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Çocuk Ansiklopedisi 

Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la
zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 

TAN Matbaası 

Siyasi Af Kanunu ANTAKYA ASKERr ISGAL ALTIN 
150· liklerden Başka Türklere Karşı Zulil --~-()"J---

Siyasi 
Bir Maziyi 
Tasfiye 

Kimler istifade Son Haddini buld 
* ~hmet Emin Y ALMAN 

Bir müddettenberi ortada 
fU p.yia dolaşıyordu: 

Edebilecek ? 
Hazırlanan Kanun Layihası Adliye 
Encümeninde. 150 tikler Haziranın 
15 inde Anayurda Dönebilecekler 

Taşnak Ermenileri Dört Türkü 
O/dürerek Asi N ehrine Attılar 

Cüınhuriyetin onbefİnci yılı do
laYJaile umumi b ir a f ilan edile
cek. 150 likler de bundan istifa
de edecekler ... Ankara, 30 (Tan muhabirinden)

Cümhuriyetin on beşinci yıldönümi.i 
münasebetile bir af ilan olunacağmı 
ve bu aftan yüzelliliklerin de istifa
de edeceklerini bundan 15-20 gün 
evvel rivayet şeklinde yazmıştım. A
lınan son ve mütemmim malümat bu 
haberi teyit etmiştir. 

Araplar Antakyada Silôhll Bir Nümayiş Yaptdar. Ölenler ve Yara
lananlar Var. Türk Köylüleri Panik Halinde Şehirlere Sığınıyorlar 

Şayia doğru çıktı. Hükll:rnet bir nf 
kanunu layihası hazırladı ve Kamuta 
Ya sevketti. Bu layiha, bütün siyasi 
suçlar hakkında umumi bir aI mahi 
Yetindedir. 150 liklerden baska istik 
lal mahkemeleri mahkfimla;ı da hu 
Bl'adadır. Layihanın hududu içine gi 
l'en üçüncü bir zümre de hususi tet
kik heyeti tarafından aleyhlerine ka 
l'ar verilen memurlardır. Bu heyet, 
memurların mütareke zamanındaki 
hal ve hareketlerini gözden geçirmi~ 
ti. Yurdun menfaatlerine aykırı yol 
lara gidenleri ayırmış, bir takım hak 
lardan mahrum bırakmışh. 

Istiklal mahkemesi mahkumlarile 
bazı siyasi cürüm mahkum ve maz
nunları, hususi heyetlerce hakların
da devlet hizmetinde istihdam edil
memeleri hakkında karar verilenler 

ve Lozan muahedenamesinde umumi 
affa ait protokole merbut listede 

yazılı 150 şahıs hakkında af için, hü
kumet tarafından bir kanun layiha
sı tanzim edilerek Meclise verilmiş
tir. Layiha halihazırda adliye en -
cümeninde tetkik olunmaktadır. 

Elcezirede Bir 1 syan 
mı Patlak Verdi? 
Adana, 30 (TAN Muhabirin

den ) - Antakyadan buraya ge
len haber ler, Hatayda feci hadi
seler cereyan ettiğini göstermek
tedir. Ta~nak Ermenilerile ltti
hatcı Arapların hareketleri, tüy
ler ürpertici bir şekil almıştır. 

B u üç zümre içinde en ziyade 
yüzelliliklerin affı meselesi, 

dikkati celbedecektir. Bunun ilk ba
kışta Türk milletine hoş görüneceği 
iddia edilemez. Çünkü ortada şahıs
lara karşı değil, yurdun varlığına 
karşı işlenmiş suçlar vardır ki vata
nın evladı arasında sellerle kan ak-

Layihada istiklal mahkemesi ka - ·- Afledileceklerdcn Rıza Tevfik 

rarile mahkum olanlarla siyasi c.ü - --------------

Bu sabah, Asi nehrinden dört 
Türkün cesedi çıkarılmıştır. Bun 
ların Taşnak çeteleri tarafından 
öldürülerek nehre atılmı' old uk
ları anlaşılmıttır. Bu sabah Sü-

rüm mahkumları hakkındaki affın 

bunların mütemmim ve feri cezala-
, ,,._,.ILJIM L.111 .... 1111 .._,~~ .......... --, 

Londradaki 
8Qnkacllarımız 

!lliiünutôfait v-;; atc~tmek'D ~ölay"'Cle
ğildir. 

- ·-- ,.ı " ~.,.."""";1 " 1,,....,.,c.o, '\'.""' 1~(\ H.lrlın•]p 
hususi heyetlerce haklarında ltarar 

1 M. Sıfır 150 likler Hakkında i 

1150 ,:;::•/:::::;::nasıl il P'akat bu ilk duygunun tesirinden 
kurtulup i~ daha geniş bir gözle 
bakarsak müsamaha davet edecek 
sebepler bulabiliriz. 

Birinci sebep şudur: Kara listeye 
girmek gibi ağır bir ceza, bir mahke
ınenin tetkik ve kararile verilme
ıniştir. Arada bu cezaya fazlasile la
Yık olanlar vardır. Fakat daha az 

verilenler için bazı tedbirler alınma
sı ve 150 likler listesine ithalle bila
hare neşrolunan bir kanunla Türk 

tabiiyetinden iskat edilenlerin Cüm 
huriyetin merhamet hissile ve bir ka 
nunla afları hükumetçe istenilmek -
tedir. 

Layihada bilhassa aramızd:ı yaşı-
yan ve Cümhuriyetin kanunlarından 

ı ve nereye gittiler? Orada 
ncuıl hayat geçirJıiler? 

f 
150 likler Kimlerdir? 

Bunlar Ne yapmışlardı ? 

Bu şayanı dikkat yazılarımızı 
2 inci, 5 inci ve 7 inci sayfaları

Dönüyorlar 

mızda bulacaksınız. 
layık olanlar ve benzerleri memle-. -------·----·----t 
ket içinde cezasız kalanlar da eksile =======================~~~~~~ 

değildir. Liste çok acele hazırlan- cı·n Japon Ha b. . f . s· s f 
[Arkası: Sayfa 10, sütun 3 de] 

rnış ve isimlerden her biri üzerinde • r ının ecı . ır ay ası 
kfıfi derecede durulmamıştır. Hak-
kaniyet ölçüsüyle bu noktanın mü-

samaha davet etmesi zaruridir. Kantonda 1100 Ölü, 
S onra 150 lik diye ayrılanla-

rın on beş yıldanberi gördü-

16 
o o y 

ğü ceza, idamdan kat kat ağırdır. ar 1 v 
Bütün cihan bu 150 kişi için geniş _ . a 1 ar 
bir hapisane haline konulmuştu. 
Yurda ayak basmak gibi mukaddes 
bir hak kendilerine haramdı. İçle
rinden bir kısmı, uzak topraklarda 
:yurt hasreti içinde ölüp gittiler. Bir 
takımı, vatan topraklarında ölmek
ten ve orada gömülmekten başka 
bir emel beslemiyecek kadar ihti
~arladılar ve çöktüler. Diğer bir kıs
mının evladı, memleket hizmetine 
girdiler, babalannın verdiği zararı, 
Ödeyecek kadar hizmetlerde bulun
dular. 

Yüzellililcler, İstiklal Mahkemele
'tj ınahkUmları ve hususi heyetten 
karar giyenler; bugünden çok baş
ka ve çok uzak bir siyasi muhitin 
adamları ve kıc:men kurbanlarıdır. 
Muhit tamamile değişmiştir. İnsan
lara her halde kendi muhitlerinin 
birer mahsulü gözüyle bakmak ıa
nındır. 150 likler tamamile başka 
bir ıilem içinde günah işlemişlerdir. 
15 sene vatandan ve ailelerinden 
Uzak kalmak suretile bunların kefa
retini ödemişlerdir. Kendilerine 
~epyeni bir Türkiyenin havasını te
neffüs etmek, yeni bir vatandaş ol
?lıak, Adeta yeni bir aleme yeniden 
doğmak fırsatını vermek, adaletin 
bir icabı sa;tabilir .. 

"" . 
yüzellili~ asıf'!da yanlış 

k ·"Sivasi 'tjtÖrüslerine ve inkar 
ab etmiyen" hatalarına raWrıen 

ırıuuYY@rı 'b4rer bak1mdan memleket 
l~kaın: Sayfa 8, stl.tun 5 teJ ,.. 

Japon Tayyarelerinin Şehri Bombardıman Etmesi, 
Panik · Doğurdu. Halk, Hong • Kong'a iltica Ediyor 

Kanton şehrinden 

Londra, 30 (Husus!) - Japon 
harp tayyarelerinin Kanton üzerine 
yaptıkları üç akın neticesinde ölüle
rin sayısı 1100 e ve yaralıların sa
yısı 1600 e varmıştır. Halk korku ve 
dehşet içinde kaçmakta devam edi
yor. Hon.konga iltica edenlerin sayı
sı 750,000 i aşmıştır, pek yakında 

bir manzara 

bir milyona varacağı anlaşılıyor. Sal
gın hastalıkların başgöstermesinden 
korkulmaktadır. Çin hükumetini en 
çok düşündüren nokta cenubi Çinin 
istilaya uğraması ihtimalidir. Cenup 
tan alınarak Lunghay demiryolu şe
bekesinin müdafaasına iştirak eden 

[Arkası: Say:fa 10, sütun 4 de] 

B. İllıami Pamir B. Muammer Eriş 

Londradaki mali anlaşmayı imza
lıyan Türk bankacıları heyetinden 
Iş Bankası Umum müdürü Bay Mu
ammer Erişle Eti Bank müdürü İl -
hami Pamirin bu sabahki ekspresle 
Londradan gelmeleri beklenmekte -
dir. Ayni heyette bulunan nakit işle
ri umum müdürü Halit Nazmi, Dü
yunu umumiyeye müteallik bazı iş -
ler hakkında temaslarda bulunmak 
üzere bir müddet Pariste kalacak -
lardır. 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 6 da] 
---ıo---

Binicilerimiz 
Varşovada Çok 

ı Takdir Edildiler 
1 Varşova, 30 (Hususi) - Türk bini
cileri, Lehistanda diğer binicilerden 
çok daha iyi bir tesir bırakmışlardır. 
Müsabakaya iştirak eden Rumen eki
pi şefi, Polska gazetesine verdiği be-

l yanatta, en tehlikeli rakibin Türk 
binicileri olduğunu söylemiş: 

- Türk binicileri, harikulade ce
saretleri, çok iyi yetiştirilmiş atları i
le diğer ekiplere tefevvuk etmekte
dir, demiştir. 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 6 da] 

BAŞVEKiL GELiYOR 
Ankara, 30 (A.A.) - Başvekil Ce

lal Bayar, bu akşamki ekspresle şeh
rimizden Istanbula hareket etmiştir. 

Zuliim altında inliycn An tak:ranın umumi göriiniişü 

veydiye tekrar basılmış ve b!r ı• Arap çeteleri tarafından hasıla 
eve ate~ •verilmek istenmiştir. rak soyulmuş ve halkı dövül 
Keza Amukta da beş Türk köyü, müştür. [Arkası: Sayfa ıo, sütun 5 de 

Çe 
İçin 

er 
iane 

ili ··d f a 
Topluyorlar 

Pragda Bir Günde 1 Milyon Kuro~ 
Toplandı. Almanlar Memnun 

Prag, 30 (A.A.) - Dünkü beledi
ye seçimleri, geçen pazar günkü se -
çimlerde gözüken sola doğru ilerle
meyi teyit etmiş ve daha ziyade faz 
lalaştırılmıştır. 

. Pragda dünkü seçim, milli sosyalist 
lere ve komünistlere 9 bin yeni rey 
getirtmiştir. Müfrit sağ cenah 10 bin 
ve Henlayn partisi 4500 rey kaybet 
miştir. Seçimde kazanan, evvelce B. 
Beneşin mensup olduğu milli sosya
list partisidir. Köylerde dahi bu par 

ti son seçime nisbetle yüzde 22 ni 
betinde kazanç kaydeylemiştir. 

Müfrit sağ cenahın mağllıbiyet 
gerek şehirlerde gerek köylerde co 
ağırdır. Faşistler yüzde 73, diğer p 
tiler yüzde 20 kaybetmişlerdir. 

Çekoslovakyanm Alman ekseri~ 
tini haiz nahiyelerinin heyeti um 
miyesinden. Henlayn partisi, beled 
ye azalıklarının yüzde 67,25 ini k 
zanmıştır. 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 5 dl! 

