantal 
plAk konseri. 17 Berlin kısa dalgası: Po
lonezler (Beethoven). 17.45 Berlln kısa 
dalgası: iş sonu konseri (18.50: Devamı). 
19.20 Prag: Bando muzika. 19.35 Peşte: 

KESİT ALLER: GRIPIN 
Hafıf musiki). 17.45 Berlln kısa dalgası: 

10 Berlin kısa dalgası: Piyano konseri 
(Beethoven). 11.45 Berlin kısa dalgası: 

Erna Sack şarkı söylüyor. 16.15 Bcrlin 
kısa dalgası : Şarkı ve şiirler. 18.30 PeŞ
te: Macar şarkıları. 19 Ostrava: Halk şar 
kılan. 19.45 Belgrat: Piyano konseri. 

Bilhassa bunlara liarıı müessirdir. 
iş başında, •eyahatte, evde her zaman yanınızda bir kare 

İl sonu konseri. (18.50: Devamı). 19.15 
Bukreş: Radyo salon orkestrası. 19.30 
Peşte: Çignn orkestraSl. 20 Bükreş: Rad
yo orkestrası. 20.45 Berlln kısa dalgası: 

Çigan orkestrası. 21 Viyana: Viyana fan 
tazileri. 21 Belgrat: Büyük radyo orkes
trası. 21.45 Berlin kısa dalgası: Sesli film 
musikisi. 

DANS MUSİKİSİ: 

Hafif plAklar. 2UO 'Selgrat: Koro hava-
lan. 22.05 Bilkreş: Fransız musikisi. 
22.45 BOkreş: Konser nakli. 23.10 Peşte: 
Cisan orkestrası. 23.15 Praı: PlAk rö
vüsG. 23.20 Belgrat Lokantadan konser 
nakli. 23.40 Viyana: Gece musikisi. 

OPERALA,OPERETLER: 
20.25 Viyana: Verdi'nin "Mukaddera

tın kudreti., operası. 21 Peşte: Opera or 
kestrası. 

ODA MUSİKİSİ: 
21.25 Bilkreı: Oda musiklsl kuarteti 

(Mendelssohn). 22.45 Peote; 'Yaylı em
trümanlar kuarteti. 
SENFONİLER: 

9.30 Berlin kısa dalgası: Çocuk prkı
lan. 18.30 Berlln k1sa dalgası: Schu
mann'ın şarkılarından (Bariton). 21.30 
Berlin kısa dalgası: Piyano solo 

DANS MUSİKtSİ: 
18.30: Peşte: 

- Korkuyor musunuz? Dedim. 
Hepsi birden bunu reddettiler. 
- O halde? 

Yeni müntehap plAklar. 22.45 BOkreş: 

Lokantadan konser nakli. 23.30 Peşte: 

Radyo orkestrası. 23.30 'BraUslava; PlAk 
'kpruıert. 

OPERALA,OPERETLER: 
12 Berlin kısa. dalgası: P.ucclni'nin 

"Mantel,, lsimll operası. 16.30 Berlln kı
sa dalgası: Eski ve yeni operetlerden 
parçalar. 20.30 Peşte: Operada verile
cek temsilin nakli. 
RESİTALLER: 

21 Belgrat: Halk şarkıları. 21.05 Bilk
reş: Beethoven'in eserlerinden. 22.30 
Belgrat: Muhtelif şarkılar. 23.20 Viya
na: Şarkılar. 23.20 Belgrat Piyano kon
seri. 

DANS MUStKtSİ: 
22.15: Berlin kısa dalgası. 

"""~ ..,._,.,,~ """"'' 
~ Perfembe, 2. 6. 1938 ~ 

~"" " ...... '-"'~"~ SENFONLER: 
22 Belgrat: Senfonik konser. 

HAFİF KONSERl .. ER: 
7.10 Berlin kısa dalgası: Sabah konse-

- Ayın onuna kadar milis taburunda kalabiliriz. 
biz muntazam asker olamayız, köyde ailelerimizin yi· 
yeceği yoktur, bizim emeğimizle kazandığımıza ba· 
karlar. 

- Sizler burada olduğunuz müddetçe, ailelerinizin 
hayatı, yiyeceğj emniyettedir. Şehir meclisi, Socorro 

OPERALA, OPERETLER: 
13.25 Bükreş: Seçme operet musikisi 

(Hikayeden Mabaat) 

Esmer Güzeli 
(Bcqı 6 ncıcfa) 

ceplerinde para ve çabuk paraya 
tahvil edilebilir ne varsa aldı gö
türdü. 

Bir saat sonra sarışın bir pe
rük takmış olan Elvira Mancetti 
Almanyaya giden bir trende idi. 
Hamburg'un büyük bir oteline bir 
Alman kontesi olarak misafir ol
mağa ve yolunu bulup Amerikaya 
kapağı atmağa gidiyordu. 

* Napolili bir sokak şarkıcısının 

kızı sabıkalı Elvira ile geçirdiği bu 
maceradan sonra Hans artık hiç 
bir esmer kadına bakmıyor, ve 

20: Peşte. 21.30: Berlin kll!a dalgası. 

23.15: Belgrat: 23.30: Prag. 23.30: Viya
na (Eğlenceli musiki ve dans haval;ırı). 

ektriğe Kavuşan 

Şehirler 
Edirne, (TAN) - Trakyanın her ta 

rafında elektrikleştirme faaliyeti i
lerliyor. Malkarada elektrik tesisatı 
bitmiştir. Yakında cereyan verilecek-

Bulundurmayı unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. İcabında günd• 
3 kate alınabilir. lımine dikkat, taklidlerinden sakınınız. ve 
Gripin yerine batka bir marka verirlerse fiddetle reddedinis-

tir. Keşanda elektrik tesisatı yapıl- :__...:,: _________________________ -ı 

ması için 30 bin lira borç alınmasına 
müsaade verilmiştir. Tesisatın vücu
de getirilmesi bugünlerde münakasa 
ya konulacaktır. Uzunköprüde elek
trik tesisatı devam ediyor. Babaes
kinin elektrkile tenviri projesi tasdik 
ten gelmiştir. 

bütün arkadaşları onun ari ırkı
na karşı duyduğu bu mütrif hür
metin takdirkirıdırlar. 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden : ,._, 
Kumkapı limanının t;.ranarak temizlenmesi ve bu meyanda mevcd 

döküntüler üzerine Mendirek inş~sı kapalı zarf usulile eksiltmeye kO 
muştur. Tahmin bedeli ·~~75" liradır. '7o 7,5 teminatı muvakkate "74 
lira "12" kuruştur. Talipll•rın bu gibi işlerle iştigal ettiğine dair "50" b 
liralık vesaik ibrazı ve j~ı 7,n teın;natı muvakkate makbuz veya 
mektuplarile eksiltme günü olan 6 Haziran 1938 Pazartesi günü saat 15 d 
Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğü binasında müteşekkil komisyona 
name izahname ve resimleri görmek isteyenlerin, de Müdüriyet idare 
besine müracaatları ilan o!unuı. !3000) 

dan beri hiçbir yardım görmeden cephede idiler. He
men de yiyeceksizdiler. Ben gelinciye kadar yan çıp
laktılar. Bunların hepsini anlıyordum, yalnız bir~ 
anlamıyordum, niçin gidiyorlardı? Bu gidişleri be
'lim üzerimde çok fena bir tesir bıraktı. 

Bunlardan biri tekrar döndü. 
- Yollardaki kontrol kapılarından nasıl geçece

ğiz? Dedi. 

Rojo, ve diğer yardım teşkilatlan, sizin kafalarınızı 
rahat ett:rmek için gece gündüz çalışıyorlar. 

-48-
Omuzlarımı salladım. Eğer nöbetçiler Üzerlerine 

silah çekerlerse, buna razı olmaları icap ettiğini söy
ledim. Kendilerine hiçbir şekilde hüsnühal kağıdı ve
remiyeceğimi bildirdim. Bu belki biraz nizamsız bir 
işti, fakat nizamla yapılacak iş onlan kurşuna diz
mekti. 

Bunu kabul ettiler, fakat hali gitmekte ısrar edi -
yorlardı. Ben hissi bir tavırla yaklaştım: 

- Arkadaşlarınızı siperde birakıp ta mı gidiyorsu
nuz? Onlara yardım etmek istemez misiniz? 

