
PERŞEMBE 

14 
NİSAN 

1938 

20 
BAŞMUHARRiRi: ~HMET EMiN YALMAN 

YIL SONRA 
Yirmi yıl sonra neler olacak?- BugOnün 
meıhur elmaları ne ıı yapacaklar? .• Ne
ler glireceljlz." Bu emealılz mizah phe· 
aerlnl ibret ve hayretle okuyııcakaınız. 

Bugünkü (AKBABA) mecmuasında 

' 

Orta Avrupa· Nazileri Ayaklandı 
• Danimarka Meclisind~ Silahlar Patladı. . ."BALKAN KONSEYLERi 

Lıtvanya ve Danımarka Nazılerı Bugün Yıldızda Son 
Hudutsuz Muhtariyet istiyorlar Bir Toplantı y apılacak11 

Südetlerin Şeli Henlayn 

Uyanan 
Fransa 

J\hmet Emin YALMAN 

n ve derin u : ............... ..,.1..""' 
Yanını, görünüyor. Franaızlar 
harici ve dahili tehlikeleı-in taz
yikini nihayet son dakikada duy
muşlardır. Daladye kabinesi he
men hemen birlikle itimat reyi 
alını lır. Mali itler için iatediği 
büyük salahiyetler de yine birli
ğe yakın bir çoklukla verilmitir. 

Kabinenin programında milli bir 
görüşün ciddi ifadeleri vardır. Hüku
met, fırkalardan üstün kalmak eme
linde görünüyor. Bütün gayreti, u
mumun alakalarını vatan davaları 
üzerine toplamak yolundadır. 

Fakat milli birliği nekadar zaman 
devam ettirecek? Parti gürültüsüne 
alışmış bir memlekette bir milli 
program yürütmek için icap eden 
kudreti ve bitaraflığı ne dereceye ka
dar gösterecek? 

f ransanın müzmin dertleri var-
dır. Daladye'nin okuyup üf

leyip bunları bir an içinde geçire
bileceğini zannetmek, çok fazla nik
binlik olur. 

' 
Uzun senelerdenberi Fransadaki 

kabinelerin, bir volkanın ağzında du
rur gibi istikrarsız bir vaziytleri var
dır. Volkan, her saniye ateş saçmaya 
başlıyabilir. Kabine de hergün düş
Jnek tehlikesindedir. 

Bu hallere bakan bir ecnebi, fazla 
telaş duyabilir. Ji'akat Fransızlar had 
dinden fala telaş duymamaya alış
nuşlardır, çünkü buhran hali, Fran
sa için gitgide normal hal olmuştur. 
Eğer birdenbire sükunet başgöste
rirse Fransızlar: "Acaba bize, ne ol
du?" diye hayret duyaeaklardır. 

Yani hastalık daima vardır. Fa
kat müzmin bir şekil aldığı için te
sirine ve tehlikesine zihinler alışmış
tır. 

Ş u kadar var ki işler hep ay
ni noktada durmamıştır. Har

bin sonundanberi çok mühim hadi
seler olmuştur. Fransa, dünya gidi
şine göz yummak yüzünden geri 
kalnıaya, birinci saftaki mevkiini 
kaybetmeye, ikinci olmaya başla
mıştır. Yukarı taraftan gelf!n tehli
kelerin endişesile yaşayıp Ciururken, 
cenuptan, İspanya tara!tnöan 
kapısı vurulmuştur. Afrilta ile· 

(Devamı 10 uncuda 

100 Macaristanda 
Nazi TeVkif Edildi 
Londra, 13 (Hususi) - Bugün Avrupanın birçok yerle

rinde nazilcrin adeta yeni bir taarruza geçtiklerini gösteren 
hadiseler olmuştur. 

Litvanyadan gelen haberlere göre, Memel' deki naziler fa
aliyete geçmişler ve tam nazilik sistemi dairesinde inkişaf et
mek istediklerini göstermişlerdir. Memel'deki Alman partisi 
lideri Litvanya hükumeti aleyhinde şiddetli beyanatta bulun
muş ve Memel'de hüküm süren örfi darenin kaldırılınasını: 
Memel'de Litvanyalı polis bırakılmamasını istemiştir. 
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Macar 8Qfveltili 8. Daranyi 

1 
Balkan Ekonomi ve Matbuat Kon· 

aeylerl, bugün ıon bir toplantı yapı· 
rak çaııımalarını bltlreceklerdlr. Bu 
içtima ıonundo bir protokol imzala· 

nacaktır. 

Ekonomi Konseyi. dOn sabah eaat 
9,30 da Yıldızda umuml bir toplantı 
yapmıı bazı projeler Uzerlndc etüt· 
lerde ~ulunmuıtur. Öljledcn sonra, 
Yunan heyeti Azasından B. Koklnls 
tarafından ''Bıılkan devletleri arı· 

aında deniz l1tlraki meaalılnln fayda · 
ları,, mevzulu bir konferans verllmif· 
tir. Komite içtimaındı dı ılmdlve 

kadar ıılınan kararlar tunlf edilmiş. 
bugünkO son celse için hazırlıklar gÖ· 

rOlmüıtür. 

Balkan Konıeylerlnde. ılmdlye ka 
dar yapılan temas ve müzakerelerde 
tam bir noktainazar ve glirüş blrllCıl 

elde edllmlı, hiçbir lhtllAflı meseleye 
teaadUf edllmeml§tlr. Alınan karar· 
lar arasında, dört Balkan devletini 
de yakındtın allkadar eden mOhlm 

muııardır. 

Ziyafette Vail Muhiddin Üstün· 
• dajj bir nutuk sl:iyllyerek Balkan Mil· 

letlerl arasındaki kardefllk ve dost· 
luk hlılerlnln kuvvetinden bahset· 
mtı ve temennilerde bulunnıuftur. 

Balkan Ekonomi Koneeyl Yunan 
murahhas heyeti reisi e. Arklnopu· 
loı ekonomi heyetleri nAmına vali· 
nln nutkuna cevap vermlt. lstanbul
da gördükleri iyi kabulden dolayı ha· 
raretle teşekkür etmiş, ve Balkan 
Milletleri arasındaki sarsılmaz: bal)· 
fırdan bahsetmlıttr. 

Litvanya Dahiliye nazırı, Memelde r----------------

2 E Ç 
e • kt •• 1 ki örfi idarenin kaldırılacağını, bu-

eaaılar vardır. 

Ekonomi ve Matbuat Konaeylerl 

Bundan ıonrı, Matbuat Konseyi 
murahhasları nlmına da Yugoslav bO 
roau Genel Direktörü B. Lokovlç bir 
nutuk ıliylemlf. Balkan Matbuat 
Konseyi anlaşmalarının yalnız bu 
toplantılarla kalmadıCıını, Balkan ya· 
kınlaımaeının gittikçe inkişaf ettiği

ni, icabında nılldafaa vazifesini de bO 
tün Balkan devlctlerlnln hep bera • 
ber yapacaklarını tebarüz ettlrml" 
nutkunun sonunda AtatOrkOn sıhha· 
ti ve saadeti için kadehini kaldırmıı· 

v O U 1 na mukabil, emniyet kanununun .tat 
bik olunacağını söylemiştir. Memel-

2 Ol 
•• 

2 
deki Naziler, en geniş ölçüde muh-

u tariyetten başka bir tedbirin kendile-
' rini tatmin etmiyeceğini bildirmişler 

Yaralı Var 
dir. Esasen 1923 te Memele muhta-
riyet idaresi vadolunmuştu. Burası 
umumi harp sonunda Almanyadan 

Yaralılar hastanede 

(Yazısı 1 O uncu sa~'lf ada) 

tefrik edilen topraklar arasındadır. 
UAIVIMAICA.AUA : 

1 Danimnrkada Nnzipartisi de fa-
aliyete geçmiş bulunuyor. Parti, ce
nubi Silczya vilayetine hudutsuz bir 
muhtari) et verilmesini istemekte ve 
ayni vilayetin şimalindeki Almanlar 
ekalliyetlerine de tam müsavat te-

l minini ve Almanların belediyeye ve 

1 
diğer memuriyetlere kabul edilmele
ri lazım geldiğini ileri sürmektedir. 

Bugün Danimarka meclisinde ad
liye nazırına dinleyiciler galerisinden 
iki el silah atılmıştır. Ortalığı kap
Jıyan telfış arasında hükumet aley
hinde yazılan ve gamalı haç alameti
ni taşıyan bcyananmeler savrulmuş
tur. Bu beyanamelerde "Yaşasın nas
yonal sosyalizm,, ibaresi de göze çar
pıyordu. Adliye nazırına kurşun a
tan zat ile daha başkaları tevkif o
lunmuşlardır. 

ÇEKOSLOV AK Y ADA : 

Fransanın yeni Hariciye nazırı 
B. Benet, dün Çekoslovakya sefirini 
kabul etmiş ve Daladye hükumetinin 
de sabık hükumet tarafından Çekos
lovakyaya verilen teminatı teyit et
tiğini bildirmiştir. 

Çekoslovakya hükumeti, Südet 
Almanlara karşı takip olunan sansör 
siyasetini tahfife karar vermiştir. Sü 
detler, gazetelerinin sık sık müsade
resinden şikayet etmişler, Başvekil 
bu şikayeti haklı bulmuştur. 

========== MACAR/STANDA: 

Türkiye • Mısır 

Ticaret Muahedesi 

Yenilenecek 
Kahire, 13 (A.A.) - Türkiye Hari

ciye Vekili doktor Rüştü Aras bu sn
bnh saat 10,45 te elçilik binasında yer 
lı ve ecnebi gazetecileri kabul etmiş
tir. 

Türkiye Hariciye Vekili beyanatın 
da, Türkiye siyasetinin bir sulh ve 
diğer devletlerin dahil1,.işlerine ademi 
müdahale siyaseti olduğunu. Türk i
yenin komşularile kardeşçe geçinmek 
istediğini ve Balkan Antantının bu
na bir delil teşkil eylediğini, aza dev
letlerden bazılarında hükumet değı
şiJs!.iJderi olduğu halde aradaki mü -
nasebetin daima dahıt ziyade sıklaş

(Devamı 3 üncüde) 

Hükumet Nazilere karşı aldığı 

tedbirlere dair bir tebliğ neşretmiş
tir. Alınan tedbirler şunlardır: Fesat 
çıkaracak mahiyette risaleler yazan 
ve neşretmekle ittihnm edilmiş olan 
kumandan Zelassi'nin ve Nazi fırka
sından dört azanın tevkifi, risaleler 
neşreden birçok kimseler hakkında 

takibat icrası. 

fDevamı 10 tmcuda) 

Emir Aptullahın 

Sarayını Yakmışlar 
Adana, 13 (Tan muhabirinden)

Buraya gelen bir habere göre, Am
manda Emir Abdullahın sarayı ve 
kışlalijrı suikastçı bir şebeke tarafın
dan yakılmıştır. Kompluculan n he
nüz tutulamadıklnn bildiriliyor. 