Elektrik Şirketinin 
Tesellüm Muamelesin 

• 

Yarın Başlanıyor 
Şirket Memurları Nafıa ·vekCiletin 

Müracaatla Tazminat İstediler 

Sabık Elektrik Şirke tinin merkc7.İ." :\fetro Han 

[Yazısı 1 O uncu sayfamız da dır] 
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BUGüN_I 
Sükunetin Mabaadi 
}'Qıan: Ömer Rıza DOGRUL E \'velki giin de Çekoslovakya

~Uku d~ :Yapılan belediye . seçimi 
1 net ıçınde ge<:ti. Fakat hır taraf 
aıı s··d 
l ' 11 etler, diğer taraftan AJman-
ia:, C:ekoslovakvanın son hafta1ar 
b~1111 de hudut iiz~rinde aldığı son ted 
ıt eri • l . d 1. t gerı a ması üzerın e ısrar e< ı-

l ~tlar. Anlasılan İngiltere ile Fran 
ta da, Çekoslovakvanm bu talebi ka-
o~ı • 
k etıncsi lehinde bulunmakta, fn • 
"ltı.at Cekoslovakya bunu muvafık gör 
emektedir. 

de llelediye seçimlerinin sükunet için 
li~ c:reyanı, şiiphe yok ki, harp teh
t esıni ı.;iındilik bertaraf etmiştir. 
akat "' .. h k k' b"t'' A ~ J'lne şup e yo ı, u un v-

d ilanın vaziveti vahim bir safhada 
it Ç" . 
~ · unkü Çekoslovakyanın karşı • 
~·Ştığı tehlike devam ediyor. Bila -
hıs tehlike, bakidir ve apaçık btr 
arp ... h. . . 1 .. ki' it ... a ıyetıru a mazsa, sure ı ve 

la.tt \'e ezici bir tazyik şeklini muha 
~a edecektir. 

fi.fK 
Gezme ihtiyacı ve 

Yürünecek Yol 
Yazan: B. FELEK 

Hele yaş kırkı bulduktan sonra 
her görüştiiğüniiz doktor size: 

- Spor yapın! Hiç olmazsa gün 
de bir saat yüriiyiin! 

Der. Lfı.kin ayni doktora mesela: 

- Dolmabahçeden Gazhane yokn 
.şu tarikile Ayaspaşaya çıkayım mı? 
Diye sorsanız: 

- Yoo! Yilrümek demek yokuş 

çıkın! Demek değildir. Düz yolda gi 
diniz! Cevabını ''erir. 

Gidelim. Lakin nerede bu düz yol? 
Gösterin de gidelim. Yazın, biitiin 
civarı mesire olan bir yerde oturu -
§Oruz. Pazar günü biraz yürümek 
istedik. Bir çeyrek süren bir diiz yol 
bulamadık. Mutlaka ya çıkış, ya 
iniş. 

Üstelik, taş, toz ve toprak. 
b' tloktor Göbelsin dün: "Onlar, (ya
dı Çekler) 13, biz ise 75 milyonuz,, 
~ elılesj, hu ezici tazyike işaretten baş 
/bir şey değildir. 
~kabinesinin taclili : 

- Şehrin arızalarını da tesviye 
mi edeceğiz? -~~~~~~R_l=E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~M~E_L_I~~~~~~~~~~~~::::~~~-~~=-~~-=--=·=-=-~-~-~, D~enkrekMp~zümyok.Birp 

·- .- - . ·- hir düzelirken, yolları yapılırken, a-

1 sp anya da yeni Hava LORD NUFFILD'IN ::~:·:~:.;~~·~-:~:~~a:~-.!k~:·: J aponya kabinesinin beş gene
(~ rali ihtiva edecek surette ta
dı olunmasının sebeplerinden diln 
~e hahsetmiştik. Son posta ile gelen 
Ilı aytnis bu bahse dair değer maili -
~·at veriyor ve son tadilin sebeplc
;l\i aydınlatıyor. Japonyanm işgali 

YENi FABRIKALARI Anadolu kıyısının yegane gezini-

_____ ! BombardımaD·J I* * lebilecek yeri Feneryoıundan Maltc-
- .._. .._, ._.... peye kadar giden asfalttır. Burası da KAÇIRILARAK 

ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK 
~ lılıa ç· "Ik 1 · • • l ·1 geçen ın u e erının ış erı e 
~eşguı olmak üzere Tokyoda bir ha. 
~ ."iicuda getirilmişti. Japonya ha
~~Yesi bu büronun kendi dairesine 
!fü olmasını istiyor, fakat ordu iti 

~t. ediyordu. Başvekil ise büron~n 
( bıne kontrolüne tabi olması lehın 
e İdi ve kabineye iki general daha 

! 
N ev-Ochelle: Amerika, ( A.A.) 

- Polis dün, 24 şubatta kay
bolan 12 yaşında Peter Levine-
nin dağılmıya yüz tutan cese

dini bulmuştur. Çocuğun elleri.
ve ayakları baglıdır. 

Hasar Mühim. Valansiya Limanında Bir 
~ fransız Vapuru Alevler içinde Yanıyor, il Valans, 30 (A.A.) - Havas 
~ ajansının muhabiri bildiriyor: 

o çeşit yapılmıştır ki; insan kendisi 
ni hayat sigortasına koymadan ve nef 
sini tehlikeye atmadan buralarda ge 
zeınez. Zira 8 metrelik asfaltın iki 
yanı tramvay yoludur. 

Ortası otomobil ve araba J?eçidi. 
Yayalar için adım atacak yer yok • 
hır. 

~ltıakıa askerlerin miizaheretini te -
tı etti. Ve bunun neticesi olarak 

~tıeral Ugaki hariciye, general Ara 
de maarife getirildi. 
llütiin bu tadilin hede.fi Tokyo 

~İlkuıncti tarafından tebliğ olundu-

Çocuk kaybolduktan 15 giin 
sonra Nevyorkta avukatlık e
den babası Murry Levine 60.000 
dolar verdiği takdirde oğlunun 
kendisine iade edileceğine dair 
bir mektup almıştı. Avukat 
oğlunu kaçıranlarla temas et
mek istemiş ise de buna mu
vaf'fak olomamıstır. 2 m.nrtta 
U!J unun ~ı yazısııe uır mekttsp ;,,\ lit!§hh1art:ılı1n"asıı-g-aÇeieri~i: ta·: 

l<ı~kuk ettirmektir!,, 

•i lıu gayelerin tahakkuku için har
~ tı azanıi iddetle idare edileceğini 
d·anton hailesi apaçık göstermekte -
'" ~· 

~ada: 

F rama hiikiimeti geçen :J mn-
1 yısta bircok mali kararname-

!' llcsrctti \'e daha sonra frangı dii
Iİ 
. rerek mcmll'kettcn çıkan sermaye 
;. ~~ri ce,·irmek istedi. Daha sonra 
~ "1ı Müdafaa istikrazını çıkardı ve 
d lltıu siirntle ;\'at mı ya muvaffak ol
! ll. l\tali tedbirleri müteakıp sıra 1k-
1~lldi ıucseleve ~eldiği icin buna '.:{Ö· 
~ . 
~ de yeni kararnameler neşrolun-
' 

11
• Yeni kararnamelerin hedefi ikti 

_;~ı istihsali artırmaktır. İktısadi fa
~·~·e~j aksatan amilletin başına kırk 
~.atlık hafta e!';asına yeni bir elasti-
1~et vermek istemiştir. Bunun icb 

1 ~ ... h. 1 . . ti . • .. da""' IJ> crı, n1ezunıye er ve saır mn 
~· lıal~Jer yii:ıiinden kayb~dilen va -
~ 'llere mukabil i~çi1erin bir veya da 
l'ııa fft7.Ja giin çalışmalarım istiyerek, 

1 e~nl bakanlığı da liizum gördügü 
~k~İrde hım fabrikıtlarcla, hitmiyeıı 
l'ıı nısbetinde, mesııi saatlerini u:ı:at-

i\k ~alahiyeti nrilmi~tir. 
; l>iğcr kararnameler üç senelik hü 
lıı.~k bir nafıa programından bahset-
) "kte ve ihucatın tesviki. müstem-f!Jt • 
l\ eler mahsulünün istihl!ki için alı 

11
'1 tedbirleri anlatmaktadır. 
~n kararnamelerin sayısı 53 tür. 

KISA HABERLER 
*Fransa.da komilnistlcrden Hoss e -

tan, 3179 reyfo ~nğ cenahtan 217~ rey a
~111 K:ısimir Perie'ye karsı Plesans mn-

al!Psi belediye u:alığına intihap edil
l'l'ıfı;tır. 

h * İranın P.ski Londrıı büyük elçi!'Iİ Sü 
'fl"'Yli dün yeni h;uiciye ncı7.ırı sıfatile 
ilrlAınentoya takdim edilmiştir. * I..ondrada bulunan General VuillP

~İn'irı riyasetindeki Fransız hava heye
t hu sabah hava na7.ırı Sir Kingaleyvut 
llratıncıan kabul edilmiştir. 

b * Belçika milli b;.ınkası, kabul edilen 
b onoıarın iskonto haddini yüzde 3 e, k'I. 

lll edllrnıyen bonoların iskonto haddf-
1\I Y" 
1 Uzde 3,5 a ve ııvanslar hakkındaki 
skonto haddini de yfüdc 4 e indirmiştir. * ~h hariciye nıı:r.ırı B. Bek, dün ak 
ıa11'1 Stokholm'dan Varşovaya dönmüş
tılr. 

1 * İngiıtPl'e ııııhillerinde şiddetli bir 
~rtına hüküm ~nrmektedir. Sahil mu!ıa 
7.ları , Es~ek<; eyaletinde Susseks açtkfa 

l'lnda tehlikede bulunan birçok gemileri 
lturtarmışlardlr. 

daha almıştır. Çocuk bu mek
f tupta istenilen paranın veril
~ mesini rica etmekte idi. lki gii:rı. 
~ som·a avukata gelen ii.çii.rıcü ' 
~ mektupta kendisinden 30.000 t 
~ dolar istenilmekte idi. Auııkat ~ 
~ radyo ve sinema ilanları vasıta- ~ 
~ sile haydutlarla göriişmek iste- ~ 
' diğini biLdirmiş ise de bımıı mu- -
~ vaffak olamamıştır. ' 

~ ",., ~ ""'""'~""-" ~-
Turizm ittifakı 

Berlin, 30 (A.A.) - Enternasyo -
nal turizm ittifakının senelik kon • 
gresi, dün akşam nihayete ermiş ve 
bu münasebetle Alman otomobilcilik 
şefi, yabancı delegeler şerefine bü
yük bir ziyafet vermiştir. 

ALMANYA 
Şuşnig'in Akıbeti 

Viyana, 30 (A.A.) - Resmi mah
filler şimdiye kadar Şuşnig'in akıbe
ti hakkında beyanatta bulunmak is
tememektedirler. Bu sabahtanberi 
bir yük arabası Şuşnig'in · evinin ö
nünde durmaktadır. Sureti umumi -
yede iyi haber alan bir membadan 
öğrenildiğine göre dolaşan bazı şa -
yiaların hilafına olarak Şuşnig ne 
Daşan tahşit kampına ne de Leip
zig'e gönderilmiştir. 

Şuşnig'in Viyanada bulunduğu ka~ 
naati izhar olunmaktadır. 

İRAN 

Veliahdin Nişanlanması 
Tahran. 30 ( A.A.) Başvekil, 

veliaht ile Mısır kralı Farıık'un kız 
kardeşinin nişanlanmış olduklarım 
parlamentoya bildirmiştir. 

Başvekil icap eden muamelelP.ri 
tamamlamak üzere yakmda Kahire
ye gidececeğirıi söylemistir. 

SURİYE 

Matbuat Kanunu 
Şam, 30 (A.A.) - Suriye parlamen 

tosu yeni matbuat kanununu kabul 
etmiştir. Bu kanuna göre bundan böy 
le hükumet her hangi bir gazeteyi 
müddetsiz olarak tatil edebilecektir. 
Suriye gazetecileri kanunun kabulü
nü müteakip nürnayişli bir tarzda mü 
zakere salonundan çıkmışlardıl'. 

F ranko tayyareleri gece Yalan
sın liman ve dış mahallelerini 
birkaç kere bombardıman etmiş

lerdir. Haaarat mühimdir. Bom
bardıman kurbanlarının adedi 
l.onİi7 tP11.h;t .,.,.t;l .. .,... -:_: .,~:., 

Bombalardan biri limanda bulu-
nan Fransız Eljen vapuruna isabet et 
miştir. Vapur yanmaktadır. 

Madrit de bombalandı 
Madrit, 30 (A.A.J - Madrit 

bu sabah iki saat müddetle bü
yük çapta obüslerle bombardı· 
man edilmiştir. 

Obüsler şehrin merkezindeki 
mahallelere diişnıüştür. 

Umumi emniyet direktörlü
ğünden bildirildiğine göre bom
hard ın1an neticesinde ikisi çocuk 
olmak üzere iiç kişi ölmüş, beş 
kişi yaralanmıştır. 

Harp vaziyeti 
Barselon, 30 (A.A.) - Havas ajan

sı muhabiri bildiriyor: 
Pirene cephesinde cümhuriyetçi-

FRANSA 
Devlet Nazırhğı 

lerin kumandanı mukavemet mev
zilerini ıslah etmek ve yeni gelen kı
taları tecrübe için ateşe sokmak is
temiştir. Alınan neticeler memnuni
yete şayandır. 