Cevap vermediler. 
- Ya buradakilerin hepsi sizin gibi yaparlarsa ne 

olur? 
Yine sustulaı 
- Faıistlerin galip gelmesi, sizin vilayetlerinizin, 

köylerinizin harap olmuı demek olduğunu görmü -
yor musunuz? Bizim burada faşistleri mağltıp etme
mizin, sizin vilayetlerinizde de mağhip etmek demek 
olduğunu anlamıyor musunuz? Köylerinizin cümhu
riyet sayt'sindc elde ettiği imtiyazlar, cümhuriyet yı-
kıldıktan sonra elinizde kalır mı sanıyorsunuz? 

Benim doğru söylediğimi kabul ettiler, fakat hala 
gitmek i..:tiyorlardı. 

- O halde siz arkadaş, vatandaş değilsiniz. Siz 
hiçbir şey değilsiniz. Siz hainsiniz. 

Bazılan fena halde rencide olmuş bir tavırla: 
- Biz hain değiliz. dediler. 
- Sizler hainsiniz. Biz de ıizi burada istemeyiz. Ut= 

folun b'1l'adan. Fakat sizler köyünüze varmazdan ev
vel merkezden, sizin belediye reisinize, halk cephesi 
komitesine, burada olup bitenleri bildiren haber de 
gidecektir. Sizin arkadaş gibi emniyet edilmiye !Ayık 
adamlar olmadığınızı anlıyacaklardır. 

Bunu yapacak değildim. Fakat onlara hareketleri-

nin tirkinliğini göstermek istiyordum. Sonra onlara 
döndüm: 

- O halde, tüfeklerinizi yere bırakınız. Siz bun
fora layık değilsiniz. Bunlar sizin değildir. Bunlan 
inanlar taşır. 

Tüfekleri birer birer yere bıraktılar. 

- Şimdi gidebilirsiniz. 
Hepsi durdular. Madride dönmek için bir hüsnü

hal kağıdı istediler. 
- Size yalnız bir hüsnühal kağıdı verebilirim ki. 

içinde sizin korkak ve alçak olduğunuzu yazar. 

İçlerinden biri: 

- O halde, hiç vermeyiniz, daha iyi, dedi. 
Fakat gitmediler. Nihayet içlerinden biri ilerlemi

ye başladı, diğer ikisi de onu takip ettiler. Fakat bu 
dakikada iki milis bana doğru yürüdü. 

- Bunların bu şekilde gitmelerine müsaade etme
yiniz, yüzbaşım. Paltolarını, battaniyelerini de bırak
sınlar. Milis taburundan ne almışlarsa hepsini bırak
malıdırlar. Çarpı§8Jl arkadaılann bunlara ihtiyacı 
var. 

- Bu iki arkadafın söylediklerini ititiyor musu
nuz? Buraya gelin. Yüzüme bakın. 

Geriye dönmeden, aldıklarının hepsini bırakblar. 

Ben fena halde tiksinmiştim. Gitmek için herfeY• ra
zı idiler. İki milis askeri onlara döndü: 

- EmPv.iler, yarın sizin köye girecekler, evleri .; 
nizi yağma edecekler, kız kardeşlerinizin, kızlannı-

zın namusuna tecavüz edecekler. Sizin damarlarınız
da kan kaynamıyor mu? Korkaklar .. 

On beş milis onu, hareketsiz dinli~orlardı. Kendi 
mıntakamdaki köylüleri hatırladım. Eğer onlardan 
birine bu söylediklerimizden bir tanesi söylense idi, 
bu siperlerin içinde yüz defa ölürlerdi. Kendilerine 
bu sözleri söyliyen birini cezalandırmak için, düş

mandan on defa daha kuvvetle mücadele ederlerdi. 
Bu on beş adamın hepsi bu sözlere hareketsiz taham
mül ettiler, sadece gitmek istediler. İki milis neferi 
onları tahkire devam ediyorlardı. Ben bunun açık a
çık bir korkaklık ve isteksizlik meselesi olduğunu 

düşünüyordum, bu defa daha yumuşak bir lisanla 
bunlara sordum: 

- Başlardan birine karşı, yahut bana karşı bir şi
kayetiniz mi var? Bana açık söyleyin. 

Bunu şiddetle reddettiler. Sadece dönmek istedik
lerini söylediler. Toledo'yu terkettikten sonra bütün 
subaylannı kaybetmişler, bu sebeple çekilmiye ka
rar vermişler. 

- O halde dedim, gitmek için haklı hiçbir sebep 
olmadıtı halde, gidiyorsunuz. Bu korktuğunuzu gös
terir. Siperler, tüfekler, harp meydanları korkakların 
yeri değildir. Gitmekle çok doğru hareket ediyorsu
nuz. Yolunuz açık olsun. 

Onlardan evvel ben yanlarından ayrıldım. Biraz 
sonra onlann da gitmek üzere hazırlandıklannı gör
düın. Bütün bunlardan asker toplamak için açtığımız 
kampany'ın ne kadar güç olacağını anladım. İki ay-

Öteki arkadaşlarımın da ayni hissi taşıdıklarına 
emindim. Eğer Leon'un karşısında olsalardı, bunlara 
diyeceği: 

- Üzerinize bir iki kurşun sıkmaklığımı istemi
yorsanız, gözüme görünmeyiniz. 

den ibaretti. 
Fakat onların niçin kalmak istemediklerini anla

mıştım. (Yeni hizmet şeklini kabul etmek istemedik· 
leri için gidiyorlardı). Fakat herşeye göğüs germek 
lazımdı. Burada kalmak, iyi veya fena yemek mese
lesi değil, sıcak veya soğuk değil, bu sadece öldürmek 
veya öldürülmek meselesi idi. Onlar yanıma geldik
leri dakika bu ölmek ve öldürm~kten kaçtıklarını an
lamıştım. Fakat hergün yeni bir müşkülat çıkıyordu. 
Yemeklerin azlığı adet olmuştu. Soğuk, siperlerde, 
geçen uzun saatlerin boşluğu tahammül edilmez bir 
hal almıştı. Bu hepsinden kötüsüydü. Bütün bunlara 
karşı hepimizin aldığı tavır "tahammül edilmez, fa
kat tahammül etmeliyiz.,, olmuştu. Onlar bu neticeye 
varamazlardı. Siyasi terbiyesi noksan olanlar için bu 
imkansızdır. 

Sürülmüş tarlalarda geziyorduk ki bir motosikler
tin borusunu öttürerek geldiğini gördük. Gelmezden 
evvel borusiyle bize gelişini haber veriyordu. Yanı· 
mıza gelince durdu fDevamı vnrJ 
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lliç Kimse Teslim Olmayı 
Düşünmüyordu 

d G.erek Şamilin ve gerek Aholko
o~kılerin hiçbir kayıt ve şarta tabi 
d'?l'ıadan teslimini istiyor; aksi tak 
ırde, merhametsizce şiddet göste 

receg~. 
ınden bahsediyordu. 

t ~arnn, artık her şeyi, Allaha bı
'l. \ tnıştı. Üç gün devam eden mü 
a ereden sonra: 
- İşte! .. Çarlık siyasetinin iha

tıer · h . 1 btr daha tahakkuk etti. Ben, 
.ı aınlere kendimi nasıl emniyet ·e\je . 
(j· rırrı. General Grabbenin de de-
tği değil, Allahın istediği olur. 
Diye, son cevabını yollamıştı. 

E .iesi sabah (yani, 22 Ağus-
k• tosta), dayanılmasına im-
aıı ve ihtimal olmıyan bir top

~u. ateşi başladı. Ve bu baş kal
ttrnıyan ateş arasında hücum 
d 011arı her taraftan Aholkoya sal-
ırdı. 

. lliz, burada da susuyoruz. Ve 
Söz·· 
d' U, Yine Rus raporlarına terke-
h1~0ruz. Bu raporlar, bu büyük 
aııe sahnesini şöyle tasvir edi

~Orlar· 

(lier taş yığınını, her kaya ko
Vı.ı.ğunu, her mağarayı silah kuv
Ver d 1Yle zaptetmek lazım geliyor-

U.. Hiçbir kurtuluş ümidi kalmı
~aıı her dağlı, hayatını pahalı sat 
llıak istiyordu. Hiç kimse, teslim 
~tl'ıayı aklından geçirmiyordu. 
/rkes, çılgınca bir hiddetle ken-

111i ınüdafaa ediyordu.. Kadınlar 
~e Çocuklar, ellerinde taşlarla, Da
gıstan kamalarile kendilerini Rus 
~l:lgüleri üzerine atıyorlar, akıl
~ata hayret veren bir pervasızlık 
lısteriyorlardı. Analar, ne ken
lerini ve ne de evliltlannı düş
ana teslim etmiyorlar evvela 

~latıarmı kendi ellerile öldürdük-
ıı sonra, uçurumlara koşuyorlar; 

~cutıarını boşluğa terkediyor
iit; daha ırmağın girdap gibi kay 
~1Yan sularına varmadan, taşlara 
~arpa çarpa parçalanıp gidiyor-
l'dı... Bombardımandan yıkılmış 

~~a? taş evlerin enkazı arasında, 
1 
ıtıbirlerine kenetlenmiş olan ai-

zabitinin hayatına mal olan bu fe
dakarlık, ancak ve ancak (Şamil) i 
ele geçirmek için ihtiyar edilmiş
ti. Halbuki Şamil, meydanda de
ğildi. 