Azası, dUn akşam uat 20,30 da Pera· 
palaşta Vall ve Belediye Relıl Mu. 
hlddln Üatündaii tarafından ıerefle· L rine verilen zlyafette~azır bulun· 

tır. 

Ziyafeti bir sUvare takip etmlı, sa· 
baha kadar neıell ve ıamlml saatler 
geçlrllmlftlr. 

Çinliler 
3Şehri 
Geri Aldı Manisa Mebusu B.Faik 
~- , .. ... <TT ~\ - TT7::ılT • 

Şark harbine dair alınan en son ha- o raa 
berlere göre, Çin kuvvt:tlerinin gi - ' 

riştikleri taarruz hareketleri muvaf v k • ı ı • -• T • Ed • ıd e 
fakıyetle devnm etmektedir. Çinli- e 1 ıgıne ayın 1 1 
ler, son iki gün içerisinde üç şehri is- • . 
tirdada muvaffak olmuşlardır. Çin or Ankara, 13 (A.A.) _ İktısat Ve _ • 
dusu, haftlardanberi hiçbir yeni as- kili Şakir Kcscbir tarafından veka
keri hareket yapmamış olan Pekin letcn idare edilmekte olan Ziraat 
- Hankov hattı üzerinde yeni ve Vekilliğine Manisa Mebusu Faik 
mühim bir taarruz hareketine giriş- Kurdoğlu intihap olunmuş ve buna 
mi Ierdir. Japonlar, Şantung eyaleti ait Riyascticumhur tezkcreıoi Biiyük 
dahilinde son günlerde uğradıkları l\fillct 1\lcclisinin bugünkü toplan • 
biiyükhezirnetleri tel.lifi etmek mak- tısında okunmuştur. 
sadile bu noktaya büyük kuvvetler * 
sevkediyorlar. Faik Kurtoğlu Mülga dü -

Şekiai Çin ajansının bildirdiğine yunu umumiye nazırlarından Hüse -
göre, Japonlar, Yihsien ile taierşvang yin Eşref Kurdoğlunun oğludur. 22 
arasındaki bütün köyleri tahliye et- sene, beş ay, on gün devlet hizmetin
mişlerdir. Çin kuvvetleri ise Yih- de bulunmuştur. Bu arada ticaret u
sien'e hemen girmek üzeredir. Taierş mum müdürlüğü. mümessilliği, Tür
vang mağlübiyetinden ve düşmanın kofis reisliği yapmıştır. En son vazi-
7 nisanda ba~lıyan ricatindenberi fesi İktısat Vekaleti müsteşarlığıdır. 
1500 Japon askeri imha edilmiştir. Mülkiye ve hukuk mekteplerinden 
Çin kuvvetleri, Şovsien'in şimalin- mezun olduktan sonra Brüksel um
de kain Şufu ile şimali garbisinde versitesi sıyasal bilgiler okulu ma-
kain Ninyang'ı yeniden elde etmiş- liye kısmını bitirmiştir. B. Faik Kurdog .. lu 
lerdir. ==:~===:=========================================~~======== 

(Devama ıo unC1ıda) Daladye Kabinesinin Dış Siyaseti 
Bn. Pittard'ın 
Konferansı Fransa, ltalya ile Yeni 

Bayan Pittard dün saat 15 te İs- M •• k ı G 
tanbul Kız Lisesi konferans salo- uza ere ere ı• • e 
nunda lise ve öğretmen okulları kız rışıyor 
talebesine bir konferans vermiştir. 

Bu konferansta lise ve öğretmen o~ A M r . H .. k " . T k 
kullan direktörleri ile baZl edebiyat yan ec ı sı, u umetın e lif 
öğretmenleri ve birçok yabancı dil Ettig" i Proı· eleri Kabul Ett·ı 
öğretmenleri de bulunmuştur. Ba -
yan Pittard1 talebeye tanıtan Ma
arif Vekaleti umumi müfettişlerin -
den Fethi İsfendiyaroğlu şu sözleri 
söylemiştir: 

- Beynelmilel büyük bir şöhreti 
olan preistuar ve antropoloji filimi 
profesör Pittard'ın eşi Bayan Pit
tnrd'ı size bir iki sözle tanıtmak is
terim. 

Bayan Pittard'ın şahsiyetinde ilci 
b üyük kıymet görmekteyiz. Bu kıy
metlerden biri ilim sahasında, diğe
ri de edebiyat ulemindedir. İlim sa
hnsında eşi profesör Pittard'la bir -
likte memleket, memleket dolaşıp 

tetkikat yapmak ve profesöre her ba 
kımdan yardım etmek suretile gös-

(Devamı 10 uncuda) 

Paris, 13 (Hususi) - Daladye hü 1 sonra söyledioi nutukta 1 · o a ınan rcyın 
kumctı tarafından kararname neşri gerek memleket dahilinde k h 

·ı .. 1 k t' k dd · · d • gere a suretı e uç ny mem e e ın mu n c- rıcın e çok tesir bırakacağ k _ 
ratını idare için fevkaliıde salahiyet dctmiş ve bütün mebuslara ı;" kka~ 
. . . d'" d h b d"ği t . . eşe ur ıstıycn proje, un e n er ver ı - e mıştır. 
miz ~ibi, lehinde 514. aleyhte 8, müs Reye müracaattan evvel Flanden 
tenkıf 76 reyle kabul olunmuştur. ( Deuam2 10 

B ·· • ı· · · f" k uncuda} 
ugun ayan mec ısının ınans o- -~===================~~ 

mitesi, lfıyihayı tetkik ve kabul et- y •f K 
miştir. azı e urbanı Hakime 

Layiha dnha sonra, ayan mecli- 5 y 
sinde görüşülmüş ve bir muhalife on eda Töreni 
karşı 288 reyle tnsvip edilmiştir. Öliiınüni.i tccssUrle h 1 •• • 

D.. ı· t h'"k" leh" d • j a 'er \'Crdıgı-un mec ıs e u umet ın t> mız, stanhul nslive b" · . 
.. .. • • • . ırıncı l'e7a mnh-

rey veren büyük ekseriyete butun kcmcsı rcısı Sadettin G .. , . 
so~)'alistlerle komünistler iştirak et- zcsi diin gözyıısları .... ıırc nın cenn-

1 
s urn ındrı ebedi 

miş erdir. mctfcne bırakıldı. Bu . 
D l "d · i k b ı- den d"" d.. mera ıme ai1 a u ye, pro1en n a u un yazı or uncü sn:d"m d d 

~ u ız n ır. 
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lngiliz Polisi Alekonun s;;;;~~ncılığı 
Evindeki Dosyalar işi Icabeder$e 

Kaldrrılacak 

Abdülhak Himit lhtif ali 
Üniversitede Yapıldı 

Umu mi merkezine koştu, vazi
yeti efendilerine yana ya.kıla 

anlattı. Efendilerin etekleri tu
tuştu. Vaziyeti kurtarm81r.

0 

para 
bulmak ihtimali yoktu. Felek bu 
sahada da hiyanet ve habasetleri
ne müsaade etmiyordu işte... Fe
lek bir tarafta dursun, -küçücük 
bir mollacık ile bile uğraşamıyor
lardı. 

Büyük ümitler, tatlı hulyalarla 
açılan bu idarehanenin kapanıp bo 
zulması da bir işti. Bu işi bizzat 
yapmak için değil, kapama kara
nnı imza için bile ortada bir a
dam yoktu. Hürriyet ve İtilaf Fır 
kası, hususi zabıta teşkilatının il
gasına ve idarehanenin kapanma 
sına karar vermedi. Bunu diğer 
işleri arasında unutmuş göründü. 

Yazıhaneye kimse uğramıyor

du. Hademe Halil bu tezvir yuva
sında ancak bir iki gün tek başı
na kaldı. 

Vaziyeti anlıyan kahveci ile 
han kiracısı, haklannı istemek 
için ilftrriyet ve fitftt 'Fir~sı mer 
xezme oa~vuraaıar, 'UUö "OOa "tlV* 

Jaştılar. Hak verecek değil ya, ifi 
konuŞacak bir fel-r f>t\~ bulamadı
lar. Herkes başından savuyordu. 

•• 
U ç gün sonra, hademe Halilin 

hemşerilerini ~iyarete git
tiği bir günde, han kiracısı yazı
hanede bulunan eşyayı satb. Be
delini kendisiyle odabap, kahveci 
arasında taksim etti. 

Açıkta kalan hademe Halili, Sir 
kecide Hafız Aşirln Gülistan ma
!Bzasında dert yanarken gördü ... 
Biçare adam, idarehanenin kapan 
dığına, eşyasının satıldığına ehem-
miyet bile vermiyordu.. Satılan 

eşyanın arasına kan§lp kaybolan 
biricik yorganına yanıyordu. Tesel 
li ettikten sonra latife olarak: 

- Halil Ağa, demek gavga se
nin yorganın üzerine imit! dedik. 

Hafız Aşirin dükkinından çı

karken, kapı önünde Esat Beyin 
emirberi ile karşılaştım. Aslan ne
fer bizi selimladıktan sonra, kula-

luna= 
- Kumandan Beyin emri .. dedi. 

Ahmet Beyle beraber flmdi gidip 
kendisini göreceksiniz. 

- Ahmet Beyi ıüç buluruz, 

flmdl. 

Ele geçmesi Htefıiletı ltosyalar 
neye aitti? işgalin kara yıllarını ya 
şıyanlar bunu pek güzel hatırlar
lar. 1921 senesi Temmuzunun on 
sekizinci gecesi. Beyoğlunda Pera
palas oteli önünde, Misak Torlak-
yan adında Taşnak fırkasına men 
sup bir Ermeni fedaisi, Azerbay
can sabık Dahiliye Nazırı ve Sov
yetlerin İstanbul ticaret murahha
sı Bahbut Han Civanşir adında 

bir zatı öldürmüştü. Vaka üzerine 
katil bir Osmanlı polisi tarafından 
tutuldu. Sonra Fransızlar, biraz 
sonra da İngilizler tarafından Os
manlı zabıtasından alındı. İptidai 
tahkikatı yapıldıktan sonra, muha 
kemesi icra edilmek üzere İngiliz 
birinci (Hampşayr) alayı kuman
danı binbaşı (Frizi) ni riyasetinde 
yüzbaşı (Berkele) ve mülazim (0-
konür) den müteşekkil bir divanı 
harbe sevkedildi. Muhakeme kati
lin suçunu tasdik etti. Fakat deli 
ve gayrimesul olduğu iddiasiyle 
serbest bırakılmasıyle neticelendi. 