200 kilometrelik bir cephede 
cümhuriyetçiler. muhtelif nok
talarda mevzilerini ıslah ve Sa
ros, Bala~uer. Tremp ~ibi mü
him mevziler civarında diişma
nm husule getirdiği çık.ıntılan 

• işgal etmişlerdir. 

Geçen cumartesi günündenberi asi 
ler Teruel'in cenubu şarkisini tazyik 
etmektedirler. Escandon mıntakasın
da şiddetli muharebeler cereyan et
mektedir. Bu kısımda cephede hafif 
bir değişiklik olmuştur. 

Fransanın, Far koyu proteslo$U 
Par is, 30 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, Fransanın Sensebastiyen baş
konsolosu, Serber bombardımanı do
layısile Frankist İspanyol makamları 
nezdinde protestoda bulunmuştur. 

Diğer taraftan Fransa Hariciye Ne 
zareti, Alikante'in bombardımanı 
hakkında İspanyol Barselon hükume 
tinden bir nota almıştır. 

iNGiLTERE 

BEGENILEN FiLM 
Almanyada, Nazilerin iktidar mev 

kilııe geldikleri gündenberl, en çok 
ıiiismf'!n kes11dlklerl şeylerden biri 
çıpl:ıklıktır. Fakat her nedense, re · 
simde görülen dansözün. "Alman o
llmplyad oyunları .. adile yapılan film 
dr. bu şekilde görünmesine ses çıka
rılmamıştır. 

Londra, 30 (A.A.) - Deyll Meyi 
gazetesinin bildlrdlğlne göre, Lord 
Nuffild tarafından Blrmingham'da 
inşa edilecek olan fabrikalar senede 
5000 tayyare teknesi yapabilecekler· 
dir. Büyük bombardıman tayyareleri 
olmak üzere yapılacak olan bu tekne· 

lere Rol la - Royı motörlerl konacak 
tır. Fabrikalar pek yakın bir zaman· 

da inşa edilecektir. İnşaatta 15000 a· 
mele çalışacaktır. 

Leh • Macar Anlaşması 
Varşova, 30 (A.A.) - Polonya ile 

Macaristan arasında bugün yeni kon
tenjan ve klering mukavelesi parafe 
edilmiştir. Bu anlaşma 1939 haziranı
nın sonuna kadar meriyette kalacak
tır. 

AMERİKA 

Hul'ün Beyanatı 

Cedillo İsy~nı 
San Antönio, 30 ( A.A.J - Teksas: 

Cedillo'nun Birleşik Devletlere kaç -
mağa muvaffak oıııp olmadığı henüz 
malum değildir. Teksas'da oturan 
dostlart generalin Elsalto 'ya kaçtığı 
tarih olan 27 mayt.Stanberi kendisile 
doğrudan doğruya tem.as edeme -
melctedir. 

LEHİSTAN 

Leh - Rumen ittifakı 

Buna rağmen ezilme ve otomobil 
alhnda kalma tehlikesini göze alıp ha 
ralarda gezen ;\'iizlerce cesur adama 
tesadiif edilmektedir. Herkes böyle 
teh1ikeye kendini atamaz. 

Şişli - Met'idiyeköyü - Boğaziçi as
faltı da ayni şekilde. Burada da yn
yalar daima arkadan ve önden ge • 
len otomobillerin tehdidine maru'Z
dur. 

Gönül istiyor ki, yalnız hava al -
mak \'e vücudüne ihtiyacı olduğu Jı3 
rcket imkanını vermek idn gezinen 
lerc tehlikesiz bir gezinti yeri göste
rebilelim. Çok uzun dcğiJ, şöyle bir, 
bir buçuk kilometre kadar. 

A vrupada yollar şöyledir: 

Tramvay yolu, otomobil, araba ~·o 

lu, bisiklet yolu, at yolu ,.e yaya yo
lu. 

Biz hu kadar miikemmel bir kolek 
siyon istemiyoruz. Yayalara iki iiç 
metre genişliğinde bir piyade kald1-
rımı. Bu da fazla bir istek sayılmaz 
değil mi? 

Senede altı lira yol parası veren 
şehirliye rahat~a ve ezilme tehlikesi
ne maruz kalmadan yürüyebilecek 
bir yol gösterilmelidir. 

lngiliz Milleti 

imparatorluğun 

Müdafaasına 

Çağırıhyor 

Londra, 30 (A.A.) - Milli müdafaa 
nazırı, bu akşam radyoda söylediği 
bir nutukla bütün İngilizleri memle
ketin ve imparatorluğun müdafaasını 
hazırlamıya yardıma çağırmıştır ve 
demiştir ki : " Gt!nçler, ister fiili kı
taatta. ister yardımcı kıtaatta hizmet 
emekte serbesttir. Faal kuvvetlere 
iltihak edemiyenler ve bilhassa yaş
ları ilerlemiş olanlar hava hücumla
rına karşı müdafaa hizmetlerinde ça
lışabilirler.,, 

İnskip, bununla beraber büyük 

Britanyanın hedefi sulh olduğunu ve 

bütün alakadar memleketler tarafın
dan göst~rilen itıdalin çok endişeli 
olarak geçen haftayı tehlikesizce at
lattığını söylemiştir. 

İtalya Krahnan 

Afrika Seyahati Varşova, 30 (A.A.) - Rumanya 
genel kurmay başkanı Jonesko, 8 gün 

kalmak üzere buraya gelmiştir. Ge- Roma. 30 (A.A.) - Kral bugün Bin 
neral Jonesko, general Staşieviç Ue gaziden Derneyf: gitmiştir. Yarın 
1921 Polonya - Rumanya askeri ittı- Topbruka gidecek ve oradan Salvn
fakının tatbikine ait teknik mesele- ya yatı ile İtal.va.,·a dönmek · 

uzere leri tetkik eyliyecektir. Libyadan ayrılac::ıktır. 

' 
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Güreş Hayatımızda 
Yeni Bir Çıgır Ha•ın Dil 

TAN 

Vcıtcıı~< •~ ı~lo ı 
1,\ i_i ı ... ~, .<. «-1 t 

Aksaraylılann 

Bir Feryacll 
Okuyueularmmdan AH. Ce

vat, Şfikrtl, Baqlt, Cemal TUl
)'or: 

"Abanyda bir tueelk Celllt 
~mis vartlı. O da brud .. 
Şimdi ıasasluktan lmıhyona. 

Çolak, peak pislik ipnde kal
dık. Bb de ntudaps .. htedlil· 
mis de mun boyla bir 18>' deill
dlr. 
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iki Günlük H ikaye 

Bb yabm n lstlyona. Koea 
bir phlrtle, k0tkoea bir temtln 
sasm kalmuuam ne demek ol

datana elbette takdir edenler 
vardır. Guetenbin bbim ita fer
yadımıza terefhnaa olmannı ve 
alakadar makamlann dikkat na
zarım ~kmesinl dllerlL,, 

1 ış . ADAMININ ROMANI 
Yazan : O. Hanrl 

* 
.. l11111111'f1111tllllllllt~ • 

Bir Tuhih 
Okuyucularımızdan emekll danla aulla. 

yı inat Ayıen yazıyor: 
"Şebrlmizln imar plAnı hakkındaki 

mektubumun bug(lnkQ nO.hanızda mOlA
kat teklinde hOJAaaten newndildillnl mem 
nuniyetle ıördüm. Vatandaılann hakh 
dilekleri hakkında pterdilinlz alAkaya 
tefekkürlerlmf sunarken bu yazıda 8&'
dütOm bir zühulOn tashih bu7fUlmasını 
ehemmiyetle rica ederim. 

Ben bu mektubumun hiçbir kısmında 
bu plAn tatbikatının uzun ve hatti yarım 
aaır devam edeceltnden kattyen bam& 
medlm. Bu kadar uzun sOrme.tııl de ne 
lfterim, ve ne de dOşQnOrilm. Hatti tat
bikata bqlandıtuu kaJt ve ltaret ettim. 
Ben bu tatbik edilecek pllnın. feblr fhtl· 

, yacını uzun müddet belki de yarım uır 
• ve daha fazla mQddet temin edecek mabl

)'ette oldutuna ş(lphe etmedlltml ııar.a
hatle kaydettim. Yoksa ıazetede yazıldı
lı libf "kabul ectflen plAnın tatbikatının 
belki yanm asırda tamamlRnmuı kabil 
olaca#Jndan,, katf7en bahsedflmemlftlr. 

Cümhurt:ret h0k1lmetlmlzln yaptıjı ve
ya yapbrdılJ her nevi projenin ka~
rillp tatbikatına ıeçildikten sonra mOın
kOn olabUen en kısa bir mOddet zarfında 
intaç edlldllfnl minnet ve fQkranla ve hlr 
eok mlsallerile '6rdOIOmOzden hiç blrt
mfzln bu plAn tatbikatının yarım anrta 
tamamlanacatını dQsflnmek elS)'le dunun 
zihnimizden bile ıeelrrntyecetfmbden taf 
snen arzettfthn zühulOn )'fflnki nOsha-

nızda ----~ ... De dile-

Bo~öytikte Dişçi Yok 
Bir karllmla •aozlSyOlc,. ten yu1yor: 
"Burada 8 binden fazla ve kazamız ~ 

de 50 bin insan 711'8dılı halde Bozö7Qkt. 
bir dif tabtbl yoktur. 

Dt.ı atnnnlardan vakti mOsait olan
lar Esklfeblre ırtdb-orlar. olmıyanlar da 
ıstıraba tahammül edemez bir hale ıelln
ce ditlerlnl lAalettayln insanlara çektiri
yorlar. 

Tren hattı Ozerinde ve kalabalık olan 
kuamıza bir d1' tabtbt plle hem kendi
si fatlfade etmiı, hem de halka hizmet '!)' 
ıemı. olur .. , 

leynelmllel Mat 
Netlcelerl 

lieçen hafta lçmde Avrupamn muh 
telif tehirlerinde muhtelif beynelmi
lel karplapnalar yapılmıftır. Alınan 
neticeleri yazıyoruz: 

Aston Villa 2 - Alman muhtellU 1 
Polonya 6 • İrlanda O 
İtalya 4 • Yugoslavya O 
İtalya 5 - Cenubi Almanya 2 
takoçya 3 - Solanda 1 
Preston 1 - Slavya 8 
İsviçre 2 - lnıtltere 1 
İngiltere 4 - Fransa 2 

GEMLİKTE: 

-2-

Kıvırcık altın saçlı, ayaklan ya
zıhanenin halılanna takılarak, dı

pn çıktılar. Fena halde içerlemiı 
olduklan her hallerinden belli idi. 

Metul musahip, "ihtiyar'' ın her 
gün .gittikçe anlaşılmaz ve unut
kan bir adam haline geldiğini iş ar 
kadaşı bir kltibe fısıldamak im
klnlannı arayıp buldu. 

tş akını gittikçe artıyor, çalışma 
temposunun süratl de çoğalıyordu. 
Borsa. Maksivelin müşterilerinin 

büyük paralar Y•ttrdıklan muhte
lif isimli hisse senetlerinden ya
nm düzüne kadannı ı>arçalayıp bir 
lqm,ara fırlatmıştı. Almak ve sat
mak emirleri. kırlaneıçlar gibi, i
leri - geri uçuyorlardı. 

Maksivel'!n cüzdanının bir kıs
mı da tehlikeye maruzdu. Bizzat 
Maksivel. bütün hızile çalııpın. mü 
kemmel. müteklmll, kudretli, bir 
makine halini alınıştı. Hassas bir sa 
at makinesi ~bi, bir saniye bile a
ralık vermeden çalışıyordu. Bura-
11 borsa idi. Burada sadece. hisse 
sAnetleri borç seae)leri. ziraat ve 
endüstri tabvilAtı, kıymetli klğıt
lar vardı. Burası finans dünyam idi. 

Yemek zamanına lfbğru işte u
fak bir durgunluk başgösterdi. 

Maksivel, elleri kUıtlar ve telgraf 
larla dolu oldulu halde masası ba
emda avakta duruyordu. Sağ kula 
lmm arkasmda yazı kalemi vardı. 
Saçlan hiç durmadan alnma doğ
nı kayıyorlardı ... Yazıhanenin pen 
cereleri ac:ıktı. Güzel ve sevimli S. 
har, kaldriferln düğmelerini "sıca 
k"a doRnı çevrilmişti... 

Pencereden. tatlı bir rüzglr et
ti. Odanm içini fettan ve baştan çı 
kancı bir leyllk kokusu kapladı. 
Bu koku bir an için Makslveli ken
dine ,etirir gibi oldu. Çünkü bu 
koku Miss Leslinin kokusu idi. Bu 
koku onun. yalnız onun kokusu idi. 