Her köşe, her kovuk, her mağa
ra her kulübe tekrar tekrar aran
m;ş; Şamil bulunamamıştı. Büt~ 
cesetler birer birer gözden geçı

rilmiş; 'bunların arasında Şamil 
görülememişti. . 

Bütün esirler isticvaptan geçı

rilmiş; Şamilin ne olduğuna dair 
hiç kimseden hiçbir şey öğrenile
memişti. 

Şu halde; General Grabbenin bu 
kadar fedakarlıkla elde ettiği zafer, 
bütün kıymet ve ehemmiyetini kay
bedivermişti. Ruslar, bu hayrete 
şayan hadisenin mahiyetini gün
lerce tahlil ettikten sonra, nihayet 
şu hükmü vermek mecburiyetini 
hissetmişlerdi: 

- Şamilin, kaçıp kurtulmasına 

imkan yok. Anlaşılıyor ki o, düş
man eline geçmemek için, ailesi ef
radı ile beraber, tenha bir köşeden 
kendisini uçuruma atmış, parçalan 
mıştır. 

Gariptir ki bu fikir çarçabuk 
muhite de intişar etmiş; muhtelif 
tesirler husule getirmişti. Düşman 
lar, sevinmişlerdi. Dostlar ise, de
rin bir teessür içindelerdi. 

(Erganili Hacı Salih) gelmişti. Şa
mil ile aralarında şu kısa muhave
re geçmişti. 

Şamil - E, qe yapacaksınız?. 
Ahmet - Sen ne yapacaksan, 

biz de onu yapacağız. 
- Artık, ölüme atılmaktan baş 

ka yapılacak birşey kalmadı. 
- Ölüm, mü? .. Bunu (tmam), 

aklından bile geçirmemeli. Eğer o 
ölürse, meydanın (Kafir) lere ka
lacağını düşünmeli. 

Arkadaşı da buna şu sözleri ila
ve etti: 

- Vakıa düşman, artık Aholko
yu ele geçirmiş demektir. Fakat, 
Aholkonun taşını almak, bir zafer 
değildir. Maksat, seni ya ölü, veya
hut diri olarak ortadan kaldırmak
tı. Sen yaşadıkça, ve serbest kal
dıkça; düşmanlarımız zafer kazan 
rnış olmıyacaklardır. Onun için bu
radan çekilip gitmelisin. Ve kafir
lerle mücahedeye devam etmeli
sin. 

Şamil, başını göğsünün üzerine 

eğmişti. Bir kaç- dakika, adeta de
rin bir istiğrak geçirmişti. Sonra, 

başını kaldırarak etrafına göz gez

dirmiş ... Kapısının yanında duran 
hizmetçisine şu emri vermişti: 

- Git .. Ahırdaki atımı kes! .. 
Düşmanların eline geçmesin. 

Uşak, ahıra gitmiş.. Belindeki 
büyük Dağıstan kamasını çekmiş
ti. Fakat o anda at, öyle tatlı bir 
kişneyişle başını ona çevirmişti ki; 
uşağın elindeki kama, yere düşü
vermişti. 

Uşak ata sarılmıştı. Hüngür 
hüngür ağlıyarak hayvanın gözle
rinden öpmiye başlamış: 

(Devamı var) 

1 E 
İHRACAT~ 

Pamuklarımıza 
Müşteri 
Çıktı 

K 

Rumanyanın yurdumuzdan almak 
üzere talep eylediği pamukları hüku
metin muvafakati ile İş Limitet Şir
keti temin etmektedir. Piyasalarda 
Akala pamukları üzerinde istekler 
artmıştır. Bu nevi pamukların fiyatı 
43 - 44 kuruş arasındadır. Yerli sar
fiyatı için de tercih edilmekte olan bu 
nev'in ihracat bakımından da en mak 
bul bir nevi olduğu anlaşılmıştır. 

Mısır Piyasası 

Gevşedi 
Mısır piyasasında fiyatlarda biraz 

gevşeklik başlamıştır. Beyaz mısırlar 

5,01 kuruşa ve sarı mısırlar 5,05 r 5,06 

kuruşa verilmektedir. Karadeniz için 

piyasamızdan son günlerde mısır gön 

o N o 

Ziraat Bankıısının yumuşak buğ -
daylarından 275 bin kiloluk 
bir parti kilosu 5,28 kuruştan de
ğirmencilere ve sert buğdaylarından 
75 bin kiloluk bir parti de kilosu 
5,30 kuruştan tüccarlara satılmışhr. 

i 23 bin kilo sert tüccar malı 5,05-5.26 
i kuruştan ve 105 bin kilo yumuşak 

l 
buğday 5,25-6,05 ~uruştan satılmıştır. 

Adapazarı mısırlarının kilosu 5,06 
kuruştan ve Bandırma mısırlarından 
kilosu 5.15 kuruştan çuvallı olarak 
Zonguldak için yüz çuval satılmıştır. 

* Kars arpalarından 38 bin kilo çu-
vallı olarak kilosu 4,32 kuruştan Ak 
şehir mallarından 15 bin kilo 4.21 ku 
ruştan ve Akşehirle Yerköy çavdar
larından 30 bin kiloluk iki parti 5.07-
5.07,5 kuruştan verilmiştir. 

* Dünkü satışlarda bir miktar güz yü 

nü 73-75 kuruştan, mal cins tiftik 
107.50 kuruştan, kızıl yapak 55 ku
ruştan satılmıştır. 

M i 1 
SANAYI: 

Yapağı 
Fiatları 
Biraz Düştü 
Piyasalarımızda yapak üzerine iş 

olmamaktadır. Yalnız yerli fabrika
larımız birer mikdar mal almışlardır. 

• İhracat için satışlar durmuştur. Suri
' yede fazla yapak istihsal edilmiş ve 
' ,, fiyatlar 24 - 25 kuruşa düşmüş uitlu-

' ğundan bu düşkünük piyasamıza da 
f tesir etmiştir. Dünya piyasalarından 

gelen haberlerde fiyatların umumi şe 

kilde düşkün olduğu kaydedilmekte
dir. Anadolu yapaklarımızdan ancak 

iç piyasalarda satışlar olmuştur. Trak 

yanın kıvırcık yapakları en makbul 

bir cins olduğu için ihracata çok el
verişlidir. Ancak fiyatlar ismen 44 -
46 kuruş arasındadır. Sovyetler piya 

samızdan mal almak fikrinde iseler 

derilme~iştir. Çarşamba mıntakasın ZIRAA T: 
dan fazla mikdarda mısır yüklene-

de fiyatların 40 kuruşa düşmesini 

beklemektedirler. Son günlerde fazla 

mikdarda tiftik alan Sovyetlerin ken 

dilerince müsait gördükleri fiyatları 

bulurlarsa yapaklarımızdan da bir 

hayli mal alacakları haber alınmıştır. 

rek motörlerle Rizeye kadar gönde-• . rilmektedir. Orada çuvallı olarak kı- '-' Kuru Baklaya 

Müşteri Çok losu 5,30 kuruşa verilen mısırlar ta

mamen satılıncaya kadar piyasamızın 

gevşek devam etmesi tabiidir. Bun

dan sonra Bandırma ve Adapazar mı 

sırlarının tekrar yükseleceği tahmin 

ediliyor. Bandırmada stok mal bulun 

maktadır. 