İstenilen do~~j; tane-
"Jtnae ıJte uu- .uıuuuır ~ 1.amıı a ... 

va divanı har.be verilmezden ev

vel Ballar karargahında yüzbaşı 

(Düreyitis) tarafından yapılan ip

tidai tahkikat vardı. Katil hadise" 

sinin bütün sebepleri ve sırlan bu 

dosyada gösterilmişti. Müddeiu

mumi (Rikatson Het) in neden do

layı değiştirildiğini de ayni dosya 

anlatıyordu. 

Diğer dosyalar da, lstanbulun iş-

galinden sonra Türk evlerinde ye

tim çocuk aramak ve çocuk topla

mak yolunda yapılan taşkınlıklara 

aitti. Ermeni komitelerinin buna 

ait müracaatleri üzerine İngiliz

ler derhal faaliyete geçmişlerdi. 

Ermenilerin gösterdikleri evler

de araştırmalar yapılmıştı. Yüz

lerce kimsesiz Türk yavrusu sığın

dıkları aileler arasından zorla alı
narak öteye beriye gönderilmişler 

Belediye, eti 35 kuruşa indirmiye, 
her cinsinin piyasada bolarmasına ve 
perakendecilerin marttan önceki kar 

Hamidin Eserleri Okundu, Tahliller 
Yapıldı. iki Konferans Verildi 

)arı nisbetinde menfaat elde etmele- Büyük şair Abdülhak Hamidin ö- şey bulunabilir. Fakat 100 tane köşe 
rine çalışmaktadır. Bu ay sonuna lümünün birinci yıldönümü münase- başı bezirganını da cebinden çıkarır. 
kadar yapılacak tecrübe, ve alınacak betile, dün, Üniversite konferans Gençler, Hamide karşı görterdiği -
tedbirlerle bu üç mühim esasa ay- salonunda bir ihtilal yapılmıştır. Sa- niz alaka bizleri çok sevindiriyor. 
rılan gayeye varılacağı muhakkak lon Türk bayrakları ve Hamidin por Gönül arzu eder ki, sizler de hayat 
görülmektedir. t ·ı ·· ı · Diin Ankaradan dönen vali ve rcsı e sus enmışti. Salon hıncahınç sahasında birer figüran değil, birer 

dolmuştu. kahraman olarak yetişiniz. 
belediye reisi Muhittin Üstündağ T 1 
mezbahada ve yapı mahallinde t~t- op an~ıyı edebiyat fakültesinden Ali Nihattan sonra Tıp Fakülte -
kikler yapmıştır. B~yan Fikret açmış ve büyük ölü sinden Orhan güzel bir inşatla Eşper

içın hazır bulunanları bir dakika a- den bir parça okumuştur. 
Vali, perakendeci kasapların ce- yakta durmaya davet etmiştir. Bun Bundan k'" .. 1 İ 

lep komisyonculardan istedikleri şe- d . sonra ursuye ge en s -
kilde ve dogru~ dan doğruya kasaplık an sonra, edebıyat fakültesinden mail Habip kend" · · ·· ·· ı 

Mehmet Kaplan kürsüye çıkmış ve d t .k' . ı~ını.,~so_z so~ ~eye 
hayvan alacaklarını, pay mahallinde Hanıidin "Makb ,, . d k" T:b ave ettı leri ıçın unıversıtelılere 
d 1• ak d . er ın e ı a ut t kk'" t . H" 'd" . e evve a per en ecı sonra toptan- eşe ur e mış, amı ın son eserı 

parçasını okumuştur. Bunu takiben olan "K · · · d b " 
cı1arın alım yapacaklarını alikadar- . . İ anunının vıc an aza ı nı 

1 b
'ld" yıne edebıyattan brahim büyük şa- t hl'l ed . . .. . . İ 

ara ı ırmiştir. irin "Finten" ind ki "D 1 la ,, kı a ı eceğını soylemıştır. smail 
Bu tecrübe de iyi netice vermez- k .,.. e a ga r s- Habibin anlattığına göre, Hamit öl-

mını o umu:>'.ur. . . .. ' 
se belediye toptancıları ortadan büs meden ikı uç yıl evvel, babasının 
bütün kaldıracaktır. Bundan sonra edebiyat fakültesi yazmış olduğu tarih kitabında bir ka 

Kesilmiş olarak şehre getirilen, doçe?tl~rinden Ali Nihat _çok kıy. - side görmüştür. O kasidenin verdiği 
fakat Mezbahaya götürülüp resmi m~t~ı bı~ konferans vermış ve lfa- ilhamla Osmanlı tarihini tetkik et -
verilmeden satışa çıkarılan etleri ge- mıdı hulasaten şöyle tahlil etmiştir: miş ve en kanlı bir safhasında dur
tiren ve satanlardan ceza alınması -:- Ben Hamidi, temaşa muharriri muştur. Bu, Kanuninin, öz oğlu Şeh
kararlaştırılmıştır. Belediye, bunun nasır veya filozof olarak değil, şair zade Mustafayı kendi çadırına çağı
için bir tarüe ve talimatname hazır- olara~ ~anıyorum. O haklı olarak rarak saltanat ~ndişesile cellatlara 
lamaktadır. kendın~ ınanıyordu .. Daima 39-40 boğdurmasıdır. İsmail Habip bir sa-

5 milyon lira yardım derecesınde yanan bır ruh taşıyordu. at kadar süren konferansında bu ese-
lstanbulun imar edilmesi için O, Divan Edebiyatı ve Tanzimatın ri inceledi. Birçok mısralar okudu. 

hazırlanan planın tamamile tatbik sa~atlarını kullandığı halde, o devir- Dilin sadeliğine işaret etti. 
olunmasına şehir bütçesi kafi gelme- l~rın şairi değildir. Servetifünuna ise Diğer eserlerindeki ağır lisan için 
diğinden, hükumet her yıl beş mil- hıç yanaşmamıştır. Hamit Serveti - de Hamidin: 
yon lira vererek belediyeye yardım fünun diliyle konuşamaz, zira, bül- Bir tarziye versem mi acaba nesli 
edecektir. Buna ait kanun projesi bil~ kanadiyle kartal uçamaz. Ede - cedide mısramı hatırlattı. Hamidin 
hazırlanmıştır. Bugünlerde Kamuta- biyatımızın hamuru eksikti. Bize "güzellik" ve "ahret" telikkilerini 
ya verilecektir. heyecaniyle, kafasiyle bir "Tıflı ek- inceledi ve sözünü şöyle bitirdi: 

Proje Meclisten çıktıktan sonra ber" lazımdı. İşte Hamit bu boşlu - - Hamitte çürüyecek bir "dış", 
hükumet, imar işlerine devam edil- ğu doldurdu.,, fakat yaşıyacak bir "iç" var. Onun 
diği müddetçe belediyeye her yıl Ali Nihat, Hamit aleyhinde yazı hatalarını bulmak istiyenler buluna
beş milyon lira verecektir. Ancak yazanlan da işaret ederek demiştir bilir. 
sarfiyat, imar işlerinin idaresi için ki: İsmail Habipten sonra Hukuktan 
ı:ı;r~de kurulacak olan konseı_ma - Ha~it, yüz binlerce lirayı pi- Atik büyi!k .P,irin Mak~eri,nden bir * Valde hanı belediyeye geçmiş""'MM'fl~~."' ~ ~u"11F"Çl'ftıt ~tf"ıM !".nar. -"-:-;s.. ""-:-" .. · 
olduğundan, belediye, hanın kiracı
lardan boşatılması için icraya müra
caat etmiştir. Hanın yıktırılması a
çık eksiltmiye konulmuştur. ihale 
bu ayın 28 inci günü yapılacaktır. 

Belediye hanı bir Mayısta yıktırtmı
ya başlamak fikrindedir. * Mezbaha binasının 938 bütçe
sile esaslı surette tamir ettirilmesine 
karar verilmiştir. 
* Düşkünlerevi gelirinin çoğaltıl

ması için bu yıl büyük bir eşya pi
yangosu tertip edilecektir. Ev me
murlarının aylıkları da ücretten ma
aşa çevrilecektir. 

Pazarlık Usulü 
Bırakılıyor 

POLİSTE: 

Bir Gemici Gü
verteden Denize 
Düştü ve boğuldu 

Dün sabah, Alaçay isimli deniz mo 
törünün kaptanı Mustafa, makinisti 
Hakkı, ve tayfa İhsan zabıtaya müra
caatla ayni motörde çalışan İsmailin 
denize düşerek boğulduğunu ve kay
bolduğunu bildirmişlerdir. 

Alaçay motörü evvelki gece saat 
24 te Bandırmaya gitmek üzere Ye -
miş iskelesinden aynldıktan sonra, 
Kumkapı açıklannda motör bozul -
muş ve tamiri sırasında güvertede bu 
lunan İsmail denize düşerek boğul -
muş ve kaybolmuştur. 

İsmail 48 yaşlannda evli ve dört 
çocuk babasıdır. Polis hadise hakkın
da tahkikat yapmaktadır. 

Bir otomobil kazan * Taksimde, Abdülhak Hamit cad
desinde Elestini apartımanında otu -
ran Osman Sezai 1655 numaralı husu
si otomobili ile Şişliye doğru gider -
ken Zafer sokağı başındaki tramvay 

Soğuklar Tekrar 
Şiddetlendi, 
Fırtına Oldu 
iki gün evvel başlıyan poyraz rüz

garı evelki gece fırtınaya çevirmiş ve 
Karadeniz yeniden coşmıya başla

mıştır. Evvelki gece, motörlü ve yel
kenliler, Boğazdan Karadenize çıka
mamışlardır. 

Gelen haberlere nazaran Kara
denizin bazı limanlarında ve bu a
raad Trabzonda tahmil ve tahliye 
işleri yapılamamktadır. 

Dün şehrimizde de sabahtan ak
şama kadar devamlı yağmur yağmış 
ve hava yeniden soğumuştur. Dün 
termometre 2,5 santigrada kadar düş 
müştür. Son yirmi dört saat içinde 
yağan yağmur miktarı metre kara 
üzerine on kilo kadardır. Kıpn tek
rar gelişi birçok kimseleri ptırtmış 
bazı evlerde yeniden odun, kömür 
tedarikine başlanmıştır. 