Bu koku, genç kızı, Adeta göril
nür, elle tutulur bir halde Mak
llvel'in karşısına getirdi. Finans 
dO.nyuı bir an için küçüldü, kü
çüldü ve bir nokta halini aldı. Gen~ 

kız ise, yirmi admı ötede, komşu 
odada idi. 

Maksivel ynbek sesle kendi ken 
dine söylendi: 

- Yemin ederim ki ben bunu ya 
pacaJım.... Evet, evet yapacağım 
Ona teklif edeceltm... Bunu fim
diye kadar nasıl olup ta yapmadı
IJma cidden hayret ediyorum. 

Makslvel, borsa oyunu"'ıt." kay
betmif. her taraftan hücuma uı
ranuı bir borsa oyuncusu çabuk
luJiyle daktilonun odasına koştu 

Gen~ kız patronuna baktı ve gO 
lilmsedl. Yanaklannda hafif btr 
pembelik dolqtı. Gözleri tath ve 

fefakatU bir lflkla tutu.ıu. Makst
vel dirseklerini ıenç kızın masa
sına dayadı. Ellerinde hlll btr vı
lın klğıt vardı. Kulatı arkasında 
ki 7uı kalemi yine eaki yerinde 
idi .. 

Aceleci. fakat titrek bir sesle: 
- Mill Lull. diye ı6ae başladı 

t8Jll bir dakikalık bir vaktim var. 
Bu nir dakDra zarfında size bul 
teJler söylemek istiyorum. Benim 
le evlenmek ister misiniz! A
det oldutu Gzere sizinle nın yap. 
maJ,a h~ bir zaman vaktim olma
dı. Fakat bu benim sizi samimt o
larak MV1Deme bir mini ıe.tfl et
ıudi. Utf• çabuk C99ap veiiniz' 
h fiyat IDnet1ar imanın 80D ta
banmaflltlnl .. elblden alı,.... 

Çeviren : ı. Toll 
• 11111111••--••tı 

- Siz neler söylüyorsunuz? cll
ye haykırdı. 

Genç kız, faltap gibi açılan göz
lerle patronuna bakıyordu. Makal
vel can sıkıntısile: 

- Galiba ne dedijlml anlamadı 
mz. dedi. Ben, benimle evlenmeni 
zi. yani bana kocaya varmanızı ı.
tiyorum. Ben sizi leviyorum. Mia 
Lesll. Benim size söylemek lltec:ll
iim bund .. n ibarettir. İtlerin bir 
dakikahk hafifleyişinden lstifade 
ederek size bu teklifi yapmaya ae1 

ka beklemelerini ı1ea et. Mtss ,Lelllt 

benimle evlenmek istemez mlsi· 
niz?. 

Genç daktilo bu teklifi çok prlp 
karşıladı. ttkonce, Adeta hayret e
der gibi oldu Sonra bu pfkm P 
lerden yaşlar bopndı. Daha IOtıra. 
gözyaşlan arasından. gilnef gibi bS, 
gülüşle gülümsedi. En sonra da, el 
lerinden bir taneal, bily(ik bir wefa 
katle Maksivelin bapm olqadı: 

- Ne demek istediğlıılzl ancak 
fimdJo anladım, dedi. Görilyorum .ld 
bu borsa denilen mekanizm, kafa
mzdaki, borsadan bafka olan, h• 
feyl silip süpürmüş ... Halbuki llk
önce ben çok korkmuştum. Hafyey. 
ne çabuk unuttunuz? Biz düıi ak 
pm tam saat sekizde senlnle nikill 
lanmadık mı?. 

Kurıun Borulan 
Bozmuı 

Dün. uliye üçilncü ceza mahkeme 
sinde hava gazi k11rfUDunu bozmada 
suçlu Şiflide oturan Bayan Servedn 
muhakemesıne başlandı. Şahitler cUn 
lendi. iddiaya ıore, hava ıazt m• 
murlan eve geldikleri nmın, kul'f'lll 
mührünün kazıL.'1lak suretlle bozuldu 
jwıu ve kopa.tAldıtım görmüfler ft 

Bayan Servet k..mdisin.i ,ayıe milda
faa ediyordu. 

- Evde bir ben bir de aanem var. 
Çoluk çocuğumu~ yok ki bava gut 
saatinin kurşununu bursun. Bazaa 
cereyan gelmedıJt zaman de,.nelıe 
vurduk ihtimal o vakit kul'fUD bozul 
muttur Bunu da bize kendi memur
lan otrettfler 
Müddeıumumf Feridun Barana hl

diuım aöyliyerelr Bayan Servete "'° 
ZI verilmesini istedı Mahkeme doe
yamn tetkiki için muhakemeyi bu
gun saat 14 e bı!"lllrtı 

ikinci Noterlik Tahklkafl 
Dun Sultanahmet birtncı ceu ba

kimi Rettt n bir mtiddetwnuml mua 
vtni, memurlannın suiiattmaıleri yQ 
zünden lltvedilen fstanbul lkinct no
terlilf bakkındı tettfkat yapmışlar
dır Tetkikat esnasında tevkif edilen 
noterlilr bafkltibı Fahri, veznedar 
Nuri. ve tltfp Ruten Efref te buhıa
muşlardır Tetk kat iJrtnct noterlik 
muamel..mtn ,,. 8*l clefterlerlnln 
~altulll ....... 
~,~._.·;;~ 
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Yüzellilikler Kimlerdir? 
Bunlar Ne Yapmışlardı ? 

Resimlerle Haftanı 
Hô.diseleri 

l - Yaveri Has Kiraz Hamdi: Ab 
d'"l U hatnit devrinde, pek genç ya-
§lnda iken erkanı harp livalığına 
terfi etmiştir. O zaman vazifesi, 
Sırbistan hudut komiseri idi. İtti
hatçılar zamanında kendisine yüz 
Verilmediği için muhalifler arasına 
girmiştir. Vahdettin deVTinde sa
raya çatarak milli mücadele aley
hinde harekete geçmiş, Manav oğlu 
Nevres ve sair :ırkadaşlarile askeri 
nigehban cemiyetini teşkil etmiş
tir. Saltanatın ilgası üzerine Ru
tnanyaya kaçmıştır. Orada Tarikati 
Salahiye namı altında bir teşekkül 
"Ücude getirmiye çalışmıştır. Üç 
sene evvel, orada sefalet içinde ve
fat ederek Anatol köyü mezarlığı
na defnedilmiştir. 

2 - Hademei Hassa kumandanı 
Zeki: Vahdettinin kayın biraderi
dir. Hademei hümayun bölüğünde 
Yetişmiş, Vahdettin tarafından kay 
lnakam rütbesi verilmiştir. Firari 
hükümdarla kaçmıştır. San Remo
da, beraber yaşamıştır. Vahdettinin 
eı:nrne, doktor Reşat Paşayı kat
letmek! emaznundur. 1929 sene
sinde, San Remoda intihar etmiş
tir. 

3 - Hazinei Hasa müfettişlerin
den Kayserili Şaban Ağa: Meşruti
yetin ilanına takaddüm eden gün
lerde, İzmirde !ttihat ve Terakki 
cemiyetine dahil olmuştur. Alay -
dan yetişme mülazimdir. (Ağa) de
nilmesine rağmen, okur yazar ve 
oldukça münevverdir. Meşrutiyet
ten sonra İstanbula gelmiş, Yıldız 
evrakını tetkik eden komisyona gir 
miştir. Biraz sonra, cemiyetten ay
rılarak Miralay Sadık Bey ile bir
leşmiş, hem Sadık Beyin has mü
şaviri olmuş, hem de Hürriyet ve 
İtilaf fırkası erkanı arasına gir -
rniştir. Firariler arasında Mısıra ve 
Mekkeye giderek, 1928 de, İsken
deriyede vefat etmiştir. 

4 -Tiitüncübaşı Şükrü: Vahdet
tinin en itimat ettiği hususi ben
deganındandır. Beraber firar et -
mlştir. Vahdettinln vefatına ka
dar, San Remoda hayat geçirmiş
tir. 

5 - Serkurin Yaver (Paşa): 

Aslen Çerkezdir. İttihatçılarla ge
çinemediği için muhaliflere iltihak 
etmiştir. Balkan harbinde, Dedea
ğaçtan Gürnülcüne ve Sarayköy ü
zerine yapılan harekette fırka ku
mandanlığı ede:ek, düşmana mağ
lup olmuştur. Vahdettin hükümdar 
olunca saraya intisap etmiş, başma
beyincilik vazifesini ifa eylemiştir. 
Bu da Vahdettin ile beraber kaç
mıştır. Fakat hükmdarın Mekke
de giriştiği son entrikalı oyundan 
müteessir olarak hastalanmış, Vah· 
dettinin avdeti:rıde yanından ayrı
larak Mısırda kalmıştır. 

6 - Yaverandan erkanı harp mi
ralayı Tahir: Aslen Yanyalıdır. Er
kanı harptir. İttihatçılarl.a geçine
mediği için evvela Mısıra gitmiş, o
radan da birkaç arkadaşile Fasa gi
derek Fas ordusunda muallimlik et 
tniştir. Fakat biraz sonra, Fastan 
çıkarıldığı için tekrar Mısıra gel -
miş. Balkan harbinin ve umumi har 
bin senelerini orada geçirmiştir. 

Mütarekeden sonra İstanbula gele
rek Vahdettinin yaverleri arası

na girmiştir. 
Şimdi Marsilyada, Vahdettinin 

oğlu Ertuğrulun terbiyesine neza
ret etmektedir. 

1 - Seryaver Ayni: İttihatçılarla 
geçinemediği için muhalifler züm
resine girmiştir. Mütarekeden son
ra, seryaverlik vazifesini ifa etmiş
tir. Bir sene kadar sonra da Damat 
Ferit Paşa kabir.esinde Bahriye na 
zırhğı makamın:ı geçirilmiştir. Fi
rariler arasında Mısıra kaçarak üç 
sene evvel vefat etmiştir. 

8 - Eshak hazinei hassa müdü
rü ve defteri hakani müdürü Refik: 

Yüzelliliklerdcn Ali Hilmi 

Hürriyet ve İtilaf fırkasına inkı
lap etmesi üzerine, fırkanın erka
nı arasına girmiştir. Mütarekeden 
sonra, ikinci defa olarak fırkayı top 
lamış, başına geçmiştir. Damat Fe
rit Paşa kabinesinde iki defa şey
hülislamlık ettiği gibi bir defa da 
sadaret kaymakamlığı vazifesini i
fa eylemiştir. Son zamanlarrla Mı
sır gazetelerine yazı yo:ı.zmakla iş

tigal etmekte idt. 
10 - Adliye nazırı esbakı Ali 

Riiştii: Aslen Herseklidir. İttihat
çılara karşı beslediği muhalefet his 
lerini, istiklal harbinin kahraman
larına da teşm:l etmiş ve onlara 
düşman kesilmi~tir. Firariler ara -
sında Mısıra giderek b~r müddet 
kaldıktan sonra. büyü!< bir sefa
lete maruz kalmış, iki sene evvel 
Saraybosnaya g iderek orada vefat 
etmiştir. 

11 - Ziraat v~ ti<'aret nazırı es
bakı Cemal: 31 mart vakasınd:ı 

Kayseri mutasarrıfı iken ittihatçı
larla çıkan ihtilaftan dolayı İzmit 
mutasarrıflığına nak!edılmiş, son -
ra azledilerek uzun senf'ler inziva 
hayatı geçirmiştir. Mütarekeden 
sonra, İstanbul hükumeti tarafın-

Mustafa Paşa 

dan Konya valiliğine memur edil
miş, milli mücadele aleyJ.ıinde ha
rekete geçirilmiştir. BoL.kır isyanı 
üzerine, milli kuvvetler Konyaya 
geldiği zaman İstanbula firar ede
rek Damat 'Ferit Paşa k&.binesinde 
Dahiliye nazırlığı etmilitir. Şimdi, 
Rumanyada sakin bir hayat geçir
mektedir. 

12 - Bahriye nazın Cakacı Ham 
di: Aslen Kürt ve erkanı harbiye fe 
riklerindendir. İttihatçılar zama -
nında muhalif askeri grupların te
şekkülleri arasında bulunduğu gi
bi, Mütareke devrinde de ayni. izi 
takip etmiştir. Damat Ferit Paşa 
kabinesine bahriye ;.ar.ırlığı ile gir 
miştir. 

13 - l\faarif nazırı Esbakı, Rum 
Beyoğlu Fahrettin: Sevr muahede
sini imza edenler arasındadır. 

14 - Esbak ticaret ve ziraat na
zırı Remzi: 

sına girmiş, Sevr muahedesiu! im
zalamak için Pü.rise gıtın.ştit. 

16 - Ayandan, şurayı devlet re
isi esbakı Rıza Tevfik: Filozof Rıza 
Tevfik Bey, Mütarekeden sonra il
mi ve edebi hayatını, siyasete çe
virmiştir. Sevr muahedesini imza 
etmek için Damat Ferit Paşa. ile 
Parise gitmiştir. Firarn.dan sonra 
Erdende müze ve maarif işlerin
de çalıştıktan sonra, şimdi işten 

çekilmiştir. Erden hükumetinden 
aldığı maaş ile geçinmektedir. 