Av Derileri Piyasası 

----<>---
Yeni mahsul kuru bakla için şim- iTHALAT : 

diden piyasamıza müracatalar olmak 
tadır. Kuru bakla için alivre alıcılar 

artmıştır. Bu arada kilosu dört buçuk 

kuruşa külliyetli mikdarda kuru bak 

ithalatımız 
Son Ayda 
Epeyce Arttı 
İstatistik Umum Müdürlüğü 1938 

la istekleri olmuştur. İzmirde ilk bak 

la piyasası kilosu dört kuruştan açıl

mıştır. Düne kadar bir ay sonunda 

teslim şartile iki yüz bin kilo kadar senesi Nisan ayına ait harici ticaret is 
Anadolunun iç piyasalarında av de alivre satışla bakla alanlar olmuştur. tatistiklerini tamamlamıştır. Alınan 

risi kalmamış ve hemen hepsi şehri- F" tl r 4 4 20 kuruş arasındadır 
ıya a - • · neticelerden geçen senenin ayni ayı-mize gönderilmiştir. Av derilerine el- 4 25 k t kl"fl · 1 k 

Durgun 

' uruşa sa ıcı te ı erı yapı ma na nazaran ithalatta 6 milyon iki yüz verişli fiyat bulamıyan tüccarlarımız tadır. Bu sene kuru bakla rekoltemiz 
bu derileri sandıklara yerleştirerek bin lira, ihracatta da 1 milyon beş 
naftalinlemişlerdir. Son günlerde yal çok iyi tahmin edilmektedir. Hava- yüz elli iki bin lira artış vardır. İtha-

k d d ·ı · u"ze · ların müsait gitmesi ve zeriyatın faz nız sansar ve un uz crı erı rın- lat ve ihracat kıymet yekunlarının 
de biraz iş olmuştur. Sansar derileri- lalığı mahsulün ıyi ve bol olduğunu 

9
'!>
6 937 1 

il k -
. •• . . • . - o - sene er e mu ayesesı aşa-

nın yuzde 5 - 6 ıskontolu olarak çıftı göstermektedır . 
1910 - 3000 kuruş ve kunduz derile
rinin de çifti yüzde 5-10 iskontolu o
larak çifti 1000 - 1500 kuruş arasın
da Amerika için satılmıştır. 

ğıda gösterilmiştir. (Rakamlar üç sı-

Çok PeynirGeliyor 
fır ilavesile) 

1938 1937 1936 

Muhtelif mıntakalardan şehrimiz- İthalat 14.565 8.364 7.032 

deki buzhanelere külliyetli mikdarda 

peynir getirilmektedir. Getirilen be

yaz peynirlerin mikdarı her gün 500-

1000 teneke arasındadır. Her teneke-

İhracat 9.408 7.856 6.612 
Başlıca ithalat maddelerinin 4 aylık ra. 

kamları: (Rakamlar uç sıfır ilavcsile) 
1938 1937 

Yün, ıtU ve lpllkleri 
de 18-20 kilo bulunduğundan tene- Yün mensucat 

1.836 
2.689 
2.223 
3.253 

1.552 
314 
900 

4.237 
kesi 625 - 650 kuruş arasında satıh- Pamuk ipliği 

Pamuk mensucat 
Demir ve çelik 7.336 4.523 le efradının biribirlerine kenet

t'ltrıiş cesetleri görülüyordu. Her 
arafta, parçalanmış cesetlerden 

geçilmiyordu. Ve bunların arasın
da açlıktan, susuzluktan kadide 
~tinrnüş olan viicutlerin, daha ha
la mücadele hırsıyle kanlı süngü
hetin karşısına atılması, akıllara 

İşte bu sırada, -yalnız Kafkas 
tarihine değil, hatta dünya tarihi
ne bile şeref veren - ulvi bir ha
dise zuhur etmiş.. Herkesi hayret
lere garkeylemişti... Şamilin hem
şiresi (Mesedo) Aholkoya iki gün 
mesafede bir avulda oturuyor; ( a
mil) in o kartal yuvasında cereyan 
eden kanlı hadiselerini, büyük bir 
dikkatle takip ediyordu. Nihayet, 
o acı felaket haberini, o da almış, 
bu büyük facia karşısında, birkaç 
dakika donakalmıştı. Sonra hiç 
kimseye bir tek söz söylemeden, 
evvela evinden ve sonra köyden 
çıkmış, tıpkı, alelade bir gezintiye 
gider gibi, avulun kenarındaki kor 
kunç uçurumun kenarına kadar sü 
kiınetle ilerlemiş .. Orada kısa bir 
istiğrak dakikası geçirmiş .. Ve son 
ra başındaki siyah örtüyü gözleri
rinin üzerine çekerek kendisini, o 
müthiş uçuruma fırlatıvermişti. Ma 
may ırmağının köpüre köpüre a
kan sahillerinde parça parça ol
muş bir külçe kanlı kemik halinde 
bulunan bu (büyük Türk kadını) 

nm mukaddes hatırası, (Hürriyet 
ve istiklal mücadelesi) nde en şe
refli ölümle can veren kahraman
ların, Türk kalblerine gurur ve if
tihar veren menkıbelerinden da
ha üstün telakki edilmiş, bütün 
Kafkas diyarında, bu asil ruhlu 
Türk kadını fazilet ve fedakarlığa 
en yüksek bir misal olarak göste
rilmişti. 

ÜSTÜBEÇLİ BOYA 
yor. Buzhane masrafı olarak teneke 

başına elli kuruş alındığından bu se

neki peynirlerin en iyilerini toptan 

35 - 38 kuruştan almak mümkün o-

Makineler o.984 3.866 
Kara nakliye vasıtaları 2.868 1.306 

Başlıca ihracat maddelerinin 4 aylık ra
kamları: (Rakamlar üç sıfır ilavesile) 

ayret veriyordu .) 

t <Bazıları, ellerindeki silahı tes-
l'tı edecekmiş gibi askerlere u

~atıyorlardı. Fakat, o anda, o as
~eri vurup öldürüyorlar ... Ondan 
~0nra da dudaklarında acı bir te
ll~~süm. ile ölümü bekliyorlardı. 
Ucunı kollanndan birinin ku

?tıandanı olan kaymakam (Tara
~evic) te işte böylece bir ölüme 
Urban gitmişti.) 
(Aholko kayasının üzerinden, 

erı. çoğu kadın, çocuk ve ihtiyar ol 
~ak üzere, anc&.k 900 esir alına-
11lrnişti. Hatta bunlar bile, yara
d.arına, hastalıklarına, artık hal-
en ve mecalden düşümüş olmaları 

~a hakmıyarak. etraflarında kor
l'?n çeviren nöbetçilerin süngüle-
ıne sarılmışları onları parçala
~ak istemişlerdi... Hiç kimse, e
saretin zilletini ölüme tercih et
~~k istemiyordu. Ve herkeste Şa 
·•ııı · ın mağrur, kahraman, ve fera 
~~Utar ruhundan bir parça görü

Uyordu.) 

ACABA ŞAMiL NE 
OLMUŞTUR? .. 

lVJ uhasara, tam 80 gün devam 
" etmişti. Ağustosun 29 un-
"~ .. -l gunu, (İmamlık) ın merkezi o-
ı:n (ı\holko), kanlı bir harabe ha-
rı:e, düşmanın eline geçmişti. 

s akat General Grabbenin mak
~dı, Şiındi dünyanın en korkunç 
:t'ı a~~arasını gösteren bu haile sah 
li~sı.ni ele geçirmekten ibaret de-

dı, Tam (3,000) Rus asker ve 

- Fakat ... Şamil ne oldu? .. 
Bunun dedikodusu, daha hala de 

.-am ediyordu. Halbuki bu dediko
dular devam ederken Şamil, hiç
bir insan tahammülünün kudretiy 
le ölçülemiyecek bir hayat geçiri
yordu. 

O, tam seksen gün, muhasaramn 
fecaatine bir çelik metanetiyle gö
ğüs gerdikten sonra, artık son ak
şam ümitsizlikle karargahına gel
mişti. Karargah; büyük bir kısmı 
düşman güllelerile yıkılmış olan 
evinin harap bir odasından ibaretti. 

Şamil; kapının önünde, bir taşın 
üzerine oturarak henüz altı yaşla
rında kadar olan küçük oğlu (Gazi 
Mohammed) i istemişti. Ve onu ku 
cağına alıp yüzüne derin bir na
zarla baktıktan sonra, gözlerini se
maya çevirmiş: 

- Ya, Rab! .. Evvela bana, son
ra bu çocuğa, niçin bir kurşun isa
bet ettirmedin. 

Demişti. 

Artık anlaşılıyordu ki, Şamil her 
şeyden ümidini kesmişti. 