Yurdun diğer tarafiarmda da ha
valar umumiyetle fena geçmektedir. 

nu inpatında çalışan ameleden Ali 
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16 Milyonluk 
Yol Malzemesi 
Sipariş Ettik 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden) 
- Demiryollarımızın gittikçe artan 
ihtiyaçlarını karşılamak için miktarı 
16 milyon liraya baliğ olan malzeme 
siparişine ait 8 nisanda Ankarada 
açılmış olan münakasa bugün net1· 
celenmiştir. Münakasaya üç Alman 
bir Isveç, bir Polonya ve bir de Ma
car firması iştirak etmişti. Neticede 
en müsait şart ve fiyatla teklif 
yapan Alman konsorsiyomunu tem· 
sil eden Krup müessesesine sipariş 
edilmiştir. Siparişler şunlardır: 

90 lokomotif, 100 dan fazla va
gon, 25 frigorifikli vagon, 1000 ka· 
dar muhtelü tipte büyük vagon, bir 
de dinamometre vagonu. 

Frigorüikll vagonlar memleketi
mize ilk defa girmektedir. Bunlar sa 
yesinde yurdun bir köşesinde yetişen 
yaş ve taze meyvalarımız hiç bozul
madan Avrupaya sevkedilecektir. Hü 
ki'ımet, bu vagonlar gelinceye kadar 
Haydarpaşa ile Sirkeci arasında fe
ribot servislerini de tesis etmiye ça
lıpcaktır. 

Gelecek vagonlar arasında, gittik 
çe artan maden istihsalatımızın ihti· 
yacı olan maden cevheri nakliyatına 
mahsus vagonlar da vardır. 16 mil
yon lira Krup müessesesine 6 sene
de ödenecektir. Buna mukabil mües
sese siparişlerimizi üç sene içinde ta 
mamen teslim etmiş bulunacaktır. 

Avrupa hattı bizim elimize geçtikten 
sonra, Avrupaya doğrudan doğruya 
nakliyat yapmak imkanları hasıl ol
muştur. Yeni getirteceğimiz malze
me ile Avrupa işlerine trenlerimizi 
sevketmek kabil olacaktır. 

Şarap Kaçakçllı9ına Karıı 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -

Hükumet şampanya ve köpüklü şa
rap kaaçkçılığının önüne geçmek i
çin, bu maddelerin gümrük resmini 
indiren bir proje hazırlamaktadır. 

Bundan başk~1 ,g~wük ve iql»'ar
ı.~llakanlm. ~lln ·d11t111 7-iv,_tf,. viHt 

dereceli içkilere alış1ırmak içiJl yeni 
tedbirler alacaktır. 

Tren Erzincana Varıyor 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -

Demiryolu inşaatı gittikçe ilerliyor. 
ünümüzdeki Cümhuriyet bayramın
da, demiryollarımızın bir ucu ~rzin
cana varmış olacaktır. Gelecek sene 
Cümhuriyet bayramında da hat Er
zuruma varacaktır. 

Küçük Ankara haberleri : 

* Amerikan ticaret heyeUle müzakere -
ler devam etmektedir. B. Faik Kurdollu -
nun reisliğindeki heyeUmlz bugün geç n
kite kadar müzakerelerde bulunmuştur. 

* Yeni Antakya başkonsolosluğuna ta
yin edilen CelAl Tevfik Karuapan buaDm 
Antakyaya hareket etti. 

IZMIRDE: 

Bir Otomobil 
Dereye Uçtu 

lzınir, 13 (Tan muhabirinden) -
Kıtrşıya.kada, şoför Nurinin idaresin 
deki taksi otomobili, §Oförün sarhot
luğu yüzünden dereye yuvarlandı. 
Yolculardan dördü ağır surette yara
landı. Şoför tevkif edildi. Yaralılar 
tedavi altına alındı. 

- :Emir böyledir, efendim. 
iki saat sonra Ahmetle beraber, 

.. t Beyin odasında ve karpsuı
da idik. Esat Bey, o sabah verdi
lbn müphem bir raporu elinde tu 
tuyordu. 

dl. İstenilen dosyalardan bir kıs

mında da işte bu suretle Ermeni

leştirilmek için ana vatandan u
zaldaştırılan Türk yavrulannın a

lındıklan aile ve mahallerin adres 

leri ile sevkedildikleri eytamha-· 

neler hakkındaki malfimat ve bu 
ifler ile alikadar olarak bazı Er
meni tefekküllerile İngilizler ara
mnda yapılan muhabereler vardı. 

Perakendeci esnafla halk arasında
ki pazarlık ötedenberi şikayetleri mu 
cip olan bir hadisedir. Haber verildi
ğine göre, hükumet, fena bir usul o
lan pazarlığı ortadan kaldırmak için 
bir kanun projesi hazırlamaktadır. 

Projeye göre, hayatın ucuzluğunu da 
temin etmek maksadile, perakende sa 
tılan yiyecek, içecek, giyecek bütün 
eşyaya bir fiyat tespit edilecektir. 
Bunun için de ·toptan fiyatlar ince -
den inceye tetkik olunacaktır. Her 
maddenin üzerinde, fiyatını gösteren 
bir etiket bulunacak, esnaf, ancak bu 
fiyat mucibince satış yapabilecektir. 

direğine çarpmış ve otomobilin ön kıs 
mı hasara uğramış, otomobilde bulu 
nan Gavaşen de yaralanmıştır. 

Can, evvelki gün yapı yerinde müva- 1111111!1!!11!11!!'1!'!1!1111!!!!"1!!!!!!!'!!!!1!!1 _______ _ 

Sevimli yüzünde hiç te eksik ol 
mıyan tebessümlerinden eser bile 
JO)ttu. Pek titiz ve çok sinirliydi. 
Sözlerinde muhataplannı derhal 
büyüliyen bir tesir, çehresinde mu 
haüaplarının iradelerini eriten bir 
ciddiyet vardı. Verdiği emrin ehem 
mlyetini, yapılmasını istediği işin 
güçlüiünü bilen ve fakat emrinin 
behemehal yapılmasını istiyen bir 
kumandan aZim ve vakarile: 

- Arkadaşlar, dedi. Emir kati
dir. Neye mal oluna omm Ingiliz 
polisi Alekonun evindeki dosya
lar yann gün dolmadan evvel • 
limizde bulunacaktır. Haydi 
maq! .. 

B a katt emri arkadapm Ah
met Beyle aldık. Generali 

~cıktık: 

(Devamı 1'4T J 

!HADiSELERiN RESiMLERi: 

* Galatada yaptınlan yolcu salo-

zenesini kaybederek düpnüş ve yara· 
lanmıştır. Yaralı Beyoilu hastanesi
ne kaldınlmıştır. 

ı - Dtln 'Onlvenite konferans salonunda yapılan Bimlt lhtifallncle hasır ltalunanler Z - Bir ıenç hatip Blmlcll anlatıyor. 3 - Evvelki 
nwıya konsoloshanesinde Balkanlı misafirler teıeftne verilen ıavuecle baJananJardan bir ıruP· 

lrAKVIM ve HAVA 1 
14 Nlıan 1938 

P E R I E M 1 ı· 

4 üncü ay Gün: 30 Kasım: 158 
Arabi: ısın Rumi: 1354 
Sefer: 13 Nisan: 1 
Güneş: 5,22 oııe: 12.14 
tkindl: 15,57 Ak.-m: 18.48 
Yatsı : 20,22 tmsAk: 3,37 

YURTI A HA VA V AZIYETI 
Yurdun bütün mıntakalannda bava kıı

palı ve yer yer yqıslı ıeçmif. nızııtrıat 
Dotu Anadolu ve cenubun dolu kısmındJ 
cenubl, diler b6IıeJerde limall istikamet .. 
ten kuvvetlice esmtıtir. 

Dün lstanbulda hava kapalı ~ ,.tıtU 
ıeçrnif. 24 saat 7.arfındaki yatl.fln metre trı" 
rabbaına bıraktıtı su miktan 8,9 kil~ 
6lçülm6$tür. RüzgAr ıtmall '8rk!den .ani .. 
yede 7,9 metre hızla esmlftir. Saat 14 te.,... 
va tazyiki, 753.3 milimetre idi. Suhunet ,O 
y(lbek 7,1 ve en dütük te 2,8 İanu.rat ~ 
1iedilrniftlr. 

•i 
ha 
illi 
ili 
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ispanyadaki 

kanh Mücadele 
yazan: Omer Rıza DOGRU L 
Bugün ikinci İspanya Cpmhuri

lesad.. Ye!inin yedinci yıldönümüne 

hur
. Uf edıyor. Birinci İspan'-'a Cüm-
1Yet· J 

cak iki 1 l873 tc ilan olunmuş ve an-
&i 

193 
Yıl devam edebilmişti. İkinci-

l d ·1· başlı . c 1 an edilmiş ve o zamandan 
nıişti~ar;k çok sıkıntılı günler geçir
nında · b s~anya Cümhuriyetinin ila
rı ıklı~l erı İspanya içinde bir sürü ka 
hulın ar ve kanlı hfıdiseler vuku
tdece~ş, fak~t bunlar rejimi tehdit 
Cüınh ?'ahıyet almamıştı. Bilakis 
tida urıyetin ilk yıldönümünde ik-

r rne k .• d ''\' v ıın e bulunan Zamora 
apılacak . 1 . . huri . ış erımız çok, fakat cüm-

h"r· ~et Yerleşmiştir,, demişti. Cüm
.. 1Yet ·d :rj., 1 aresi Katalonyaya muhta-
J et ver • siya nuş ve memleket içinde inşa 

de b~etini takibe başlamıştı. Fakat iki 
:Yor ır~e kfıh kraliyetçiler kıyam edi-

, kah 1- 0 •• • 1 Yalı ~ .mmunıst er ayaklanıyor, 
lardut anarşıstler ihtilaller çıkarıyor-

ı. 

ı.u. İktidar :ınevkiindeki sos,•alist hü • 
l{ınr • 
'-eri e ın 1933 sonlarında düşmesi Ü· 

iıı ne merkez parti:.i iktidar mevki
küeıngelrniş, fakat tutunamamış ve hü 
trı .et kurulması ile hükumet düş • 

esı birib' · · k trıu t . ırını sı sık takip eder ol-
tire::· ~ır halk cephesi vücude ge
nes· ~ ışbn ına geçen sollar 1936 se
d·ğını, bir taraftan irtica ufümrlarile 

1 er t f . , 
tad ara tan ıfrnt unusurlarile mü-
)'a ele ederek Cümhuriyeti kurtnrmı
i ~alışıyorken General Frankonun 
53'nnı ·1 ta 1 e karşıla ınış ve cümhuriyet 
rafı ile F k rek1· . ran o tarafı arasında sü • 

ı hır ·· d 1 .. .. muca e c ba lamıştır. 
·•hıcadel d • · kü . e. e' am edıyor ve bugiin-
Şcraıt lspan\•a C" h . . . l'ık l . um urıyctının 
ı ına tehlikesı' g • d·~· · .. 3'or. B . eçır ıgmı gosteri-

elkı de hu tehl 0 k · ·· ·· Secek ı enın onunc ge-
lur b ul ~ulmıyan bir hadise vukubu-

, e kı de · • larıı vazıyet hır kere daha kur 
tıır ır. Yahut belki de Franko kaza

ve bütün nıe 1 k ı· h'0 k ·· ı lın nl m e e ı u mu a tı-
ır. 