17 - Bern sefiri esbakı Reşat 

Halis: Bu da, Sevr muahedesini im
za edenlerdendir. 

18 - Kuvayı inzibatiye başı Sü
leyman Şefik: Damat Ferit Paşa 

kabinesinde harbiye nazırlığı ettik 
ten sonra, Anadoluya karşı sevke
dilen ordunun başma geçirilmiştir. 
Fakat bu ordunun, milli ordu ta
rafından perişan edilmesi üzerine 
bu vazifesi de hitama ermiştir. 

19 - Siivari ~·iiı:başısı Bulgar na 
mile maruf Tahsin: Eski muhalif -
lerden ve Büyük kabine zamanın
da teşekkül eden Halaskaran grupu 
m üessislerindencl ir. 

20 - Kuvayı inzibatiye erkanı 
harbiye reisi Miralay Ahmet Refik: 
İttihatçılarla geçniemediği için mu
haliflere iltihak etmiştir. Firarın
dan sonra, Rumanyada yaşamış, 

Rumen şimendiferl.erinde harita 
çizmek suretile geçinmiştir. Bir 
müddet sonra tecennün etmiştir. 

Besarabyanın Kişnev şehrindeki 

emrazı akliye hastanesinde birkaç 
~y yattıktan sonra 930 da vefat et
miş, İsl~ım mezarlığı olmadığı için 
hıristiyan mezarlığına defnedilmiş-
tir. • 

21 - J{uvayı inzibatiye mitral
yöz kumandanı ve Damat Feridin 
yaveri Tarık Miimtaz: Bu da eski 
muhaliflerdendir. Mütarekeden son 
ra (Ümit) isminde bir mecmua 
neşretmiştir. Yüzbaşıdır. Firarın

dan sonra bir müddet Mısırda, son
ra Yunanistandıı yaşamıştır. 

22 - Kuvayı inzibatiye kuman
danlarından, İzmir kolordu kuman
danı sabıkı Ali Nadir: İzmir işga -
linde, vazifesini ifa etmemekle müt 
tehemdir. Mısıra firar etmiştir. 
Büyük bir sefalet içinde can ver
miştir. 

23 - Kuvayı inzibatiye mensu
bininden ve Nemrut Mustafa di
vanı harbinden. kaymakam Fettah: 
Aslen Suriyelidır. Milli mücadele 
aleyhinde hareket etmiştir. istih
kam zabitlerindendir. Mısıra firar 
etmiş, oradan Suriyeye geçmiş, o
rada hayatı hitama ermiştir. 

radıkları muvaffakıyetsizlik üzeri
ne Suriyeye geçmiştir. Şimdi ora
da ticaretle iştigal etmektedir. 

27 - Cebelibereket mutasarrıfı 
csbakı bulunan Fani zade Mesut. 

28 - Hürriyet ve İtilaf fırkası li
deri Miralay Sadık Bey: Firarından 
sonra Romanyada ve Yunanistanda 
sefalet içinde hayat geçirdikten 
sonra gözlerini kaybetmiştir. Şim
di, Rumanyada Harşova köyüne çe
kilmiştir. Şoförlük eden oğlunun 
yardımı ile ömü r geçirmektedir. 

29 - Malatya mutasarrıfı esba
kı, Bedirhani Halil Rahmi: İstan -
buldap aldığı emir üzerine, Sıvas 
kongresini dağıtmak maksadile, 
Harput valisi Ali Galip ile birleş
miştir. Fakat, kongreye taraftar o
lan asker kuvvetlerinin karşısın

dan firar etmiştir. 
30 - Esbak l\fanisa mutasarrıfı 

Giritli Hüsnii: Manisanın işgalinde 
büyük müsamaha göstermiş, milli 
mücadeleye muhalefet etmiştir. 

31 - Esbak divanı harp reisi 
Nemrut Mustafa: Milli mücadeleyi 
imha etmek için Bursa valiliğini ka 
bul etmiştir. Fakat on bir gün son
ra, vatanperverler tarafından ma
kamında bastır;'arak ertesi gün va 
pura bindirilip Istanbula gönderil
miştir. Divanı harpte, milliyetper
verlere gösterd ıği şiddetli muame
lelerle Nemrut lakabına istihkak 
kesbetmiştir. 

32 - Uşak brlediye reisi Ilulfısi. 
33 - Adapazar ka;vmakamı es

bakı Hain Mustafa. 
34 - Tekirdağı Müftüi esbilu 

Hafız Ahmet. 
35 - Afyon Karahisar mutasar

rıfı esbakı Sabit: Vefat etmiştir. 
36 - Gaziantep mutasarrıflığın

da bulunmuş olan Celal Kadri: A
yıntap mutasarnflığında Celal Bey 
isminde diğer bır zat daha bulun
muş, ve bu zat, Trakyanın istirda
dından sonra, Edirne valiliğine ta
yin olunmuştur. Celal Kadri, Ha
lebe firar etmiştir. Şimdi oradadır. 

37 - Hiirriyet ve İtilaf katibi u
mumisi Adanalı Zeynelabidin: Fır
kanın hatibi idt Mısıra firar etmiş, 

arkadaşlarile Mekkeye geçmiştir. 

O da, oradaki entrikaların ülası ü
zerine, Mısıra cekilmiştir. 

38 - Ayfmdan, evkaf nazırı es
bakı Vasfi Hocn: Mısıra firar etmiş. 
Oradan Rumanyaya geçmiştir . 926 
senesinde Silistıre kasabasında ve

fat ederek orada defnedilmiştir. 
39 - Harput valii esbakı Ali Ga

lip: Aslen Kayserilidir. Erkanı harp 
miralaydır. İlk muhalülerden
dir. Milli mücadelenin önüne geç -
mek ve Sıvas kongresini menet -
mek için İstanbul hükumeti tara
fından Harputa gönderilmiştir. Fi
rar ettikten sonra Romanyada bir 
çok dalavereli işlere girişmiş ve ni 
hayet hayvan t:caretine girişmiş -
tir. Bir gün Köstencede bir pazar
lık esnasında fıiceten vefat etmiş
tir, 

40 - Bursa vali vekili esbakı A
ziz Nuri: Bursalıdır. Hürriyet ve İ
tilaf fırkası mensuplarındandır. Bu 
vazifede pek az kalmıştır. Mısıra fi
rar etmiştir. 

41 Sabık Bur~a müftüsü Ömer 
Fevzi: Bursalıdır. İttihatçılıktan i
tilafı;ılığa geçmiş. Bursa merkezini 
tesis etmiştir. Mısıra kaçmıŞ, orada 
sefal;t içinde ömür geçirdikten 
sonra vefat etmiştir. 

42 - İzmir kadıi müşaviri sabıkı 
Ahmet Asım: Bulgaristanda vefat 
etmiştir. 

43 - Esbak İ5tanbu) muhafızı 
Mustafa Natık: Abdülhamit devrin 
de topçu muallimi Almanyalı Gro
mikof paşaya yaverlik etmiştir. 

İlk ve en inatçı muhaliflerdendir. 

Vahdettinin sarayında yetişmiş. son 
derecede itimadını celbetmiştir. 

Son hükümdar firar ederken, ya
nında bulunmuştur. Vefatına ka
dar beraber ya·ıamı~tır. 

Erkanı harp feriklerinden ve eski 
muhaliflerdendir. Sevr muahede
sini imza edenlerdendir. Bir ara
lık Damat Ferit Paşa ile arası açıl
mış, bazı kimseleri vasıta ittihaz 
ederek Kızıl Hançer isminde bi-: 
tethiş cemiyeti tesis etmiştir. 

15- Maarif nazırı Esbakı Hadi: 

24 - Esbak Bursa valisi Gü
nıülciineli İsmail: Meşrutiyetin i
lanından sonra, ittihatcılar tara
fından Gümülcüne meb~su çıka -
rılmıştır. Bir müddet sonra, itti
hatçılarla arası açılmıştır. Ahali 
fırkasını teşkil etmiş, sonra Hürri
yet ve İtilaf fırkasile birleşmiş, 
şiddetle muhalefete geçmiştir. Mah 
mut Şevket Pasa vakasından son
ra, memleketi ter ketmiştir. Müta
rekeden sonra İstanbula gelmiş i
se de arkadaşları tarafından yüz 
verilmemiş, Bursa valiliğine gön
derilmiş. Milli mücadelenin başla -
ması üzerine, Bursadan firar ede
rek İstanbula gelmiştir. Şimdi, Mar 
silya civarında bir köyde ikamet 
etmektedir. 

Muhalif askeri gruplara girmiş, 

Babıali baskınından sonra Selani
ğe firar etmiştir. Mütarekeden son 
ra İstanbula gelmiş, bir müddet 
sonra da İstanbul muhafızlığına 
tayin edilmiştir. Mısıra firar et -
miş, oradan Mekkeye geçmiştir. 

Tekrar Mısıra :ıvdet ederek orada 
9 - Eshak şeyhülislam Mustafa 

Sabri: Meşrutiyetin ilanından bir 
müddet sonra muhalifler arasında 
temayüz etmiş. 31 marttan bir se
ne kadar sonra Gümülcüneli İsmail 
ile Ahali fırkasını teşkil etmiştir. 
Kısa bir zaman sonra, bu fırkanın 

Erkanı harbiye feriklerindendir. 
Mahmut Şevket Paşanın kayın bir3 
deridir. İttihatçılar zamanında Ko
sova valiliği etmiştir. Umumi harp
te ittihatçılarla arası açıımıştır. Mü 
tareke devrinden sonra Damat Fe
rit Paşa ile birleşerek vti.kela ara-

25 - Ayandan, Konyalı Zeyne-
labidin: (Ahali) ve (Hürriyet ve İ
tilaf) fırkalarının müessislerinden
dir. Mısıra firar etmiş. Vahdettinin 
Mekkeye geçeceği zaman, o da ar-
kadaşlarile oraya gitmiş, Fakat uğ-

vefat etmiştir. 

44 - Dahiliye nazırı eshakı a· 
yandan Adil: 1924 te Viyanada ve
fat etmiş, hükumetin müsaadesi ile 
cesedi, ailesi tarafından stanbula 
nakledilmiştir. 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 1 ele] 

Çekoslovakyadaki Naziler : Südet Alman partisi mensupları son gün
lerde yaptıkları nümayişlerd~ bayraklar taşımışlar ve beyaz gömlek
lerle s iyah pan tolonlar ve başlıklar giymişlerdir. Ayakları da çizmeli ia i. 
Çekoslovakyada nazilerin kahvereng i üniformasını giymek yasak ı.J ldu_: ı 
için S üdetler bu üniformayı ica t et mi~lerdir. 

Ingiltercnin Beriin o:;e ı ırı X evn 
Henderson son giinlerde en çok çalı
şan diplomatların b iri idı. Sir Hen· 
derson Çek meselesi yüzünden bir 
buhran çıkmamasını temin için Al 
manya hariciye nazırı Fon Ribben
trop ile bir kaç defa gori.işmüş ve te
minat almıştır. 

Londrayı hava taarruzuna ka_?'<:ı 

korumak için vı.icude getirilen en &.ı.ı 
sistem toplardan bıri. 

' 

' 

Fransa Başvekili Daladye (solda) ve hariciye nazırı Bone (sağda' mil

li müdafaa istikrazını piyasaya çıkardıktan sonra Elize sarayından cıkı-
yorlar. Istikraz bir gün içinde kapatılmıştır. • 



• 

• 

8 TAN 

ERZİN CANDA. 

Yo sul ve Fakir 
Çocu <lara 
Yemek Veriliyor 
Erzincan, (TAN) - G zipasa ilk -

okulu himaye heyeti, okuldaki 72 fa 
kir çocu a her o le vakti sıcak ye
mek verd i ıbi ayakk. bı, elbıse ve 
şapka da temm etm· tir. 

Tüccardan Nalcıo lu Hacı Aziz Kur 
tuluş ilkokulundakı yoksul çocukla -
ra sarfedilm k üzere yüz liralık ka
dar erzak ve kırtasiye teberru et -
miştir. Diger zenginlerimizin de hu 
şefkatli tacirimizin hareketini taklit 
ve takip etmeleri bekleniyor. 

Kızdayın Kır Eğlencesi 
Erzincan, (TAN) - Kızılay kuru -

mu kongresi, miıddeiumumi Tura -
nın başkanlıgı altında toplanmıştır. 
Rapor tasvip ve idare heyeti takdır 
edilmiştir. Kura ile seçilen idare he
yeti azası yerlerinde ipka edilmişler 
dir'. 

Kızılay kurumu, her sene olduğu 
gibi bir kır eblencesi hazırlamakta -
dır. 