Bu sırada, yanına en sevgili ha
varilerinden (Şeltili Ahmet) ile 

İzmirdc, mesleğinden dolayı, 
senenin en büyük kısmında, üstü
beçli derilerle çalışnuya mecbur 
olan bir okuyucumuz, bundan za
rar görmiyc başlamış, gazeteye 
mektup göndererek -tabii mesle
ğini bırakmamak şartiyle- ne 
yapması iyi olacağını soruyor. 

Üstübeç, kurşun karbonatı ol
duğundan, onunla yahut boyasiyle 
çalışanlanın zarar görmesi kurşun
la zehirlenmek demektir. Kurşu
nun kendisi yahut tozlan üstüpeç
ten daha başka şeylere de girdiği 
için, kurşunla çalışmıya mecbur o
lan daha başkşa okuyucularımız 
da bulunsa gerektir. Ondan dola
yı izmirdeki okuyucumuzun sor
duğuna burada ce~ap vermek fay 
dasız ohnıyacağını sanıyorum. 
Kurşunla zehirlenmenin bir 

had şekli vardır, fakat onu burada 
söylcmiye lüzum olmaz. En çok de 
fa bir kaza eseri olarak kurşunlu 
bir maddenin vücude girmesinden 
ileri gelen hu türlü birdenbire ze
hirlenme kendisini çabuk belJi e
der ... 

En cok göı-ülen ~ekli, kurşun 
tozlarile calısanlardaki müzmin ze 
hirlenmedir. İnsan her gün pek e
hemmiyetsiz bir miktarda, bir, iki 
miligr~m kurşun tozu yutsa bir
kaç hafta içerisinde zehirlenme
nin alametleri meydana cıkar. 
Kurşun tozunun yutulması en 

ziyade onun tozla karu~masından
dır. Fakat ellerde yahut vücudün 
açık bir tarafında göze görünmi
yecek kadar kiiciik bir açıklık bu
lunursa oradan kurşun tozları vü
cu.d e girer. 

Müzmin zehirlenmenin alamet
leri, hele ihtHatları burada yazıla
mıyacak kadar çoktur. Yalnız, en 
mühim alameti olan karın ağrısını 
hatırlatacağım. ~aten karın ağrısı 
kurşunla zehirlenmiye başlıyan
ların en çoi'unda hemen hemen ilk 
olarak meydana çıkan alamettir. 
Kurşunla çalısanın karnı airımıya 
başlayınca hekime müracaatte ih
mal etmemelidir. 

Daha iyisi, şüphesiz, karın ağ
rısı meydana çıkmadan, kur~unla 
zehirlenmemek için tedbir almak
tır. 

Kurşunla, yahut onun tozlarile 
yapılan maddelerle çalışmıya mec 
bur olanlar, bir kere, açık yerde 
çahşmalıdır. Atelye ne kadar ha
valandırılırsa kursun tozlarını yut 
mak ihtimali o ka"dar azalır. 

Ellerde, viicudün açık yerlerin
de, en küçük hile olsa, yara bere 
brlnoması tozların viicude girme· 
sine hir yol olur. Ellerile çalışan
lara da, kendilerinde böyle kiiçiik 
bereler bulunmıyacaA'ını kimse te 
minmin edemez. Onun için kurşun 
la çalışanların ellerine ince bir el
diven, mümkün olursa, lastik el
diven takmaları pek ihtiyatlı bir 
tedbir olur . 

Herhalde çalışırken bir i~ göm
leği giymek şarttır. Cahşılan :ver
de yemek yemek tehlikeli olur. i!ı
ten çıkarken. hele yemeğe gider
ken elleri sabunla yıkamak, tır
nakların arasını fırçalamak mut
laka lazımdır. 

Vücud<' giren kursun tozu ağız- · 
dan. deriden. karaciğerden ve böb 
reklerden çıkar. Onun için giinde 
iki defa ajh:ı ve dişleri temizlemek 
lazımdır. Deriden <:ıkmasına kar
~ı haftada hk olmazsa iki defa kü
kürtlü banyo~ sonra da vücudü sa
bunlamak ivi olur. Kiikiirtlii ban
yo, biraz külfetli olmakla beraber, 
evde de :vapılabilir: 

Trisiilfiir dö potasyom denilen 
kiikfirtlii maddeden 50 gram bir 
litre kadar sıcak su içinde eritile
rek banvo suvuna karıstırılır. 

Hem karaciğerden çıkmasını ko 
lavlaştırmak icin, hem de kurşun 
inkıbaz verdiği icin sabahlan 50 
ırram. isterseniz daha ziyade, zey
tinvaiı. 

Böbreklerden cıkmasını kolay
lashrmak icin çokca süt. 

Karın ağrısı gelirse, ona karşı 
da -hekimgörünciye kadar- ka
nn üzerine sıcak suya batınlmış 
bavlu. 

la bilecektir. 

__.. ...•. , 
BORSA 

26 - 5 - 1938 

ÇEKLER 
Açl111 

Faris 
Xew-York 
MiUlno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 
Bertin 
Varşova 

Buda peste 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholın 

Londra 
Moskova 

28.585 28.5725 
0.7905 0.790180 

15.0160 15.01 
4.695 4.6933 

87.44 
3.4720 

64.08 
1.4350 

22.88 
13.12 

1.9708 
4.2144 

87.405 
3.47 

64.0543 
1.4346 

22.87 
13.115 

1.97 
4.2125 

4.- 3.9984 
106.56 106.5175 
34.84 34.8260 

2.7465 2.7455 
3.1032 3.1020 

625.- 625.25 
23.845 23.855 

PARALAR 

AlJI 
ll'rank 
Dolar 

E 
Llret -.!1 
Belcfka Fr. s 

41 

Drahmi t tsv1.çre !'r. 

Leva 
~ Florin .. 

Kron Çek Q 
a. 

Mark ı::ı 
al 

Zloti 't:I .,, 
Pengo ... .. 
Ley c3 

Dinar 
Kron lneı 

' 

1938 1937 

Tutun 12.330 9.697 
Kuru üzüm 3.014 1.474 
Pamuk (ham} 3.645 2.770 
Krom cevheri 1.409 1.059 
Arpa 1.634 1.543 
Fındık (kabuklu, ka-
buksuz) 3.473 3.685 
Ham deri 1.138 871 

Harici ticsıretin başlıca memleketler iti-
ı barile inkısamı şu veçhiledir: (Rakamlaı 
üç sıfır ilavesile) 

İthalAt İhracat 
1938 1937 1938 1937 

Almanya 6.848 3.482 2.721 1.980 
Çekoslovakya 1.165 94 1.304 736 
İngiltere 1.695 320 468 568 
Amerika 1.729 1.523 294 492 
İtalya 405 626 1.396 496 
İsveç 335 177 72 43 
Polonya 296 49 167 41 

Zeytinyağı Geliyor 
İki gündenberi şehrimize muhtelif 

mıntakalardan fazla mikdarda zeytin 

yağı getirilmektedir. Fiyatlar bu son 

mevrudatın fazlalığından dolayı ya

vaş yavaş düşmeye başlamıştır. Eks

tra yağlar 41 - 43 kuruşa kadar alı
nabilmektedir. Mevrudat daha ziya

de genişliyecek olursa zeytinyağların 
da daha ucuzlayacağı tahmin olunur. 

İKiNCi DÜNYA 
YAZAN: 
SAMiM KOCA GÖZ 
Çok beğeneceğiniz bu "ROMAN" ı 

"YENİ KİTAPÇI,, dan isteyiniz. 
Fiyatı: 40 kt1rn-:t.t ... 

• 
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lstanbul Radyosu 

Ööle neırlyatı: 

Saot 12.30 Pl~kla Türk musikisi 12.50 

Havadis 13.05 Plfıkla Türk musıkisi 13.30 

Muhtelif plfık neşriyatı. 14 SON. 

Aktam neırlyatı: 

Saat 18.30 Pltıkla dans musikisi 19.15 
Konferans: Ali Ktımi Akyuz (Çocuk ter
biyesi) 19.55 Borsa haberleri 20 Muzaffer 
İlkar ve arkadaşları l.arafından Turk mu
siklsi ve halk şarkıları 20.45 Hava raporu 
20.48 Ömer Rıza tarafından arnpça söylev 
21 Muzeyycn ve arkadaştan tarafından 

Tilrk musikisi ve halk şarkılan (saat aya
rı) 21.45 Orkestra 22.15 Ajans haberleri 
22.30 Pllikla sololar, opera ve operet par
çalan 22.50 Son haberler ve ertesi gunun 
programı 28 SON. 