Fakat b .. t .. hr u Un hunlar hugiinün değil, 
ının had' . 

~ri t . ı~eleridir ve ispanya cüm 
ki h ıleri bugfin pek hazin erait 

' ıı tarihi •· .. h • • • \•e iJh gunun atırasından hız 
J.' nın alacnklnrdır. 
ranıada: 

Dalad .. ·e k b. . 
• J a ıncsı, Fransa mec-

ltıı t lısinden istediği ı;alahiyeti al-

d 
ır. Bugiin nu • ı·h· . ~ 

arı • t' J nı sa a ıyetı avan • 
ıs ıvec k A darı . · e ve ayan meclisi Blum-
esırged ·~· • 

il 
ıgını Daladyc verecektir 

us . 
le l<' urctle Daladye, üç ay müddet 
tek ransayı kararnamelerle idare ede
ıq8 ."e daha sonra bu kararnameler 

\'ip d'l ~ . e 1 mck iizere mecli e arzedi-
>-tı~k~ır. Yani Frnnsa meclisi, saliihi
h ını, muvakkat bir znman için hü-
"llıet d ~ 'ııet e e\Tetrni bulunuyor. Hiiku-

ttk te bu saliihiyettcn istifade ede • 
li . ~ransanın milli miidafaasını mil 
iı·hıstıhsalini hn:lıındıracak ve ~ali 

ı arı 'kt' d. ~'- • • 1 ısa ı knlkııımayı temin ede 
"hr. 
Önü .. d • ~ muz ekı liç ayı Fransanın buh 
ll~ız g · ~· ıı. .: eçıreccgı muhakkak olduğu-

lay gore bunu da bir istikrar alameti 
l)llıak hata olmasa gerektir. 

~e :ladyenin gre\'lere son vermekle 
lql'ıl aşlaması, çok iyi bir başlangıç 
4.t ınıyn layıktır. 

rnan müstemlekeleri : A. lmanyanın müstemlekeler is • 
Ilı teınektc ısrar ettiği malüm. Al 

lltı ın .. 
ıı11h. ustemlekelerinin bir kısmı ce-
lıta 1 ı\frikaya ilhak olunmu. tur. Al • 
dacıtıların bu mü temlckelcri de istir
•ıcı·~ düşünmüş olabileceklerini naza
ltıı 1 knte alan cenubi Afrika Başve • 
~il\ lllua\'ini ve Adliye nazırı General 
ııı 11 ltts, diin miihim •beyanatta hulun
~o ş Ve cenubi Afrikanın tehlikeli 
\>e ~~ularından kurtulmuş olduğunu 
~irı· ır daha eski vaziyete dönmiycce· 

1 söylemi tir. 
'1 ~etıubi Afrikaııın Almanyays kar· 
t?ttı il Vaziyeti alması, İngilterenin 
l;ıy Steın]eke işinde Almanya ile ko • 
tıır kolay anlaşnınıyacai;'lnı gösteri-

~======= 
Dün Sabahki 

Şiddetli Zelzele 
lsta h ~~ n ul, 13 <A.A.) - Rasathane -
h tebliğ edilmiştir 
Qll b . 

lıiy sa ah saat 4 u 48 dakika 28 sa-
~t'd~ı geçe şiddetlice bir zelzele kay
~ nıiştir. 

t~. erkez üstünün tstanbuldan mesa
cl.tr: 720 kilometre tahmin edilmekte-

INGILTERE: 

Harbiye Nazırı 
Romada Musolini 
ile Görüşecek 

Londra, 13 (Hususi) - Daily Mail 
gazetesinin bildirdiğine göre, İngil
tere harbiye nazın Hore - Belisa Ro
mayı ziyaretinde M ussolini ile görü
şecek ve Chamberlain'in bir mektu
bunu verecek, bu seyahati esnasında 
ayni zamanda Parise uğrıyarak Da· 
ladye ile de görüşecektir. Anlaşılan 
Chamberlain mektubunda iki mem· 
leket arasında anlaşmanın akdi ve 
dostluğun tesisi dolayısile memnu -
niyet göstermektedir. 
Diğer bir habere göre, anlaşma 

sonunda, İngiltere ile Mısır hüku -
metleri arasında, iyi komşuluk ve 
müşterek hudutlar hakkında bir iti
laf akdi için yakında müzakerelere 
başlanacağı tahmin olunmaktadır. 

Alman politik mahfilleri İtalya ile 
İngiltere arasında cereyan etmekte 
olan müzakereleri memnuniyetle 
karşılamakta ve bu iki devlet ara
sında açık ve itimat verici münase
betler teessüsünün Avrupai bir kıy
meti olduğunu bildirmektedirler. 

Fransız gazetelerinden Popüler an 
laşma hakkında yazdığı bir yazıda 
diyor ki: 

"Londra ile Roma arasındaki mü
nasebetlerde şu iki büyük mesele 
mevcuttu: Habeşistan ve İspanya. 
Her iki mesele de faşist metalibatına 
müsait olarak ve hiçbir karşılık ol
maksızın halledilmiştir. Gerek bu -
günkü ve gerek yarınki neticeleri bi
ze sadece felaketli görünen muhay -
yel bir realizmi methetmek bizim i-
çin zordur.,, 

Habef ilhakında Rusya 
müıtenkil kalacak mı? 

Londra, 13 (A.A.) - Havas ajan-

'1ri~rlyl2: .. Siy, i .. miiMbinij>..r> 
yet Rusya ile Çinin Habeşistan fet
hinin tanınması meselesinde müsten 
kil kalmalarını temin etmek için Mos 
kova ve Hankov'da teşebbüslerde bu 
lunmuş olduğunu tem.in etmektedir
ler. 

Ayni müşahitler, Çinin bilhassa 
Mançuko'nun teşkil etmekte olduğu 
misal dolayısile Ingiliz teklifıni ka
bule mütemayil olmadığını ve Bü
yük Britanyanın Çinin müstenkif kal 
masına mukabil ona bazı müsaade
karlıklarda bulunabileceğini ilave et 
mektedirler. 

Mallım olduğu veçhile konserfo 
kararlarında ittifak şarttır. Fakat 
istinkaflar ittifakı muhil addedilme
mektedir. 

Ingiltere, bu meseleyi doğrudan 
doğruya assambleye sevkcdebilecck
tir. Orada ittifak, zaruri değildir. Şu
rası muhakkaktır ki asamblenin ek-
seriyeti, Habeşistan futuhatının ta
nınması lehindedir. 

Halihazırda Haile Selasiye, huku 
ki müşaviri B. Gaston Jez ile noktai 
nazar teatilerinde bulunmaktadır. 

Haile Selasiye'nin. yakınında bu
lunanlardan birisi Nccaşinin behe
mehal Ccnevreye bir mümessil gön
dereceğini beyan etmiştir. Ihtimal 
bizzat kendisi gidecektir. 

Milletler Cemiyeti 
Karşısında lngiltere 

Londra, 13 (Hususi) - Bugün a
vam kamarasında Mister Atlee 1932 
ve 1933 te Milletler Cemiyeti asam
blesinin fütuhatla kazanılan yerleri 
tanımamaya ait kararlarına hükti -
metçe riayet edilip edilmediğini sor 
muştur. Mister Chamberlain verdiği 

cevapta, hükumetin Milletler Cemi
yeti paktına karşı vaziyetini değiş -
tirmediğini ve bu kararları nazarı i
tibara aldığını, fakat bu kararların 
tatbikinde diğer azanın vaziyetini ve 
beynelmilel şartları da göz önüne al
mak icap ettiğini söylemiştir. 

Hariciye müsteşarı Butler daha 
sonra İngitere ile İtalya anlaşması -
nın tasdik olunmadan evvel mcelise 
arzolunacağını anlatmıştır. 

Londra, 13 <A.A.) - Avam kama
rasında, Almanya ile ne zaman tek
rar müzakerelere başlanacağını 
soran bir mebusa Chamberlain "Bu 
bapta söyliyece1' sözüm yoktur . ., ce

vabını vermiştir. 

TAN 3 

ti.EK 
Pazarhk 

lspanyadaHarpŞiddetli AMERiKA: 

Bir Safhaya Girdi "Diktatörlük 

[Yazan: B. FELEK] 

Dünkü gazetelerden birisi hükiime 
tin perakende ticarette pazarhk usu
lünü kaldırıp her yerde malların mak 
tu fiyatla ı;atılmasını temin için ka
nuni tedbirler almakta olduğunu ha· 
ber veriyordu. Frankistler, 

için Yeni 
T ortoza'yı Düşürmek 

Bir Hücuma Geçtiler 

J5apımızın 
On ünde Bu habere sevinmemek ve bir a
N evyork, 13 (A.A.) - Nevyork be- yak evvel hakikate inkılfıbını özleme 

lediye reisi B. Lagurdiya, acil icraat mek kabil değildir. 

Londra, 13 (Hususi) - İspanyadan 
gelen en son haberler, 24 saattenberi 
Lerida ve Tortoza civarında çok şid
detli muharebeler vukubulduğunu 

bildiriyor. Hükumet kuvvetleri, Le
rida mıntakasında asi kuvvetlerinin 
geri atıldıklarını ve cümhuriyetçile
rin bu şehrin şimal ve cenubunda iler 
lediklerini bildiriyorlar. 