Zelzele Felc.iıkehedeleirine 
Yardım 

Erzincan, (TANı - Şehrimiz hal -
kı ve memurları, zelzele felaketzed~ 
leri için teberruata devam ediyorlar, 
simdiye kadar toplanılan iane gön -
derilmek ıizered"r. 

Bir Cadde Açıhyor 
Erzincan, (TANı - Yeni istasyon 

caddesinin açılması için belediyece 
75 ev ve ar~a istimlak edilmiştir. Bir 
bucuk kilometre uzunluğundaki bu 

KAYSERIDE: 

Üze Ta 
Ed"ldi 
Tel rar 

yolun açılmasına ba lanmıştır. mıstır. 
----o-

ÖDEMiŞTE: 

Bacağı Taşın Altsnda 
Ezildi 

Odemiş, (TAN) - Datbay köyün-

• 
zım 

ç d 

den Bozdağa yol yapılırken ender r .... ·--~ 
gorulen bir kaza olmuştur. Dağda::ı güz 1 rinı m ydan cık ·ma. ·r·n 
yuvarlanan iki bin kilo ağırlıgında 1 ehır pl"nını h mm yetl~ t tb ke 
bir tas. D tbey köy bekçisi Alinin dernm tmckt d r. 
o ~ıu 33 yasında amele Mehmet Er - ·y 
denin sağ bacağını ezmiş, ve kopa -
r .. p siırüklemi tır. r. 

ÇUKURVIRANDA : 

Bir Genç Öldürüldü 
B'lecik, (TAıJı - Çukurviran kö

yünde bir cinayet işlenilmiştir. Yir-
mi ya larında Musa ve Salih bir me
seleden dolayı münakaşaya başlamış
lar, neticede Salih. tabanca ile sol ku 
la mm yanından vurarak Musayı öl
diınmi t r. Musa ve cinayet ile ala
kası gorulen Hu eyin te\ kif edilmiş-

SALİHLiDE: 

lerdir. m 

Topçu kumnndanıyle, batarya kumandanı v zi
felcrine ba l.ıdıktan sonra biz erkfınıharbiye bin .. -
sına gıttik. Batarya subayı sabah saat altıda ateş a
çacaktı. Buradan döndükten sonra ben siperimc 
gittim. Saat üç buçuk olmustu. Tam uyumak üzere 
ıdim ki, Leon cep fenerini yaktı: 

- E er fikrimi kabul edersen, mevkii bir daha 
teftı e Hm, dedi. · 

Oı----

HENDEKTE: 

ma 
• asra 

or 
Burnda y rleşen 

iki 

n y~ğmurlar 
, t i.ın zeriyatı 

IBURSADA: 

3 ilyon 
/i o Tütün 

ara /o 

Fenerini söndurdı.i. 10,5 luk t.Dp, ve 7,5 luk b tar
ya kumandanlarına daha bazı talimat vermemiz ·c ıp 
edıy.,rdu B n yorgunluktan olüyordum. İ ıd oir ~o 
ruyordum: 

-:a-

- Ya bcn'm taburum o ne olacak? 

Benim a kerlerimin parlak bir muvaff kıv t k -
zanm ını istiyordum. Leon hemen de hidd tlı btr 
sesle cevap verdi: 

- Büti.in kuvvetleri, bölükleri yerlerine da ,ıt
tın, ~imdi de bana seninkileri nereye yerl tir c ,i
mizi soruyorsun. 

Askerlerimin mukadderatını, kararla tırmamı h
bii olarak i t medi imi söyledim. Arka 
ıevı,ordum 

O ne d mek istedi imi anladı: 

- Pek"la dedi. Bu başka bir mes 1 d'r. S nin ~'l
burların ıstasyonla, iş ret kulesi arasında ihtıy lt 
kuvvet olarak kalırlar. Bu iş ne gelir mi?. 

Bu plana itiraz etfm. 
- Leon. Onları oraya yerle tirme. Biz Thları

mız dolu h de orada b kleyip batarya! ra ve t !o 
rele e du mı okuyacagız? 

- Ala .. Sen ne i tcrsen onu yap. 

- Le l t burunun sağ cenahı olamnzlar mı? Ne 
d rs n? 

L on bu huc;usta şüpheli idi. Le<>l'in tabunı B r
ga takı m z rltktan hücuma g cec klerdi. Sa ce
nah t bu u o. cepheden ht cum ederken snsır-

ve ilk s k 

m k m cburiyetinde idi. Leon k bul etti amma, ön
ce sordu: 

- Ar>: da !arına sen mi kum nda cd ceksin?. 
- E b tte. 
L on h cum e mı ndn "k'm"z n b"rib'rimizden ay 

rılm mız l zım oldu unda ı rar tti. 
- Bu Ba_kum nd nın emrıdir. Benim degil. de

di. 

an n 
d · man ate açar ı:ı, a 
ğunu söyled'm. 

- Ya buna ra men bımi 

en. top arın yer 
yerlere koruna4Jl 

'u 

31 - 5 - 938 

(B Aş M A K A L E o EN M A 6 AT) KOZANDA: 
• il 

f, r 
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g y 1 tabii bir vaziy~tte, do" rudan do" ruya bizi he
d tutarak patladı ·ını anladık. Fa1•at onu vazifesin 
d n ·ıkarmak hakkımız olmad• ı kin !kursunun ka
z ra tladı~ını idd~a edıyordul oı u hemen yerinden 
ılın dık. 

- Onu ban 
rt' m el di 

Leon b mu 
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1 ._ _E _K_O_N_O_M_i_I 
İHRACAT: j .... GUNLUK .... l HAYVANCILIK : 

! PiYASA ı 

er Yandan, Şamil Yetiş! 
eryatları Yükseliyordu 

Tiftik 
Fiatları 
Biraz Düştü 
Sovyetlerin satın aldıklan tiftik

lerin yekunu dört bin balyeyi bul
muştur. Bu malların kilosu 107 - 115 
kuruş arasında verilmiştir. Bu sa
tışla piyasa yükselecek yerde rakip
sizlik yüzünden 2-3 kuruş daha düş
müştür Sovyetlerin alıcı olması ve 
mahdut bir iki firmanın mal satma
sı iç piyasalarda fiyatların kendini 
muhafaza etmesine sebep olmuştur. 

İngiltere hesabına ehemmiyetsiz mik 
tarda deri malı tiftik alınmıştır. Ke
çi kıllarından ihracat için cinslerine 
göre kilosu 45 - 50 kuruştan ve de
bağ kılları ise 22 - 23 kuruş arasında 
satılmıştır. 

t Zlmt Bankn,.mn Anndotunun muh i 
t telif mıntaknlanndnn getirttiği 595 t 

i 
bin kilo miktnrındn yüzde 7-8 çnv - S 
darlı yumuşak buğdaylar kilosu l 

i 
5.28 kuruştan satılmıştır. 50 bin kilo 
sert buğday 5.20 kuruştan ve tüccar 
malı 45 bin kilo sert ile yetmiş bin 1d 

• lo yumuşak buğday 5,30-5,37 kuruş t i arasında satılmıştır. • 

l otu' bin kl!"'u*ntivrc otmk 4,23 i 
S ~~~~::oarb~:n:~o~~P=ns:;!~ş~~~ : 

Bazı Deri 
Cinsleri Bu Yıl 
Eksik 
Mevsim itibarile koyun kesilmesi 

azalmıştır. Bundan dolayı koyun de
rilerinin miktarı eksilmiştir. Koyun 
derilerinin hava kurusu veya tuzlu 
kuru cinslerinin piyasa fiyatları ken
dini muhafaza etmektedir. 

İhracat için az miktarda deri top
lanmaktadır. Keçı derilerinin dünya 
piyasalarındaki fiyntlarında biraz 
yükselme görüldüğünden Almanya 
ve İtalya için mul alınacağı söyleni
yor. Son günlerdeki ihracat ehemmi
yetli olmamıştır Bu sene oğlakların 
L'r çoğu telef olduğundan oğlak de
rileri azalmış bulunacaktır: Bu yüz
den oğlak derilerinin fiyatlarında te 
beddül olacağı tahmin edilmektedir. 
Kuzu derileri aranmaktadır. Az mik 
tarda ihracat olmuştur. Bu deriler i
çin talepler vardır. İstanbul ve Ana
dolu için yüz on beş balye sığır de
risi satılmıştır. 

''il 
Şa aşmetmeap!... Her ne kadar 

nn· dıkı ı Yakalamıya muvaffak ola-
du ~sa da, bütün taraftarlarının fü 
rulın ~· uş olması - yahut, tutulup 

larııslere atılması- kendisinin de, u
ııı ılacak şekilde önümiizden kac
~eası;. a.rtık vaziyeti ıslaha kafi 
~:ıştır. Vaktile ona yardım eden 
d~ ılelcr, verdiğimiz bu korkunç 
le ~ karşısında, Şamili tamamile 
;r r etmişlerdir. İmam, artık öyle 

Vaziyete düşmüştür ki; dağlar ha 
~da yapayalnızdır. Ekmeğini ve 
llaYatını düşünmekten başka da, ya 
lii Cak hiç bir işi kalmamıştır. Bü
~ adamları, bütün taraftarları 
t1e, adan kalkmış .. (Müritler tariki) 

tamamile tarihe karışmıştır.,, 
~ l\afkas ordusu başkumandanı
'lll hu mağrurane beyanatma rağ
~ en, Çar Nikola yine Şamilden 
~tkuyor; bir isyan ve ihtilal im
~ Ilı~ olup olmadığını daha katiyet 
ba, 0grenmek istiyordu. Bu istiza

da, General Grabbe şu azamet 
teminatı veriyordu: 
''l) ağıstan ve Çeçenistandaki bu 
:ıtıku vaziyeti gözönüne alırsak, 
aı:ıtığımız müstahkem mevkiler 
esınde artık hiç bir harbe ve mü 

~~leye lüzum kalmadan (istila 
0Jesi) nin tatbik edilmiş olduğn 

il hükmetmek icap eder. Bundan 
~ llra, ne Dağıstanda ve ne de Çe-

llistanda, ciddi bir kıyam ve is
an hareketinin zuhuru su tarata 
~r~un; hatta, en küçiik bir itaat
lık hareketinin görülmesine bi 
irnkan ve ihtimal yoktur." 

~General Grabbe; muhtelif mev-
~erde, tez elden vücude getirdi
küçuk kalelerdeki efrat ile, ken 
ine pek çok yardımı dokunan 

l'!tıeral Plloya güveniyordu. 

au General Çeçenh;tan mıntaka 
q'I\~ idare ediyordu. Fakat o kadar 
lımane bir idare tarzı takip edi-

0tdu ki; en korkak insanları bi
tnccnunane hare-ketlere sevkey 

Yordu. Bu taş kalpli generale, or-
~lıdaki arkadaşları bil• (:ı:alim a-

1<ttn) derlerdi. Fazilete, mukadde
ta, insanlığa hürmete, adalete, 

Cıze, şeref ve haysiyete; zerre ka
ar ehemmiyet venm;zdi. 

Çeçenler, daha ilk günlerde on
~an şiddetle nefret etmişlerdi. Çün 

ı.ı bu General, Çeçen avullarının 
lrlaresini, ordunun zabitlerine ve 
~slterlerine değil; ancak Çarlığa c:ı 
llsluk eden birtakım sefil ruhlu 
'lılaksız ve serserilere tevdi evle-
ııı· . • 
!.iış~ı. Bunlar, alçakça bir siyaset 
kıp ediyorlar; halkın dini, milli 

\>e "hl·k· h' l · · • ... a ı ıs erını, en rezilana ta-

arruzlarla rencide evlivorlardı. 
1tiı Şamil, gizliden gi;li~e bu hare
f tı takip ediyordu. Ve her tara
~~; (felaket karşısında, birleşiniz!) 

Ye, haber gönderiyordu. Kendisi 
e ortaya atılmak için, zaman bek 
Yordu. 

t· Nihayet o zaman da gecikmemiş 
ıı'· General Pullo, bir emirname 
ltı~$rederek halkın silahlarını iste
\> 1mi. Halbuki bir Çecenin, bir a
dar-ın silnh vermesi, iki sebepten 
,;layı mümkiin değildi. Birincisi. 
~ lah) ~emek: (~amus) demekti. 
d'ıtrrıus ıse, hıç kımseve teslim e-
ılC'- d' 1k' · · ·1 ·hl · ~ı:ı· .. ,ez ı. ıncısı. sı a ar teslım 
ılecek olursa, ırz, namus, mal 

~ 1 

arı, nasıl muhaCnza edilecekti? 
İşte o zaman her taraftan: 

h·- Ah. Şamil! .. Neredesin'!. Gel 
1~i kurtar. ' 
biye, acı bir feryat yükselmişti. 

~ Şamil, uzakta değildi. (felaket 
;rşısında birleşiniz) diye, gizlice 
~aı. ettiği halkın tam isyan kıva 

•na geldiğini görür görmez bir 
~tıd , 
1J a ortaya atılmış .. başa geçmiş-
~· Ve derhal, isyan işaretini ver 

ışti. 