Ankara Radyosu 
ÖOle neırlyatı: 
Snot 12 30 Karışık plfık neşriyatı 12.50 

Plfık: Türk musikisi ve halk şarkıları 18.15 
Dahili ve harici haberler. 
Akıam neıriyatı: 

Saat 18.30 Karışık plflk neşriyatı 19.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (H. Rıza 
ve arkadaşları) 20 Saat ayarı ve nrapça 
neşriyat 20.15 Türk musikisi ve halk şar 
kıları (Handan ve arkadaşları) 21 Sakso
:fon solo: Nihat Esengin piyanoda Marsel 
Bi 21.15 Plakla dans musikisi 22 Ajans 
haberleri 22.15 Yarınki program ve İstik 
ltıl marşı. 

SENFONİLER: 

12.15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 
ser. 21 I..Aypzlg: Senfonik konser (Beet

hoven, İlszt, Çnykovski vs.). 21.30 Flo
rnns, Nnpoli: Senfonik konser, 

llAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlın kısa dalgası: Küçük kon
ser (8.15: Devamı). 10.30 Berlin kısa dal 
gası. Hafıf musıki (ll.15: Yeni plfıklar). 
13 Bcrlln kısa dalgası: Hafif musiki 
(14.15: Devamı). 13.25 Bükreş: Plfık mu 
sikisl (14.30: Devamı.) 17.45 Berlin kı
sa dalgası· İş sonu konseri (18.50: De
vamı). 18 Peşte: Radyo orkestrası. 19.20 
Prag: Salon orkestrası (Şarkılı). 19.85 
Bukre · (Yusek dalga): Pltık konseri. 
20 Peşte: Çigan orkestrası. 20.25 Prag: 
Fok orkestrası. 20.30 Bükreş: Mandolin 
orkcstr11S1. 20.30 Roma, Bari: Karışık mu 
siki konseri. 22 Belgrnt: BUyük radyo 
orkestrası. 22.15 Briino: Serenad ve sen 
:fonik poem. 23.30 L5.ypzig: Otto Frichc 
orkestrası (Şarkılı). 

OPERALAR, OPERETLER: 
13.15 Roma kısa dalgası: Lirik opera 

ı ... dan blr p.o1"rlt!; n l\t'rlin---kııtn qa\g -

sı: Rfchard Srauss'un eserlerinden par
çalar. 21.20 Bükreşı Bizet'nin "Cermen,, 
operası. 21.55 Prag: Verdi'nin "Rekulm,, i 
(Londradan nakil suretile). 22 Roma, 
Bari· Lehar'ın "Fraskita,, opereti. 

ODA MUSİKİSİ: 
16.30 Berlln kısa dalgası: Şarkılı oda 

mu ıkisl konseri. 17.40 Prag: Yaylı ens
trümanlar kuarteti. 17.15 Roma kısa dal
gası. Dilo gitar. 19.35 Bükreş: Oda musi
kisi konseri. 21.45 Bcrlin kısa dalgası: 
Keman, viyolonsel ve piyano triyosu. 
23.20 Pe te: Kentet konseri. 

RESİTALLER: 

9.15 Berlin kısa dalgası: Org resitali. 
14.45: Roma kısa dalgası: Piyano, keman, 
tenor, 18,30 Roma kısa dalgası: Şnrkılnr. 
10.15 Bukreş: Romen çocuk şarkıları. 
21.45 Bruno: Şarkılar. 22 Miltıno, Tori
no: Şarkı resltnli. 22.15 Berlln kısa dal
gası: Mayıs dansları ve şarkıları. 22.40 
Florans, Napoll: Plyano rcfakatlle şarkı 
lar. 22.55 MilAno, Torino: Piyano - Ke
man konseri. 

DANS MUSİKİSİ: 
11.45: Berlin kısa dalgası. 21.20: Milfı

no, Torino. 23: Florııns, Napoli. 24.15; 
Roma, Bari. 

MUHTELİF: 

19.10 Bari ve Roma kısa dalgası: Arap
ça mu ıklll neşriyat 20 37 Bari Türkr;e 

haberler ve çocuk mevzuu. 21.15 R:u+ 

Rumca haberler, Elen musikisi. 

ODEON· No. 5 

BULMACA 
Diinkü Bulmscnnın 

llalledilıniş Şekli 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 l S KIE NIDIE R UIN 
2 slAIAIT • ı IMIElclt 

CQ Ti ı lzl•ILl•IAlcruız 
4 AIRIAIBIAJ•IN~INIA 
5 H-•l•lölFIKIEl•lcl 
~ B •J• F l•IE iT .•J\fc 
ulclul•IA~•ıtBIE 8 
LJAIMIAJ•AILlil iM 

ıt. K uln uı z l•lB A1R 
K AIRlf E MIA RE 

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

ı n 1 
2 _J_J. l ı 1 ı•ı • 3 _J • 4 

·~' 1 
5 -, 1 1 •• 
6 -.-ı-. 1 1 
7 ı nmı r 1 
8 ,., 1 ,. . , 
9 •ı 1 1 
ıu •ı •ı 1 

SOLDAN SAGA: 

1 - Vapurları, trenleri yürütür - Cema
atin başı. 

2 - Paranın yansı - Bir nevi güzel de-
niz hayvanı 

3 - Bir UZ\'umuz - İşgüzar - Su 
4 - Erkek - Hediye 
5 - Bir nevi meyve- I..ai'nin aksi 
6 - KuvveW bir gıda - Bir nevi ipekli 

kumaş adı 

7 - Elbıselerın gözü - Sorgu edatı - An
mak. 

8 - Bir uzvumuz - Büyük bir hayvan 
9 - Karanlık - Kullanılmış 

10 - Arapça insanın cemi - Vermek. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Çok faydalı bir böcek 
2 - Bir deniz nakil vasıtası - Yunanista 

nın yeni adı. 
S - Terbiye - Bacanın yarısı 

4 - Fakirhnne mAnnsına gelen bir ke
lime - Tarihe karışan bir erkek 
eşya ı 

5 - Bir nevi polo - Atinın yarısı 

6 - Paranın yarısı - Hayvan ti.ıccarı 
7 - ~orçlulnrın korktuğu 
8 - Su - Alışkan 

9 - Esas kanun - Köpek 
10 - Belediyeye mensup 

BERGAMADA; 

Kermes Çok 
Büyük Alal<a 
Uyandırdı 

EDlRNEDE: 

Mezar Taşları ı 
Müzesi 
Açılacak 
Edirne, (TAN) - Etnografya mü

zesini, yeni bir müzenin açılması ta
kip etmek üzeredir. 

Üç asır evvelki Osmanlı maliye na
ğırı Ekmekçi oğlu Ahmet Paşanın 

kervansarayında kurulacak olan yeni 
müzede kabir taşları, yeniçeri rütbe
lerini gösteren eşkal, sikkeler bulu
nacaktır. Kervansaray, tamir edil
mektedir. Tatar hanlarının kabir taş 
lan da bu müzede toplanacaktır. 

Eski eserleri sevenler kurumu, Mi

mar Sinanın eserlerinden olan vezir 
Rüstem paşa hanını temizlettirmiş

tir. Burası da imar edilecektir. 

Meşhur Ali pa~a bedesteninin ha

rita ve kadastrosu yaptırılmış, bu 

nüsha Ankarnya gönderilip fotosta 
makinesile çoğal\tırılmıştır. 

• Sıva's, (TAN) - Suşehirliler, orta 

Anadolu zelzele felaketzedelerine 

280 lira iane göndermişlerdir. 

YENl NEŞRlY AT : 

ASRI KEREM - Halk destanla

rmın modernize edilmesi yolunda 

bir tecrübe olarak, Orhan Seyfi, 1 
maruf "Kerem ile Aslı" yı mizahi 

bir destan halinde yeniden yazmış -

tır. "Asri Kerem", güzel bir kitap 

halinde basılmıştır. 

ı---------' DENİZBANK 
Denizyolları işletmesi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 Sirkeci Yolcu salonu 

--- Tel. 22740 

Mudanya Postaları 
23 Mayıs 1938 pazartesinden 

itibaren Mudanya hattında yaz 
tarif inin tatbikine başlanacak
tır. Postalar udan :ıoa -

martesinden rr.aada her gün sa
at 8,30 da ve İstanbuldan cu
martesi ve pazardan maada her 
ıslin saat 16.30 da kalkacaklardır 
Cumartesi postaları Mudanya -
dan saat 15 de ve İstanbuldan 
mat 14 te kalitacaklardır. 