Asilerin Tortoza şehrine karşı gi
riştikleri, taarruz hareketi, cümhuri
yet kuvvetlerinin çetin ve anudane 
mukavemeti karşısında muvaffakıyet 
sizliğe uğramıştır. Bu yüzden, asi er
kıiniharbiyesi, bu şehrin zaptı için tut 
tuğu tabiyeyi değiştirmiye mecbur 
kalmış, Tortozanın cenubundan şeh
re 20 mil mesafeden cenahlara hü -
cumlarda bulunarak mukavemet hat

' ro 
MJ.DRl:J 

programı hakkında radyoda bir nu - Memleketimizde ticaret nhlakt, 
tuk söyliyerek cenubi Amerika piya- bilha!"sa küçük satıcılarda tamamen 
salannın ihtiyaçlarını tetkike memur meçhuldür. (Büyüklerinde de buna 
bir organizm ihdasını talep etmiştir. dikkat eden ~ok değildir ya!) Bir malı 

Hatip ezcümle demiştir ki: tutturabildiğine satmak ve mümkün 
"- Diktatörlük, kapımızın önün - olduğu kadar müşteriyi aldatmak es

dedir. İktısadi vaziyetimizin muha- nafiığın şıarı sayılır ve bunu bilmi
fazasını temin etmek için bu yeni mu- yenler acemi addedilir. 
sibetin önüne geçmeye matuf bütün Vaktile kasaplar bugünkülerden 
tedbirleri derhal ittihaz etmemiz i- daha gaddar idiler. Babam merhum 
cap eder. Avrupalı milletler, bilhassa birgün bir kasaptan et alırken tez. 
diktatörlük rejimine sahip olan Av- gahtarm et kağıdının altına ağır çek
rupa milletleri, cenubi Amerikayı is- sin diye, 100 dirheme yakın ağırlıkta 
tila etmişler ve bizim piyasalarımızı bir kemik koyduğunu sezip i i mey. 
ellerine geççirmişlerdir. dana vurur. Dilkkfın sahibi gelir, va

Cenubi Amerikada tehlikeli ve ka- ziyeti görür. Hemen çırağa iki tokat 

nşık bir propaganda sistemi tatbik atıp: 
edilmektedir ve diktatörlük rejimi - - Ulan eş oğlu eşek! O herkese 
ne sahip olan milletlerin ticari faali- yapılır mı? Bey bizim müşterimiz! 

tını yarmak yolunu tutmuştur. Fran- ·-----11111 

kistler, bu suretle denize inebilecek- 'A•ilerin T ortoza üzerine 

yetleri altında siyasi gayeler gizli Der. 
bulunmaktadır. Babam da bir daha o dükkana 0 • 

lerini umuyorlar. Bu bölgedeki hava gİrİftikleri ileri hareketini 
Amerika hariciye nazın B. Kordel yak basmaz. Bu vak'a bizde esnafın 

Hul bu nutkun "enteresan" oldu- haleti ruhiyesini gösteren bir beliğ 
muharebelerinde Frankistlerin fiat gösterir harita 

ğunu söylemiş, fakat Amerikanın ti-
misaldir. 

markalı üç tayyarelerinin düşürüldü
ğü bildirilmektedir. 

Diğer taraftan, asi kaynaklan, cüm 
huriyetçilerin bütün taarruzlarının 

püskürtüldüğünü ve Franko kuvvet
lerinin ileri hareketlerine devamla ye 
ni muvaffakıyetler kazandıklarını ha 
ber veriyorlar. 

Katalonya jeneralitesi konseyi, Ka 
talonyanın Frankistler tarafından ta
lep edilen statüsünün ilgasına müte
allik bir beyanname neşretmiştir. 

nin Burgosa bir diplomasi mümessili caret siyasetinin herkes için adilane Dünkü Ak amda bir ecnebinin bir 
göndereceğine dair olan haberi kati ve müsavi bir muamele sayesinde halı alırken yüzde yüz aldatılmak is
surette tekzip etmektedir. dünyada iktısadi bir huzur teminine tendiği yazılı idi. Doğrusu bu gibi şey 

1 
ler ecnebiler üzerine iyi tesirler yap· 

Aıi kaynaklarına göre matuf olduğunu hatır atmıştır. mıyor. Eğer maktu fiyat u.~ulü tatbik 
Bı'lbao, 13 (A.A.) _ p

1
·rene dağlan 1 Diplomasi mahfilleri, Hul'ün ~beya-- edilirse tabii bir taraftan pazarlık ya-

boyunca ilerlemekte olan Franko kuv natmın, B. La Guadiya'nın planının pılamamak dolayısile diğer taraf tan 
vetleri şimdi bu dağların üçte ikisine reddi mahiyetinde olduğu kanaatin- komşuların rekabeti tesirilc herhal

hakim bulunuyorlar. İrundan Andor dedir. de fiyatlar mümkün olduğu kadar in-
cümhuriyetinin garbine kadar imti- Hariciye vekaletinin iktısadi müte safa yaklaşır. 
dat eden 300 kilometrelı"k kısım ka· _ hassıslan, bu planın aleyhindedir. y . d unanıstan a, ecnebilerin mem -
milen Frankocuların elindedir. Gene Plan cümhuriyetçilerce de iyi karşı- leket dahilinde ~atıcılar tarafından 
ral Solşganın öncüleri Urfel hudut }anmamıştır. aldatılmamasın1 temin ile mükellef 
şehrini işgal etmişlerdir. ~ bir turistik zabıta vardır. Bu zabıta 

Kastellon ve Tarragone mıntakala 1 ki Tayyare me?Jlurları bir ecnebiye karşı fahiş fi 
rında general Aranda ve Valina kuv- yat istiyen, ona fena muamele eden, 

vetleri mütemadiyen ilerlemektedir. KazaSI kötü mal satanları ·ak \ar ve hemen * ıuorellonun cenubunda Mol ve Val Londra, 13 (A.A.) - Bir askeri o•nıalnndı,,111'\aw-
daşo dağlarında fevkaliide mühim düş tayyare Abingdon civannda yere dü- Turizm meselesinin özü olduğu f1I 

Oslo, 13 (A.A.) - Hariciye Nezare man mevzilerini çok şiddetli muhare- şerek parçalanmıştır. İçindekilerden günlerde bizim tiirist1er ve ecnebiler-

Beyanname Frankistler tarafından 
vaki davetin Katalonyalıların müda
faa arzularını takviye etmesi lazım 
gelmekte olduğunu ehemmiyetle kay 
detmekte ve cümhuriyet rejiminin 
Katalonvanın ana vasasını kabul et-
.... '1 v• .... ...ı5uuu uaıu 1'cuuıcın.ı.11u11 • 

ti, Frankist İspanyol radyosu tarafın- b 
1 

le temas eden bir kısım esnafımızın 
d 

e erden sonra ele geçirmişlerdir. İki biri ölmüştür. Bu senenin başından-
an neşredilen ve Norveç hükumeti- yüz esir almışlardır. beri İngiliz hava kuvvetleri 36 tay- rnemleketin ticaret karakteri hakkın-
~~~~~~~~~~~~===~=~~~=~~~~~===~~ da fena fikirler beslenmesine sebep • 1 ı y~:e .~azası kaydetmiş ve 61 kişi öl- olacak şekilde hareket etmesi ban:ı 
MEKS KA: CENEVRE • muştur. bu satırları yazdırdı ve maktu fi,·atın 

lngiliz Notasına 

Cevabını Bildirdi 
Meksiko, 13 (A.A.) - Meksika hü

kıimetinin İngiliz notasına verdiği 
cevap bu akşam burada neşrolunmuş
tur. 

Notada, istimJakin menfaati bakı
mından yapıldığı bu tedbirin vazi -
yet icabatile mütenasip olmadığı hak 
kındaki İngiliz noktai nazarına Mek
sika hükumetinin iştirak edemiyece
ği bildirildikten sonra, mezkur istim 
lakin siyasi bir mahiyette olduğu şid 
detle reddolunmakta ve alakadar İn
giliz kumpanyası Meksika kanunla
rına tabi olmak itibarile bir ecnebi 
devletin siyasi müdahalesile tazmi -
n~t talebine hakkı olamıyacağı ehem 
mıyetle tebarüz ettirilmektedir. 

Millet Meclisinde Dün 

Görüşülen Layihalar 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -

Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında Çankırı mebusu Mus
tafanın vefatına ait tezkere okunarak 
hatırasına hürmeten bir dakika sü
kut edilmiştir. 

Askeri ve mülki tekaüt kanunu
nun üçüncü maddesinin subay ve 
askeri memurlar hakkındaki fıkra

larıı:ıın, matbuat umum müdürliığü 

teşkilatı ve vazifelerine dair kanuna 
bağlı cetvelde değişik~likler yapılma 
sına, Türkiye - Isveç, Türkiye - Çe
koslovakya arasındaki kliring ticari 
anlaşması ile buna ait protokolün tas 
diklerine ait kanun lf.ıyihaları ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul edil
miştir. 

Yine bugünkü toplantıda Ankara 
~ehri imar müdürlüğü 1934 mali yı
lı hesabı katisine ait kanun kabul 
edilmiş. gümrük tarifesi kanununun 
altıncı maddesinin değiştirilmesine 

ait kanunun birinci müzakeresi ya
pılmıştır. 

• Paris, 13 (A.A.) - Bir askeri tay- · 

1 

temininden sonra da herhalde bu esna 
yare bugün Şartar civarında yere dil f ın bir göz altına alınması icap ede-

Rumanya Yahudl·ıerı· şerek parçala~ilot ölmüştür. w• • -..,.-------- cegını hatırlatmama sebep oldu. 

için Şefaat Rusyada Gizli Bir c::::8=3==şv=e=k===1• 1=im=iz=i=n==-
d

. ckenevre: ı_3 <~.A.)-Dünya Yahu- Radyo istasyonu Valı.lı.klere 
ı ongresının ıcra komitesi Ruman-

ya Yahudilerinin va7Jyetini tetkike · Çabcıyormuc 
memur üçler komitesi azası sıfatile s s B · T · · Mı'lletler Cem· ti K Varro•·a, 13 (A.A.) - "foskova- Jr 3ffilffil ıye onseyi reisine ve ~ • " 
Fransız, İngiliz Haricive ·Nazırlarına dan buraya gelen haberlere g.lire, 
birer telgraf göndermi°Şlerdir. bir müddettenberi Sovyet toprak-

Bu telgrafta deniliyor ki: larında kurulan ve faal komünist 
"Eski Rumanyada tabiiyetlerin tet aleyhtarı neşriyatta bulunan esra

kiki kanununun meriyet tarihi olarak rengiz ve çok kuvvetli bir kısa 
bir nisan tesbit edilmişti. Rumanya _ dalga radyo istasyonunu bulmak 
nın diğer kısımlarında da mezkur. ka- için Sovyet polis kuvvetleri bü
nunun tatbik tarihi pek yaklaşmıştır. tün kuvvetile çalışmaktadır. 
. J?iğer t~r~ftan Yahudilerin şikaye
tının tetkıkı için konulan mühlet te 
iki martta nihayet bulmuştur. 

Binaenaleyh bu vaziyet karşısında 
komite mezkür kanunun tatbika ko _ 
nulmasının süratle tehiri hust.tiunda 
müdahale etmek mecburiyetindedir.,, 

-o--

MACARiSTAN: 

Sanayici Goldberger 

Tevkif Edildi 
Budapcşte, 13 CA.A.) - Orta Av

rupanın en büyük mensucat fabrika
sının sahibi olan meşhur sanayici Ya
hudi Goldberger, tevkif edilmiştir. 
Buna sebep, fabrikasını birkaç mil _ 
yon pengö tutan bedelinin kendisine 
İngilterede tesviyesi şartile İngiliz 
f~malarına satmış olmasıdır. Böyle 
bır kayıt kanuna muhaliftir. 

-<>--

Bir Marşandiz 

Devrildi 
Adana, 13 (Trın muhahirinden)

Mamure üstiinde dün gece raydan 
kayan marşandiz treni devrilmiştir. 
Kazada ölen yoktur. 

Türkiye • Mısır 

Ticaret Muahedesi 

Yenilenecek 
(Başı 1 incide) 

tığını söylemiştir 

Rüştü Aras, Türkiye ile Mısır ara
sında mevcut ticaret muahedesinin 
iyileştirilmesi için müzakereler açıla 
cağını bildirmiş ve Mısırın Sadabat 
paktına iştirakini yakın bir ati için 
derpiş edilmediğini kaydeylemiştir. 

Rüştü Ara.ın ziyaretleri 
Kahire, 13 (A.A.) - Anadolu Ajansının 

huauıl muhabiri blldlrlyor: 
Doktor Tevfik RDftD Aras. bugDn saat 

11,30 da. yanında ı, Bankası dlrektiSrD Su
at oldujju halde Mısır Banka11nı ziyaret et· 
mit ve Hariciye Veklllmlz orada idare mec 
llal reisi M ltat ile genel dlrektiSr Fuat tara 
fından kar,ılanmııtır. Banka gezllml9 ve 
bir mUddet kalınarak glSrUfUlmUıtUr. Harı 
clye veklllmlz, banl<adan çıkarken. burada 
toplanan halk tarafından 9lddetlo alkıglan
mıştır. 

* Kahire, 13 (A.A.) - Yunanistanın 
Kahire elçisi bugün elçilik binasında 
Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik 
Rüştü Aras şerefine bir öğle zivafeti 
vermiştir. 

Ankara, 13 (A.A.) - Başvekil B. 
Celal Bayar Ankarada toplanacak o
lan büyük ziraat kongresi hakkında 
bugün bütün valiliklere aşağıdaki ta
mimi göndermiştir: 

1 - Ziraat Vekaletinin 6-4-l93S ta 
rihli ve 10,143 numaralı tahriratının 
e~emmiyet! üzerine nazan dikkatini
zı celbederım. Memleketin en mühim 
ve en esaslı geliri olan zirai istih 1 
kuvvetlerimizin ne şekilde ~ . . • organıze 
edılmesı lazımgeleceğini tayi • b' n ve u-
mumı ır program vücuda get• ·ı 
. . . b' b' ırı me-

sı ıçın ır tiyük ziraat kongresi t 
lanacaktır. op-

2 ~ B~raya gelecek kimselerin zi
raat ışlerınde salahiyet sah'b' 1 
l 

. · ı ı oma-
anna dıkkat edilmelidir. 

3 - Mıntakamızda en büyük . t•h 
1 .b. ıs ı -

sa ne gı ı maddelerden ibaret is 
ların · · b' e on . en ıyı ır şekilde organize edil 
mesı ve bunlardan rasyonel b' t d . .f ır arz-
~ ıstı ade edilmesi için neler d - .. 

nuldüğünü bir rapor hal. d k uşu -
• . ın e ongre-

ye ıştırak edecek zevat ile go·· d .1 . • . n erı me 
sını rıca ederim. Şahsi fikirlerı' h .. 
t 1• ik urme 
e ay bulurum Ancak ra . 

t' · d k. A por, muhı 
ınız e ı alakadarların umu • k 
ti .. 'h mı ana 

a erını ı tlva etmelidir B . 
· d ·· . unun harı-

cın ~ soylenılmesi arzu ea·1 • 
• 1 en umumı 

zıraat poltikamıza ait d .. .. . 
d 

·ır;. . .. ıışuncelerın 
e ı avesı mumkün ve h tt 

olur. a a muvafık 

4 - Bizzat valilerimizin 
yakından alakalanmala bu işle • rını tem . 
ye layık bulurum. ennı-