._. :Su isyan dalgası, o kadar kuv
etu ·a· k' t ı ı ı; Dağıstan ve Çeçenis-
andak · h.k. · · llia. ı a ımane vazıyetınden 

grur olan General Grabbenin 
Utaya buraya sıraladığı kaleleri 

ne çarpar çarpmaz, bunları birer 
birer devirmiş ... (artık, Şamil iflas 
etmiştir. Hakimiyet, mutlak ola
rak Çarlık idaresinindir) diye, ö
ğüm öğiim öğünen Generalin (Da
ğıstan Fatihliği) hülyasını, beş on 
gün zarfında alt iist edivermişti. 

General Grabbe, gururuna kur 
ban olmuş, pek gafil avlanmıştı. 
Şamilin kahir hücumlarına daya
namıyarak sırt iistü yuvarlanmış
tı. Böylece Aholkonun intikamı a
lınmış.. Zafer, yine Şamilde kal

mıştı. 

1 şte bu zafer, coşkun bir de
niz dnlgası gibi Dağıstanın 

ve Çeçenistanın her köşesine yayı
lırken, Şamil derhal teşkilata giri~ 
mişti. Bu kadar acele etmesinin se 
bebi ise, yeniden taarruza geçecek 
olan Çar ordularına, esaslı bir 
kuvvetle göğüs germek içindi. 

Şamil bu sefer işe, (idare teşki
latı) ile başlamıştı. Memleket. biz
zat kendisinin riyaset ettiği bir 
(divan) ile idare olunacaktı. O, böy 
le bir hükıimetin riyaseti maka
mına geçmekle beraber, cismani 
hükümdarların Unvanlarından hiç 
birini almamıştı. Yine (İmam) ola
rak kalmıştı. 

Divanın azalarını, en sadık mü
ritleri arasından ve bilhassa mil
liyet ve memleket mefküresini en 
esaslı şekilde hazmetmiş olanlar
dan seçmişti. İlk defa hükumet kur 
duğu zaman koyduğu idare esas
larını biraz daha ıslah ederek böy 
lece yeni kanunlar da vücude ge
tirmişti. 

Memleketi yine dairelere tak
sim etmişti. Her daireyi bir (naip) • 
idare edecekti. 1840 senesinde baş 
lıyan bu teşkilatta, dört daire ile 
işe başlanmıştı. Fakat memleket, 
Carlık istilasından kurtulunca bu 
dairelerin adedi artmış; hatta Şa-

milin en kuvvetli devri olan 184.t 
ve 1860 seneleri arasında, naiplik 
lerin mikdarı yirmi beşe kadar var 
mıştı. 

(Naip) lerin saHihiyeti, biraz da 
ha genişlemitşi. Bunlar, idareleri 

altında bulunan memleketlerin (i

dari, siyasi, askeri, adli ve dini a
mir) leri idi. Naipler, Şamilin na

mına (icrayi hükumet) ediyorlar .. 

Hareketlerinden, ancak Şamile 

karşı mesul bulunuyorlardı. 

Bir naibin idaresi altındaki da

ire, muhtelif avullardnn mürekkep 

bulunuyor; bunların mecmuu da, 

- arazinin tabia~ ve teşkilatına gö

re - iki bin ile yedi bin (hane) yi 

ihtiva ediyordu. 

Naipliklcr de küçiik dairelere 

ayrılmıştı. Bunları da birer (Kadı) 

idare ediyordu. Bu mollaların sa

lahiyetleri mahdut olup, vazüeleri 

asker toplamak, dini işlere ve kü

çük davalara bakmaktan ibaret bu 
lunuyordu. 

Büyi.ik meselelerin davaları, (na 
ip mahkemeleri) ndc hallediliyor-

• du. Kadılar da, küçük davalarla, 
bilhassa şer'i hükümlerin istilzam 
ettiği aile işlerine bakıyorlardı. 

Bütün hükümler, doğrudan doğ 
ruya (Allah ve Resul namına) ve
riliyordu. Ve bu hiikümlere karşı 
herkesten. mutlak bir itaat bekle 
niyordu. Hiçbir ferde, hiçbir sebep 

ve bahane ile istisna gösterilmi
yordu. 

Kanunlar: en çok memleketin ih 
tiyacı, adetleri. usul ve an'aneleri 
nazarı dikkate alınarak vazedil
mişti. Onun için, hiç kimse itiraz 
hakkına malik değildi. Yalnız, ka
bileler arasında iptidai zamanlar
dan kalmış olan sert, kaba ve kan
lı adetler külliyen terkedi1miş .. 
Bilhassa (kan davaları) na. artık 
bu sefer külliyen hitam verilmiş
tL 

Fazla Yapağı Var 

S Dünya piyasaları diışük olduğundan : 
t arpa ihracı gcvsemişür. Çavdar is- : 
$ teklldı.r. t • * • i Eskişehir, Si\Tihis:ır tiftiklcrlndcn i 
.. 50 bnlyn kilosu 104.5 kuruştan, deri t 

mali 40 balya kilosu 77-80 kuruş a. t 
rasında, kısı:ı dr.ri Ufti~inden on bııl 
ya kilosu 67,5 kuruştan satılmıştır. 

* Yerli fabrikalarımız İzmir yapak-
larından 25 bin kiloluk bir parti ki
losu 50-53 kuruş arasında almışlar -

$ dır. 1000 kilo kadar sığır kuyruğu sa 
t tışı teklif edilmiştir. Kilosuna elli ! kuruş istenilmektedir. 

Ş amil, askerlik teşkilatına 

da çok büyiık gayret sarfet 
miş .. Evvelce geçirdiği tecrübe do 
layısile bu sefer yeni bir ordu vü
cude getirmekte pek o kadar sıkın 
tı çekmemişti. Eli silfıh tutan her 
vatandaşın başlıca vazifesi, (Alla
hın, cihad emri) ne itaat etmekti. 
Ve her fert, (yurt ve millet bor
cu) nu ödemekle mükellefti. Yur
dun bir zerre toprağı bile mukad
desti. Bu toprağı düşmana ciğnet
memek için, icap ederse herkes 
seve seve can verecek; bu suretle 
o (mukaddes borc) ödenecekti. Bun 
dan hiç bir suretle ve hiç bir an'
ane ve bahane ile kaçınmak müm 
kün değildi. Yurt ve millet diiş~ 

manlarına karşı meyil ve muhab
bet göstermek ise, en büyük cina
yetti. Ve, buna her kim temayül 
ederse derhal cezasını görecekti... 
Şamil, bilhassa bu noktaya o k::t
dar ehemmiyet vermişti ki ; sırası 

Dünya piyasalarına külliyetli mik

tarda yapak arzedildiğinden fiyatlar 

umumi olarak düşmüş ve piyasala

rın gevşekliği her tarafta tesirini gös 

termiştir. Bundan dolayı İtalya ve 

Sovyetlcr gibi kuvvetli alıcılarımız 

mal almakta tereddüt göstermekte

dirler. Yerli fabrikalarımızın da mal 
istekleri gevşek gitmektedir. 

t Keten yağlan k~osu 52,20, pamuk
.. yağı 33-38, sansar derisi çifti 2300-
S 3575, zcrdova 3250, kunduz 800-1250 . ' 
t tilki 525 - 900, porsuk 330-400 kuruş t. :ı;;sında satılmıştır. ........................... 

i ANLAŞMALAR : 
Almanya ile 
Yeni Anlaşma 
Yapılacak 

İZMİRDE: 

MERSlNDEa 
geldiği zaman arzedeceğimiz veçhi 
le - bu mühim meseleden dolayı, 
dünya tarihinde emsaline pek az 
tesadüf edilmiş olan bir vaka hu
sule gelmişti. 

Teşkil edilen (Nizam ordusu) na 
asker almak, sağlam bir usule rap 
tedilmişti ... Her naip, dairesindeki 
nüfusun adt!dine gi.ire asker çıka
rıyordu. On aile, (bir süvari) ver
mek mecburiyetinde idi. Bu süva
ri, silah altında bulunduğu müd
det zarfında, onun ailesi vergi ve 
saire gibi tekliflerden affedilirdi. 

(Devamı var) 

Zahire ihracı 
İyi Gidiyor 

Mersinde son ıhracat satışları ara
sında 993 bin kilo arpa kilosu 3,32,5 
kuruştan, 300 bin kilo çavdar kilosu 
4,77,5 kuruştan, 312 bin kilo makine 
parlağı pamuk kilosu 25,5 kuruştan, 
275 bin kilo nohut kilosu 5,750 kuruş 
tan 15 bin kilo acı çekirdek kilosu 34 
kuruştan verilmiştir. Ayrıca 37875 
kilo Mersin malı .oamuk satısı olmuş 
tur. 

öGLE UYKUSU 
Havalar ısındık('a, iiğle yemeğin 

den sonra gelen uyku arzusuna 
kendini kaptırarak ~i)yle bir şeker
leme yapmak iyi olup olmıraca· 
ğı n\eselesi yine tazeleni~·or. Öğle 
yemeğinden sonra unmıalı mı. ,·ok 
sa o tatlı arzuya da;•annıah nı;? 

Giindiiz evl~rinde~ dışarda c:alı
şanlar ic:in şimdiden mesele yok gi
bidir. Öğle tatili unıanında biraz 
uyumıya vakit bulunsa bile ~·er bu 
lunamaz. Dairelerde c:alışma saat· 
leri deği~ecekmis, diyorlar. Yazın 
sekizden on di.irde kadnr kalınacak, 
on diirtte t:ıkılacakmıs. O halde ve 
mek te öğleden sonra ikiye ka·Jı. 
Yor demektir. Ondan sonra uyumak 
ta giit: olur. Demek ki, hiir~larda 
çalısanlar kin mest.'le kalınıyacak. 

Fakat evde kalanlar ne yapsınlar? 
Tahiatten misal giistermeyi se

\'en hekimler, ()ğle yemeğinden son 
ra uyumalı derler. Bakınız.havvan 
lara, diye de ilU,·e ederler. Onlar 
k~ndilerini doyurunca uyurlar. Ta 
bıata tı;\'nııya mecbur olan kiiçük 
çocu~lar da iiylc değil mi? Meme 
emdıkten sonra hemen unı:nıverir 
lcr. Demek ki, 1ahiat yeu'1ekten son 
ra 'ltyumayı emrediyor. 

Ancak, tahiatin emrini verine ae 
tirenlerin kimisi (;ğıe uykusund;n 
uyandıkları zaman ,·iicutlarında 
ağırlık. 1ihinlcriı,dc uyu ukluk du 
yar, hunların nl'fİ<'esi olarak c)ğlc 
uykusundan sonra artık çahsamaz 
olur. Demek ki, tahiatin hu emri in 
san için pek te hayırlı bir şey de
ğildir. 

Doğrwmnu isterseni7., insrını da
ima ha~·vanlarla mükayese etmek, 
onurumuza dokunacak hir şey ol
duktan haska, hioloji bakımından 
da her ,·akit doğru değildir. İnsan 
da bir hav\.•andır ama, medeni hay
vandır. Mt'deni~·et onun \•iicudün
dcki birçok icıleri de değistirnıi~. 
Hayvanın kafası, vani fikri. ancak 
viicudiinii is1etmek İ<'in tazım. Hl
buki insana ·,·iicudiiniin işlerinden 
ba ka medeni, içtimai isler için de 
fikrinin lüzumu var. Öğleden son
ra uykunun fikre zararı olursa .. 

Onun it:in en iyisi insanları öğle 
uykusu bakımmdan da avıl't et
mektir. Rir kerre küçiik. üc 
dört yasına kadar, çocuk : 
lann iiğle ~·emeğinden sonra 
uyutulması faydalıdır, iyi büyüme-

si kin liizumludur. U~·ku çocuğun 
zihnine u:nı nklnk \'erir mi vermez 
mi ehemmiyeti yok. Çiinkii ona da 
zihin \.'C fikir nııcak kendi \'iicudii
niin i lcrine ,·etccdt kadar li.izum 
hı. Üst taraf;nı zaten anası. baba
sı temin l'diyor. i''ç diirt ~·aşına ka
dar cocuk öğle yemeğinden sonr.ı 
kendi kendine uyunrnzsa, ~·a ına 
giire kucnğınıza alır, ok ıyarnk u~·u 
tursunuz. Biraz daha hii~ iicek olup 
ta U) uın:unakta ısrar ederse, perde 
leri kapalı loş bir odaya bırakırsı
nız. u~·unıasa bile dinlenir. 

Bii~ iikll're gelince. hah<:e isi, tar 
la isi, fohrika i i kafadan ziyade kol 
\'e bacak. adale i~idir. Zaten o, iş
lerin en temiz kısmı sabahleyin gö 
riili.ir. Bahc:e \'e tnrla i ... lerindc gii
nes insanı çok yorar. O islerin sa
hipleri yazın (iğle ycnwğiııdt>n son
ra uyu ·ahilirler. Yenilen yemekle
rin cinsi de uvku iizl'rinc tesir eder. 
Etten ziyade ·sehze yiveıı hahçe ve
ya tarla, yahut fnhrika i çileri iiğ
lcyin uyumıya dnha ziyade ihtiyaç 
görürler. 