Pazar Tenezzüh Postası 
Bergama, (TAN) - İzmir valisi İstanbuldnn pazar günleri sa·· 

Fazlı Guleç, kısa bir nutukla Berga- at 8,30 da kalkscak vapur Ar-
ma kermesini açmıştır. Bundan son- mutluya uğrıyarak 11,10 da Mu 
ra, önde halkevi bandosu olduğu danyaya varıp Gemliğe gidecek 
halde Kalkancılar, çöpçüler, ciritçi- ve Gemlikten dönerek saat 19 
ler, avcılar muntazam bir yürüyüş- da Mudanyadan kalkıp Armut· 
le halkın önünden geçmişlerdir. Bu- luya uğrıyarak 21.50 de fstan· 
nu, milli oyunlarımız takip etmiştir. bula gelecek ve saat 22,20 de 
Bilhassa kalkancıların oyunları, biı- tekrar Mudanya ve Gemliğe 

tün seyircileri heyecandan heyecana löneccktir. lstanbula 21.50 de 
düşürmüştür. gelecek bu postanın şehir dahili 

Bu sene kermes ve ilk günü, ge- vapur ve tren iltisakı temin e-
dilmiştir. Mudanya postalan Ka çen senekinden daha iyi olmuştur. 
raköy rıhtımından kalkacaklar· 

Ankaradan gönderilen sesli film ma- dır. İşbu postalara ait her türlü 
kincsi, kermesin açılışını, bilhassa kolaylık ve teferruatı ihtiva e-

zeybck ve kalkan oyunlarını bütün den risaleler acentelerimizdPrı 
teferruatile çekmiştir. Yakında bu ve AKAY işletmesi ve ŞlRKE· 

TI HA YRIYE gişelerinden tedafilm, memleketimizin her tarafında 
"İk edilebilir, C2946l 

gösterilecektir. '••••••••••••••il 

I 

ODEO o. 1 ODEON· No. O 

Her Eve Lazım Olan 
YENi 

Çocuk Ansiklopedisi 
M üessescmiz tarafından neş

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması Iazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlarını ve 
mektep programlarını gôzönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 lirndır. Muallimlere ve 

mektep talebesine aynca tenzUiıt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar icin de
ğil. bütiın ilkmektep öğretmenJefl 
için en kuvvetli yardımcıdır Çull' 
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malumat ile zen· 
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinrne~ 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
durup bize gönderiniz. Size be' 
dava bir broüşr göndeririz . .Bu br<>' 
ştir size Ansiklopcdinın kıymetlJll 
anlatacaktır. 

ISTANBULOA TAN MATBAASIN.A 

'leni Çocuk Ansiklopedisi broşClriln· 
den bir tane göndermenizi ve aıu· 
allimlere alt son fiyatınızı blldi.mlC-
nlzi rica ederim. ' 

T.AN NeŞrlya·t E-vi isim: • • • : .. .. . • • • • • • • • . • . • • . . . l s t a' n b. u l . . . .. -. . • • • • • . 
_..::;; 

Bağd 

lliSKET ~ARABi 

200 ('I . 

'FO • 

Hkr. 
•s .. 

so•·n.\ 
~Al .\PL.\111 

340 c-1 • 
200 -

70 • 

ıookr 

70 • 

311 • 

lurmntı • llöf'K • d{,ml -se k 

Kadeh 

iMMiSAR SARAPLARI 

En 11Uf55in iLACIDIR 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan iş: 

1 - Tokattn Kazovasının sulanması için yapılacak Gömenek regölb· 
törü ile sulama kanalı inşaat ve sınai imalfıtı, keşif bedeli 1,225,000 
liradır. 

2 - Eksiltmeye 10-6-938 tarihine rastlıyan cum:ı günü saat 15 te 
Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasıf1' 
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 - İstekliler. eksiltme şartP 

mesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartrı 
me ve projeleri 50 lira mukabilindesular umum müdurlüğünden alabilıt 

ler. 
4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 50,500 liralık muvakkB1 

teminat vermesi ve 400 bin liralık Nafıa su işlerini veya buna muadil 
Nafıa işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve .bu kahil nafı8 
i~lerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden ıı· 
lınmış müteahhıtlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerın teklif mektupları· 
nı ikinci maddede- yazılı saatten bir saat evveline kadur sular umum mıı· 
dürlüğüne makbtız mukabilinde vermeleri lfızımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1342) {2673) 
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NECATi'nin KES Ki N K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 1 O luk 

kutuları vardır. 

BAKIRKÖY MALMÜDÜRLÜGÜNDEN: İstanbul . V~kıfla~ Dırektörl~ğÜ i:;!!4{,W..1ı 
Mükellefin iı;mi 

Osman 
Leon 
İsmail Hakkı 
İsmail Hakkı 
Numan 
Mihal 
Su tiri 
Şevket 
Mehmet 
Necmettin 
Poı Tanaş 
Ohannes 
Yahya 
Şevket 
Iiüseyin 
Yorgi 
Besim 
liasan 
A.yten 
A.yten 
Cemal Necati 
li:üseyin 

İsmail 
Mehmet Tuncer 
Mehmet Tuncer 
'l'alat Ulutaş 

'I'alat Ulutaş 
Dikran 
Dikran 
Ali Finci 
Ali Finci 
M. Eusebia 
M. Eusebia 
M. Eusebia 
M. Eusebia 
Eskidi Mihalakl 

Vahram:Manokyan 
Yorgi Valis 
İsmail 
İsmail 
Reşat 

Reşat 

Sanatı 

Marangoz 
Sobacı 

Hallaç 

" 
" Berber 

Bakkal 
Ekmekç; 
Sebzeci 
Kunduracı 

Bakkal 
Kömürcü 
Aşçı 

Doktor 
Manav 
Bakkal 
Aşçı 

Attar 
Trikotaj 

" 
Kahvehane 
Fırıncı 

Aşçı 

Fotoğrafçı 

" Gümrük komis -
yoncusu 

" " 

Ma hallesi 

Cevizlik 
,, 

" 
" ,, 

" ,, 

" 
" ,, 

Zeytinlik 

" 
" 
" 

Sakızağaç 

" 
Yenimahalle 

" 
" 
" Osmaniye 

Sakızağaç 

Yenimahalle 
Cevizlik 

" 
" 

" 

Sokak 

Paçacı 

Şekerci 

Yorgancı 

" Hüsreviye 
İstasyon 
İstanbul 

" 
" İstasyon 

" 
Hafız Çik 
İstasyon 

,, 
Revnak 
İstanbul 

" İstasyon 
Furun 

,, 
Cami 
Orta 

İstanbul 
İstasyon 

" Hamam 

,, 
Kundura tamircisi Yeşilköy İshaniyc 

,, 
Otelci 

" 
İtalyan Mektebi 

,, 

" 
" 

Otelci 

Bakkal 
Manav 
Hancı 

" Mimar 

" 

" 
" 
" 

" " 
" 

Filorya 
,, 

" 
" 

İskele C. 
,, ,, 
,, ,, 
.. " Kalitarya Filorya palas 

Y. köy Şevketiye İsatsyon 

,, " " 
Küçükçekmece Çarşı 

" ,, 
Kartaltepe Hat boyu 

,, ,, 

Kazanç vergisi Buhran vergisi Ceza zammı 
Kapı No. ·.ıarh No. Lira Kuruş Lira Kuruş Lira Kuru' Senesi 

24 
4 

16/18 
16/18 

1 
50 
59 
20 
24 
46 
13 

4 
57 
27 
16 
88 

121 
Bila 

25 
25 

1 
50 

201/203 
22 
22 
54 

54 
10 
10 
16 
16 
22 
22 
22 
22 

49 
3/1 

56 
56 

1 . 
1 

9 
13 
50 
50 
53 
87 

119 
140 
~42 

85 
25 
28 
47 
33 
39 
31 
14 

1 
38 
38 
26 
86 

10 
71 
71 
78 

93 
16 
16 
39 
39 
25 
70 
70 
70 
71 

5 
1 

26 
26 
20 
20 

3 75 
7 08 

15 00 
10 41 

7 70 
28 84 
33 50 
10 38 
13 62 

4 20 
35 44 
10 15 

6 60 
31 00 

2 10 
14 15 
9 00 

50 00 
17 91 
32 40 

2 75 
150 00 

20 00 
18 00 

5 55 
180 00 

180 00 
6 75 
6 75 

341 20 
41 25 
67 80 
67 80 
67 80 
42 77 
72 00 

14 80 
14 10 
36 00 
36 00 
55 93 
28 84 

1 
3 
2 
1 
6 
6 
2 
2 

7 
2 
1 
6 

3 
1 

11 
3 
7 

4 
3 
1 

1 
1 

78 
9 

13 
13 
13 
13 

2 
3 
7 
8 

11 
5 

65 
42 
00 
39 
77 
63 
70 
08 
72 
84 
09 
03 
32 
20 
48 
25 
80 
50 
58 
39 
67 
00 