~~~"" ' . ......... , ... 
~Sağlam ana babalarm 
~ }'auru-
ı.. lan da •ağlam ol " 
' u~ ~ 
""'"' "~~,............... ı. , , ............ ~ 
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~a.1-ık:eri-ı.eıercle Vazife Kurbanı Hakime 

Son Veda Töreni Radyo-. . 

Arkadaşını Öldüren Çoban 
Istanbul Radyosu 
Öğle neırlyatı: 

Çjf Jikt J J c· t Genç Bir Adliyeci Nutkunda Dedi ki: 
e Ş enen ınaye Sen Feragatin Bir Abidesini Kurdun 

Sant 12.30 Plakla Türk musikisi 12,50 Ha 
vadis 13,05 Pltıkla Türk musikisi 13,30 Muh 
telif pltık neşriyatı 14 SON. 

Saat= 18,30 Beyoğlu Hnlkevi g6sterit kolu 
tarafından bir temsil 19,15 Spor müsahabe
leri: ;Eşrek Şefik 19,55 Borsa haberleri 20 
Sadi ve arkadaşları tarafından Tiırk musi
kisi ve halk şarkıları 20,45 Hava raporu 
20,48 Ömer Rıza t..'"lrafından arapçn söylev 
21 Radife ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk snrkıları(Saat dynrı) 21,45 
Orkestra 22,15 Ajans haberleri 22,30 PlAkla 
sololar, opera ve operet parçaları 22.50 Son 
haberler ve ertesi günün programı 23 SON. 
Akıam neşriyatı: 

Davası Karara Kaldı 
Dün Ağırceza mahkemesinde ko

yun otlatma yüzünden doğan bir ci
nayetin muhakemesi neticelendiril
miştir: 

Hadise Usküdarın Hekimbaşı ve 
Habip Paşa çiftliklerinin meraların
da geçmiştir. Bu civarda oturan Meh 
di isminde biri, bir gün davarlarını 
Hasip Paşa merasına sokmuştur. 

Mera müstecirinin çobanı lbrahim, 
Mehdinin yanına gelerek kendisine 
çıkışmıştır. Derken aralarında bir 
kavga çıkmıştır. Mehdi, sopa ile lb
rnhimi dövmtiştür. Bundan sonra iki 
çoban dağılan koyunlarını toplamak 
için ayrılmışlar, yarım saat sonra 
tekrar karşılaşmışlardır. Kavga ge
ne tazelenmiş, Mehdi bir aralık ta
bancasını çekerek Ibrahime ateş et-

HIRSIZLIK: 

45 Kuruşluk 
Şerit için Hapis 
Yatacak 

Marpuççularda Gabriycl'in men
sucat fabrikasında çalışan Davit, ev
velki gün fabrikadan çıkarken pat
ronun şüphelenmesi üzerine üstü a
ranmış ve belinde kuşak gibi bağ
lanmış (3) metre boyunda kırk beş 
kuruş değerinde şerit çıkmıştır. Po
lis Davidi dün meşhut suçlar müd
deiumumitiğine vermiştir. Sultanah
met sulh birinci ceza hakimi Reşit 
muhakemeyi yapmıştır. Davit, ken
disini müdafaa ederken : 

- Bayramımız vardı, Bay hakim. 
O da lazımdı. Aldım, demiştir. 

Şahitler dinlendikten sonra ha
kim suçu sabit gördüğü için kendisi
ne bir ay on gün hapis cezası vermiş 
ve derhal tevkıf etmıştır. 

25 Gün Hapis Yatacak 
Cafer isminde bir genç Tahtaka-

leden geçerken Ishakın dükkanından 
bir kavul çalmış, kaçarken yakalan
mıştır. Sultannhmet sulh birinci ce
za hakimi dün bu davayı neticelen
dirmiştir. 

Cafcre 25 gün hapis 
miştir. 

DÖVME: 

cezası ver-

. Çocuk Yüzürtden 

Komşusunu Dövmüş 
Sultanahmet üçüncü ceza mah

kemesi, dün bir dövme davasını ne
ticelendirmiştir. Hadise şudur: 

Rahmiye isminde bir kadın, ay
ni evde oturan komşusu Melihanın 

çocuğunu dövmüştür. Meliha, Rah
miyeye nezaketle: 

- Bayan, çocuğun ne kabahati 
vardı da dövdün, Bana söyleseydin. 
Terbiyesini verirdim. Demştir. 

Rahmiye bu müracaate de kıza
rak: 

- Seni de döverim demiş ve be
line yumruklar indirmiştir. 

miş ve onun yere yıkıldığını görün
ce de kaçmıştır. 

Dün, müddeiumumi Sadun, iddi

asını söylemiştir. Hadisenin öldür
me kastile yapılmadığını, çünki:i Meh 

dinin nişan almadan Ibrahime ateş 

ettiğini ve serseri bir kurşunun lb
rahimin boğazının soluna rastlamak 
suretile yaraladığı ve tabancasında 
üç kurşun daha bulundugu halde 
bunu boşaltmadan kaçmasının da ha 
disede öldürme kastı bulunmadığını 
ileri sürerek suçluya ceza kanunu
nun 428 inci maddesine göre değil, 
452 inci maddesine göre ceza veril
mesini istemiştir. 

Muhakeme karar için başka bir Merhum B. Saclettinin cenaze merasiminden bir intıba 

güne bırakılmıştır. 

TECAVÜZ: 

Genç Kızı 
Aldatan Genç 
Mahkum Oldu 

Vefatını teessürle haber verdiği
miz İstanbul asliye birinci ceza mah
kemesi reisi Sadettin Güre dün göz
yaşlarile Edirnekapı mezarlığına gö
mülmüştür. Kıymetli adliyecimizin 
cenaze merasiminde hemen bütün İs
tanbul hakimleri, avukatlar, kendi
sini sevenler hazır bulunmuşlardır. 