Bürolarda, kitap odalnrındn fikir 
lerile calısnnlar da yazın öğle uy
kusuna kendilerini kaptırıp kaptır 
mamıya karar \'Crınedf'n önce ken 
dilerini yoklamalıdır. Öğle u~·kusu 
nıın dokunmadığına en ivi alamet 
hu u:vkurıun kısa olması: kısa bir 
miiddet sonra u~·nnınca da viicutta 
ağırlık. zihinde uyıı~nkluk bulun -
mamasıdır. Uykudan sonra, hiç U· 

:vumamıs gibi vine çalısmıya hazır 
bulunanlar. iiğle yemeğinden son
ra hiraz nyumıya karar \"erebilir • 
ler. Ancak, birçoğu iiğle uykusunda 
karı~ık, korkulu rii~·a gijriir, uy
k~~an başını pek giiçliikle kaldıra 
bılır. Sonra da iizerine ağırlık ba
sar. çalışması giiçlrsir, karakteri 
bozulur, aksilesir. Öyle olanlar. uv 
kunun kendilerine zarar vcrdiği~i 
kendileri de bilirler. Onlara otur
dukları ~·erde kendinden gecerek 
pek hafif hir şekerleme yapm~k bi 
le zarar verir. 

Uyku arzu'iuna karsı kovmak i
çin en iyi şey ~·emrkten so'iıra tat
lı konusmadır. İnsanın en biiyük 
hassası insanlarln konuşmaktır. Bu 
zamanda radyo da öğle u~·kusuna dıı 
yanmak kin bir "\'asıta olabilir: Ver 
diği o kadar rahatsızlıklara karşı 
hiç olmazsa bu kadarcık favdası 
olsun .. 

Çekirgeler 
Mahsule Zarar 
Veriyor 
İzmir, (TAN) Vilayetimizin 

muhtelif yerlerinde, bilhassa Ödemiş 
ve Menemenin geniş sahaları üzerin 

de çekirge görülmüş, hemen mücade
le başlamıştır. 

İki sene evvel Ayvalık - Balıkesir 
arasında cereyan eden kartal - ley

lek muharebesinde leylekler fazla te
lefat verdikleri için çekirgelerin ço

ğaldığı tahmin ediliyor. Filhakika bu 
muzır haşerenin en büyük düşmanı 
olan leylekler eskisine nazaran az
dır. 

Geçen sene Menemen mıntakasına 
çekirge istila ettiği zaman alaylar ha 
linde gelen sığırcık kuşları bunları 

imha etmişti. Bu sene de sığırcıkların 
gelip çekirge mücadelesine yardım 

etmeleri çiftçilerce muhtemel görülü 
yor. 

r 
BORSA°"' 

30 - 5 - 1938 

ÇEKLER 
Acııwe Kapan!$ 

Paris 28.625 28.625 
New-York 0.79504 0.7940 

.Milfıno 15.10 15.10 
Driıkscl 4.7070 4.7070 
Ati na 87.72 87.72 
Cene\•re 3.4863 3.4863 
Sof ya 65.008 65.008 
Amsterdam 1.4396 1.4396 
Pr;ıg 22.873 22.873 
Mndrld 13.162 13. 11)2 
Berlin 1.9770 
Vnrşova 4.2134 
Buda peşte 4.0125 
Bükreş 106.87 
Bclgrnd 34.9518 
Yokohama 2.7554 
Stokholm 3.ll32 
Londra 623.-
Mosko\'a 23.7775 

PARALAR 

Frank 
Dolar 
Liret 

Belclka P'r. 
Drahmf 
tsvtçre P'r. 

Leva 
Florin 
Kron Çek 

Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 

D1nar 
Kron lnec: 

Alq 

1.9770 
4.213-1 
4.0125 

106.87 
34.9513 
2 .~551 
3.1132 

623.-
23.7775 

Satı~ 

L _______________ _; 

ANTEPTE: 

ilk Kostümlü Balo 

Türkiye - Almanya ticaret anlaş
masının temmuzda müddeti bitmiş o
lacaktır. Bir sene için yapılacak bu 
anlaşmada Almanya için çok kolay
lıklar gösterilmişti. Ağustostan itiba 
ren yeni bir anlaşma yapılması icap 
etmektedir. Tüccarlarımız, Sovyetle
rin piyasamızdan, Almanlann alaka
dar oldukları malların mühim bir kıs 
mını rakipsiz olarak toplamaları do
layısile, Almanya ile ticaret anlaş

masının yenilenmesi için acele edil
mesi fikrindedirler. Bilhassa yapak, 
tiftik, pamuk, canlı hayvan, zeytin, 
tahan, incir ve iizüm ve saire için pi
yasaların gevşemesinin önüne geçil
mesini isiyorlar. 

Temmuzda Ankaraya gelecek bir 
Alman heyeti ile müzakereye başla
nacağı haber verilmektedir. 

GÜMRÜKLERDE: 

Para Değiştirme 

Yerleri Açdacak 
Gümrük idaresinin teklifi üzerine 

Merkez bankasınca hudutlarımızda 

para değiştirme merkezleri açılacak
tır. Hudutlarımıza girecek yolcuların 
beraberlerinde getirecekleri yabancı 
devletlere ait paraların değiştirilme
sini, kolaylaştıracak olan bu merkez
ler Uzunköprü, Sirkeci, Kapıkale. İs
lahiye, Gürcükulak mevkilerinde açı 
lacaktır. 

ODADA: 

Riyaset Divanı Toplandı 
Ticaret odası rıyaset divanı dün 

toplanarak odanın umumi işleri etra
fında görüşmeler yapmıştır. 

FUARDA: 

El Sanatlarına Ait Pavyon 
İzmir fuarında küçük ve el sanatle

rine ait bir paviyon yapılmasına ka
rar verilmiştir. Şehrimizde el ve na
kış işleri, örgü, broderi yapanların iş
leri fuarda teşhir edilecektir. 

KANGALDA: 

Bir Kdını Öldürdüler 
Kangal, (TAN) - Alacahan nahi

yesine bağlı Karacaviran köyünde o
turan Darendeli Bahattinin karısı 
kafasından kursunla vurulmak v~ 
boğazından da bıçakla kesilmek su -
retile öldürülmüştür. Kadının cesedi 
köy civarında bulunmuştur. Bu feci 
cinayetin fail veya failleri henüz 
meçhuldür. 

İKiNCi DÜNYA 
YAZAN: 

Gaziantep, (TAN) - Çocuk esirge
me kurumu şubesi, burada ilk defa 
olarak kostümlü bir balo vermiştir. 
Balo, iyi geçmiştir. 

SAMiM KOCAGÖZ 
Çok beğeneceğiniz hu "RO"';tAN"ı 

''YENi KİTAPÇI" dan isteyiniz. 

Fiyah: 40 kuruştur. 
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Avrupada Birinciliği 

Diplomalarla Musaddal< 
Alemıümul Marka 

MEYVA ozu 
IŞTAHSIZLIK • HAZIMSIZLIK • 

ŞiŞKiNLiK •. EKŞiLiK • 
BULANTI • GAZ • SANCI • 

Mide Bozukluğu· DILPASLIGI. 
BARSAK ATALETi • INKIBAZ • 

SARILIK • SAFRA • KARACIGER • 
SIKINTI • SINtR • HORLAMAK 

'Ve bütün l'tlide ve barsak rahatsızlıklarııf'da mutlaka Hasan Meyva Özfi 

istimal ediniz. Mide için her yemekten sonra ı-2 tatlı kaşığı yarım bar

dak su içinde ve barsak hastalıklannda her sabah ve:ya gece yatarken 

aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım bardak şu içinde köpürterek içmelidir. 

Hasan 1\leyva Özil meyvalardan ve meyvalann özlerinden yapılmış bir 

harJkai san'attir. Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha 

yüksek olduğu katiyetle sabittir. Buna rağmen, Avrupa mcyva özlerin

den beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü yalnız bir türlü olup şe 

kerslz.dir. Ve çok köpürür. 25- 40-60-100 kuruştur. 

A 

Böbreklerimiz; hilkatin yarattığı müthiş bir süzme 

makinesidir. Günde beş yüz litre kan süzer. İçtiğimiz 

şeylerin faydalılarını uzviyetimize, muzur olanlanru 

idrar yolile harice atar . Bu harikalar nümunesi maki

nenin çalışma kuvvetini artırmak sıhhatimizi temiz 

ve arızasız ~ekilde ya~atmak demektir. Bu kudreti 

yalnız 

r 
idrar 

Keseai 
2 

3 
Kirli kan 

4 

r rin 
faaliyetini artınr. Böbreklerden idrar torba.sına ka
dar olan yollardaki hastalıklann mikroplarını kökün
den temizler. Bilhassa kadın ve erkek eski, yeni bel
soğukluğu, mesane iltihabı, orşit, sistik, idrar zorluk 
lan, bel ağrısı, sık sik idrar bozmak ve bozarken yan-
mak hallerini defeder. İdran çoğaltır. Vücudün içeri
sini güzelce yıkayıp temizler. Sıhhat Vekaletimizin 
resmi müsaadesini haiz bulunan (H E L M O B L Ö) 
her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek ma

vileştirir. 

Onbinlerce kişi gibi siz de kul- rı' \ 
!anınız memnun olacaksınız. tlf\~ .U 
HOROZ markasına <likkaL ~ \ \1 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 
Mi DE 

o~~t ---...-
Ellıilili, Şiıkinlik ve Yanmalarını 

giderir. Ağızdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki 
paslılığı defeder. Mide ve barsaklan alıştırmaz. İ~ 
tiharuzı ve sıhhatinizi düzeltir . 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla müşa
bih isimlileri ve taklitleri ısrarla reddediniz. 

Il~Ri5/ll_EKLIRİ 
1 

11=' L 1 T daima öLDüRUR ı -u ... ·.·.,• ..... --1-.lneff-.-•-·sn-...... _____ .... 
lıtaabuı, caıaıa, w.,-,.. Hu 1 • -..-

En 11UES~in iLACIDIR 
Boğaziçinde. Kandillide 

SATILIK KÖŞK 
On bir oda, elektrik, havaga

zi ve terkos tesisatı, çini döşeli 
hamam, çamaşırlık, bodrumlar, 
iki büyük sarnıcı, muntazam bah 
çe ve kameriyesi vesaire her ih
tiyacı cami mazbut yapılı bir bi
nadır. Talip olanlar, her pazar 
saat bire kadar içindeki sahibi 
Sigortacı Bay Mustafaya müra-

caat edebilirler. 

oz u 
LİMON - PORTAKA L • 

ÇiLEK • MANDALINA • 

AGAÇ ÇILEGi • ANANAS • 

FRENK UZUMU - SiNALKO 
• ŞEFTALi • MUZ· 

A RMUD KAYISI -
nevikrınde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Ha· 
san :Ueyva Üzü'nün bütün evsafına · malik olmakla beraber mide ve 
barsak. rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 

Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Av
rupada kazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebile kullanılır. 
İngiJiz ve İtalyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yük· 
sek evsafa maliktir. 

Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir ma· 
yidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka Hasan Gazoz Özü içiniz. Şi-

şesi kavanoz halinde 25 • 40 • 60 • 100 kuruştur. 
... 

Bağdan Kadehe 

~IİSKET ŞARABI 

200 t'I .~ 
10 • 

as kr 
41, 

SOFRA 
Ş.\HAPLARI 

3•0 t'I . 
200 • 

10 • 

ıook•. 
;to • 
35 • 

iMMiSAR SARAPLARI 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
Rıza paşa arsası namile maruf arsadan istimlaki tekarrür eden 69, 70. 

71 No. lu parsellerin bedeli tediye edileceğinden alakadaranın bedelleri
ni almak üzere hemen Telefon Direktörlüğüne müracaatları ilim olunur. 

(3201) 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden: Ahmet Em in YALMAN 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Ltmıtet Şirketi. Bas1ldığJ yer TAN Matbaas 

,.- iht ira ilanı ~ 
"Maden işlemesinde ıslahat" 

hakkında alınmış olan 1-8-
1934 günlü ve 1815 sayılı ihti
ra beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip 
olanların Galatada, lktısat ha
nında, Robert Ferri'ye müraca· 
atları ilnn olunur. 

,,. ' Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul ViUiyeti tnrafmdan 

köy sıındıklaı·ı için mnkhnz hns
tırılmıştır. Elli çift \"araklı, tel 
<tiki li hir cildi 25 kuru~tur. 
Taşraya postaparası ile (30) ku· 
ruştur. 

TAN Mııthaasında c:atılmnktndır. 