60 
60 
11 
00 

00 
55 
55 
48 
49 
56 
56 
56 
56 
00 

96 
24 
20 
28 
19 
77 

1 56 
1 15 
4 33 

o 31 
2 12 

7 50 

4 86 
41 

3 00 

252 00 

252 00 
1 01 

51 18 
6 18 

934 kıstelyevm 
,, ,, 

934 
934 kıstelyevm 

u " 

,, " 
,, " 
,, ,, 
" u 

" u 
,, u 

,, ,, 
,, " 
" " " ,, 
,, " 
,, ,, 
" ,, 

934 
934 kıstelyevm 

" ,, 
932 iltinci ihbar

name 
935 kıstelyevm 
937 

937 kıstelyevm 
932 ikinci ihbar

name 
933 

" " 
934 kıstelyevm 
934 
936 
936 kıstelyevm 
934 
935 
936 
936 kıstelyevm 

72 00 · 932 ikinci ihbar-

2 11 

5 40 
67 12 
34 61 

name 
934 kıstelyevm 

" 934 
934 kıstelyevm 

934 
934 kıstelyevm 

. . . 
(Mısırçarşılı Mehmet Reşit karısı Emine) para vakfının mtitevellisi Be 

sim'in senelerden beri ınütevellilık vazifesini yapmaması ve adresinin ida
remizce belli olmaması hasebıle ilanen iki defa yapılan mehilli tebligata 
rağmen vazifesi başına gelmediği cihetle mütevellilikten azledildiği ilan 
olunur. (309{)) 

Orman Koruma Genel Komutanhğından : 
Orman Korum ı Genel Komutc .. nlığı ihtiyacı ıçin kapalı zarfla 27 ve 

28 Mayıs 1938 tarihlerinde eKsilimeleri yapılacağı evvelce ilan edilen ON 
BİN çift kundura ile ELLİ BlN kılc pamuğun satın aınmasından sarfı na
zar edildiği ilan olunur. (3118) 

Antalya Orman Başmühendisliğinden : 
1 - Antalyanın Al:mya kazasının Söğüt ormanından bir sene müddetle 

satılığa cıkarılan 4224 me~re mikap çam eşçarı 15 gün müddetle ve ka
palı zarf usulile arttnmn~·a. ÇJ.luırılmıştır. 

2 - Arttııma 4-6-1938 tarıhine müsadii Cumartesi günü saat 11 de An-
talya Orman İdaresinde yapııacaktır 

3 - Beher gayri mam\ıl mttre mikap muhammen bedeli 490 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 15:!2 lin, 32 kuruştur. 
5 - Satış orman kanununun muvakkat 6 ıncı maddesine göre memleket 

ihtiyacı için yapılacaktır. 
6 - Şartname -ve mukavc!lenameyi görmek isteyenlerin Antalya Or

man Başmühendis Muavinliğ~ne ve Ankara Orman Umum Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. (3093) 

Türk Okutma Kurumu Müdürlüğünden : 
Türk Okutma Kurumu Umuın1 Heyeti Mayısın 29 uncu günü saat 14 

te içtim a edeceğinden muhterem azanın sözü geçen gün ve saatte Darüşşe

fakayı teşrifleri rica olunur. 

Yukarıda adresleri gösterilen Bakırköy kazası kazanç mükelleflerinin hizalannda yazılı vergi mikdarını havi ihbarnameleri hali hazır adres
lerinin meçhuliyeti hasebile tebliği m ümkün olamamıstır. Teblilr makamına ka im olmak üzere ve hukuk usul muhakemeleri kanunu ahkamına 
tevfikan ilan olunur. (3108) 

' "'IAYRE7TlH 
~İZIR 

TÜRKİYE . 

i!IRA c~iANKASI 

İstanbul, Ankara caddesi TAN EVl 

iSTANBUL GAYRIMUBADILLER KOMiSYONUNDAN : , 
D. No: Semti ve Mahallesi Sokağı Emlak No: t;ınsi ve Hissesi Hisseye Göre 

Muhammen K. 

489 Büyüknda K aranfil Hacı Kalfa E: 7 Ada: 210 Ars:ı 
Parsel: 4 

630 Açık 

arttırma 

1340 Kapalı 
Zarf 

926 Kum.kapı Muhsine hatun Müsteşaı Y:6 Ada: 703 Arsa 
Parsel: 21 

927 Kumkapı Muhsine hatun Telli 
odalar 

E: ve Y: 2 
Mahallen: 8 

Gazino olarak 
kullanılan havuzlu arsa 

Afsanın 1/2 his. 

1360 ,, 

2516 Hasköy Abdüsselam. 

4505 Yeniköy 

5107 Büy~dere 

5132 Beykoz 

Maltız 

Akbaş ve Kasap 
Remzi 

Falya~a 

Kavakdere caddesi 

E: 38 Mü. 

16, 18 ve 17 İki arsa ve bir ah-
şap evin 1/2 his. 

Y: 6-8-10-12-14 Bahçe 
ve Elmadağı so
kağında: 2 

E: 66 Y: 60 Sırf mülk arsanın 
23/30 his. 

30 Açık 

arttırma 

200 ,, 

1460 Kapalı 
Zarf 

50 Açık 

arttırma 

5459 Ortaköy E : K atolik kilisesi 85 Ahşap hane 
Y: Gültekin 

440 ,, 

5680 

8697 

Üsküdar Selami Ali ef. E : Papas Y: Selamet 26 Bahçeli ahşap hane. 300 
10 Kadıköy Caferağa E: Mühürdar E: 74-76-78-78 Arsanın 1/ 2 his. ,, 

8698 Kadıköy Caferağa 

Y: Kuyu Mü. Y: 2 

E: Mühürdar 
Y: Kuyu 

E:74-76-78-78 Arsanın 1/ 2 his. 
Mü. Y: 10 

30 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 6-6-938 tarihine dü
şen Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Istanbul Birinci iflas memurlu
ğundan: Galatada Perşembepazarın

da Arslan hanındaki yazıhanesinde 
tütün ticaretile müştegil iken 930 
senesinde iflas eden Alaçamlı Hacı 

Hüseyin oğlu Nadir masasına evvel
ce kayıt ve matlübatı kabul olunan 
alacaklıların 30. mayıs 938 pazartesi 
günü saat 10 da dairemde yapılacak 
toplanmada hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Bu toplanmaya gelecek alacaklı -
!arın evvelce alacaklarının kayıt ve 
kabul edildiği hakkındaki vesaiki ve 
vekil olanların da vekfiletnamelerini 
birlikte getirmeleri lazımdır. Bu ve
sikaları getirmiyenler ve alacakları 
hakkındaki delilleri irae etmiyen-

lerle toplanmaya hiç gelmiyenlerin 
mutazarrır olmamaları için bu hu -
susa ehemmiy~t vermeleri menfaat -

leri icabındandır. Müflis te toplan -
mar:ı bulunmağa mecburdur. (7978) 

ZA YI: 2676 sicil numaralı araba
cılık eh liyetnamemi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yok tur . 

Arabacı Hasan 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14,30 dan 
lS) e kadar, Salı, Cumartesi (9,30 
d~n 12) ye kadar fıkaraya meccanen 

Fransızca ve !talyanca da bilen Dıvanyolu No. 104 

Bir Alman Mürebbiye1 Telefon: 21044 - 22398 
Kibar ve yüksek bir ailede yetiş !~;;;;:------..:._ ___ _ 

kin çocuklar için mürebbiyeliğe ta - Dr. İhsan Sami 
liptir. Istanbul 13 nasta kntn~11na ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
müracaat. ö 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayeti tarafından 

köy sandıklan için m akbuz bas
tırılmıştır. Elli çüt varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 

Taşraya postaparası ile (30) ku
ruştur. 

TAN Matbaasında satılmaktadır. 

ksürük ve nefes darlıi!ı., hc:,ğ. 
maca ve kızamık öksürükleri için 
rıek tesirli ilactır. Her e"7ancrl n 
ve ecza depalarmda tulunu: 

~---------· Zührevf ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağacanı 

'<ıı.rsrsmda No rn~ 1'P1Pfnn ·4~!'\\( 
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