Cenaze saat 11,30 da Şehzadeba -
şındaki evinden kaldınldı. Meslek-

Dün, Ağırceza mahkemesinde iki daşlarının, sevdiklerinin elleri üs
tecavüz davası neticelendirilmiştir. tünde Fatih camiine getirildi. Bu
Birisinin suçlusu Topkapıda Taşmek rada namazı kılındıktan sonra, oto
tep sokağında oturan Inhisarlar tü- mobille Edirnckapı mezarlığına gö
tün mağazasında amele Hüseyindir. türüldü. Sadettin Güre'nin mezan -
iddiaya göre Hüseyin, Emine ismin- na birçok çelenkler bırakıldı. Bu a
de henüz on beş yaşını bitirmiycn rada İstanbul Cümhuriyet Müddeiu
bir kızı nişanlı olarak almış, kıza te- mumiliği, İstanbul hakimleri, İstan
cavüz etmiş, sonra da teyzesinin e- bul barosu, İstanbul noterleri tara
vine göndererek alakasını kesmiştir. fından gönderilen çelenkler de var
Kendisini müdafaa ederken: dı. Mezar başında, İstanbul müddei· 

Müddeiumumi muavinlerinden 
B. Feridun Bagana 

mezar lxqında •öylüyor 

- Emine bana_ daha evvelce Sa- umumi muavinlerinden Feridun Ba
lfı.hattin isminde birisile buluştuğu- gana bir nutuk söyliyerek, reisin 
nu söylediği için kendisini bıraktım, yüksek meziyetlerini, feragatli ve 
tecavüz etmedim. Demiştir. dürüst çalışmalarını anlattı. Feridun 

Mahkeme suçu sabit görmüş, Hü- Bagana dedi ki: arasında derin teessürler uyandır -
seyine 3 sene hapis cezası vermiştir. '.-Ey feragatin ve sayin, gayretin mıştır. Sadettin, bµşka vatandaşlar 

;~;~;;u;-İçi~ ~ezası 2 -~ney~ ~di- ~ün me;lckdaşl;rırun, seni seve~le- ~~ya~ftrn :onra'"'o!.ra~t16ir~--5öötı~ce 
rilmiştir. rin gözlaşlarile ebedi istirahatgiı.hı- aılesıne bırkaç gunluk yıy.ecek bıle 

Ankara Radyosu. 
Saat: 12.30 Krınşık plak neşriyatı 12,50 

Plak: Türk musikisi ve halk şarkıları 13,15 
Dahili ve harici haberler 17.30 Halkcvindcn 
nnklen inkıHlp dersi (Hikmet Bayur) 
Aktam neırlyatı: 

Saat: 18,30 PUikla dans musikisi 19,15 
Türk musiklsl ve halk şarkıları (Makbule 
Çakar ve arkadn~ları) 20 Saat ayarı ve a
rapça neşriyat 20,15 Pltıkla kıılsik parçalar 
21 Konferans (Selim Sırrı Tarcan) 21.15 
Radyofonik temsil (Salon orkestrasının i$
tirakile Pelcnz ve melizandan mnterlikten 
piyes) 22 Ajans haberleri 22,15 Yarınki 

program. 
SENFONİLER: 

20.35 Bükreş: Senfonik konser (Beet
hoven). (22.15: Devamı: Richard Stra
uss). 
HAFİF KONSERLEk 

7.10 Berlin kısa dalgası: Karışık kon
ser (8.15: Devamı). (9.30: Mlzaht neşri
yat). 10.30 Romantik konser. 12 Berlln 
kısa dalgası: Şarkılı konser. 12.15 Steler
muslkisi. 13 Berlin kısa dalgası: Hafit 
musiki (14,15: Devamı), 14.15 Paris ko
lonyal: Konser nakli. 15: Keza. 17.10 
Prııg: Fok orkestrası. 17.45 Bertin kısa 

dalgası: fş sonu konseri. 18.10 Prag: Or
kestra konseri (Förstcr, kovnroviç). 18.40 
Brüno: Musikili Almanca program. 18.50 
Bcrlin kısa dalgası( İş sonu konseri. 19 
Bükrcş: Radyo orkestrası. 20 Bükreş: 

MandoJ!n orkestrası. 20.10 Peşte: Bach 
musikisi (konservatuvardan nakil), 22.05 
Bratlslava: Stildyo orkestrası. 23.20 Peş 
te: Pltık konseri. 23.40 Viyana: Halk mu 
si kisi. 

OPERALAR, OPERETLER: 
17 Berlin kısa dalgası: Opera musiki

si. 18.55 Viyana: Wagner'in "Parsifal 
opera:tı. 20.30 Prag· Radyo opereti. 20.30 
Ostravn: Opera musikisi. 

ODA MUSİKİSİ: 
16.30 Ber.linJueo clalJcaaı:. K:C\M\ır ...,.. 

Moskovadaki Türkçe 
Radyo Konseri 

15/IV /938 tarihine müsadif Cu
ma günü İstanbul saatile 18,30 da 

KAYIP - Nüfus kağıdımı k 
bettim. Yenisini alacağımdan esl<' 
nin hükmü yoktur. 

97 doğumlu Hasan oğlu Meh 

kimliğinden: 

Evvelce Beyoğlunda Asmalı ~ 
çitte Kamhı hanında mukim iken 
len ikametgahları meçhul oldO 
tesbit edilmiş olan ölü doktor Ya 
Eskinazi varislerinden Klara, Vikt 
Ceni, Pepo, Jozepe, Vitali ve Oj 
ye: 

Serpuhi ve diğer verese ile :ro 
tereken mutasarrıf olduğunuz 

bin lira muhammen kıymetli G 
tada Mahmudiye ve Tershane c 
desinde eski ve yeni 25, 27 No. lu 
dükkan tamamının satılmak suret 
şuyuunun izalesine dair mahkern 
verilen karar iktisabı kat'iyyet 
rek gayri menkuller satışa kon 
ve birinci arttırmasının l 6/5/938 
zartesi günü saat 15 - 16 ya ka 
ve ikinci arttırmasının da 31/5/ 
Salı günü saat 15 - 16 ya kadar i 
edileceği ve birinci arttırmada v 
len bedel muhammen kıyıne 

% 75 ni bulursa ihale edileceği, b 
madığı takdirde ikinci arttırmada 
c;ok arttıranın üstünde bırakıJac 
tebliğ makamına kaim olmak üz 
ilan obnur. (6859) 
DANS MUSİKİSİ: 

18.05: Bilkreş. 19.15: 
Bcrlin kısa dalgası. 

~""""'.Ji\jj.vlilr ,~ı.s-• 

meşhur Rus VJ? Azeri .sanatkarls 
iştirakile muazzam bir Türk mı.si 
si konseri neşredecektir. 

Bu konser, halk türküleri, opt? 
ve folklor bakımından çok enter 
olacaktır. 

lkinci hadisenin suçlusu da Ga- na tevdi ediliyorsun. 25 senedenberi bır~mamıştır. Hayatın .anı sadme -
!atada Balıkhane civarında Eski Dök feragat ve cansiperane bir feragat le:ıne karşı mu~a~kat bı: ya:dım te
mecilerde bir odada oturan dalgıç ve imanla elinde tuttuğun adalet te- mm edecek teşkılatın adlıyecıler ara
Kazımdır. Bu da babasının evvinden razisini bir gün evvel yine adalet sında yokluğunu dün herkes şiddetle 
kaçan ve köprü üstünde kalan Neşet tartarken tabiatin, ecelin amansız duymuştu:·. Merhumun arkadaştan 
isminde henüz 15 yaşını bitirmemiş. bir emirle bıraktım. Bu emir çok er- ~~aş tahsısıne kadar ~eçc~ek ~a~an 
bir çocuğu odasına götürmüş v~ ma- ken gelmişti. Bu emri senin hayatı- ıç~~ eld:n gelen tedbırlerı duşun - • Yarın akşam SAKARYA Sinemasında 
nevi cebirle kendisine tecavüz et- nı istihkar edercesine çalışman, ada- muşlC:dır. . . 
miştir. let terazisini üstün tutmaya imanın , Yen dolmıyacak mahıy~tte~ı bu 

Mahkeme, şahitlerin ifadesi ve tacil etmişti.. Sen 49 yaşında hayata zıy~dan _dolayı .merhu.m~~ aı~es~n.e .ve 
doktor raporlarile suçlunun müdafa- gözlerini yumarken adalet ve adliye adlıyemıze tazı;etıe;ıı;ıızı bıldır~~ı~: 
asını varit görmediği için suçluya 3 vicdanında feragatin ebedi abidesi- lstanbul Adlıye•ının te1ekkuru 
sene sekiz ay hapis cezası vermiştir. ni daha kurdun O abidenin medlu- Kıymetli meslekdaşımız İstanbul 
Bazı kanuni sebeplerle bu ceza 2 se- lü gayret ve feragat menkıbelerine asliye birinci ceza mahkemesi baş -
ne 4 ay hapse inmiştir. süs verdi. O menkıbelerin en başın- kanı Sadettin Güre'nin ebedi zıya -

da okunacak şerefli bir mevzu ya _ ından dolayı gerek doğrudan doğru-·--------------TOPLANTILAR 

DAVETLER • • 
Matbaa işçileri kongresi 

Türk Mürettipler Cemiyetinden: 
Bu ıenekl kongrede bUtUn matbaa ltçlle

rlnl alAkadar eden mDhlm meseleler konu· 
ıulacak ve bUtUn matbaa l19llerlnln huku· 

rattın. Sen, adaleti dağıttığın kadar ya ve gerekse bilvasıta taziyede bu
hamiyeti de temsil eden şahsiyettin, lunan ve cenaze merasimine iştirak 
(Gönen) de reisliğinde inkılabımıza etmek suretile merhuma son vazifei 
göz koyan bunu durdurmak istiyen- hürmeti ifa eyliyen zevata ayn ayn 
lerin işkencelerine nasıl maruz kal- teşekkür etmek mümkün olamadığın 
dığın, 0 hainlerle nasıl çalıştığın zin- dan şükranlarımızın Istanbul ·adliye
danlardan nasıl kurtulup taptığın va- si namına gazetenizle iblağını rica 

zifene nasıl koştuğun hatırlardan si - ederiz. 
!inmedi, silinemezdi.. İstanbul C. Müddeiumumisi 

Sen, adelet ve doğruluk sevenlerin 
H.ONAT 

VEFAT 
Fatih ti.ırbedarı merhum Hacı 

Altın seali yıldız G R A C E M O O R E 'un 

C A R Y G R A N T ile b eraber en son çevirdiği ve 
ıenenin en büyük musiki zaferi olan 

YALNIZ SENİN iÇİ 
F ranıızca sözlü filminde lüks... Z enginlik.... Atk 

musiki vardır. 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. T elelon: 41341 

~ .............. ..................... .... 
BU AKŞAM T Ü R K SİNEMASINDA 
Güzelliğine, sesinin tatlılığına bütün dün

vanın hayran olduğu en güzel film yıldızı 

Sultanahmet sulh üçüncü ceza ha 
kimi, suçu sabit görerek Rahmiyeye 
üç gün hapis, ve 26 lira para cezası 
vermiştir. 

kunu mOdafaa edecek yeni nl:ramname pro· 
jeel mUzakere edilecektir. Binaenaleyh bil· 
tOn matbaa ltçllerlnln 17 Nlıan 938 pazar 
gOnD eaat (13) te lıtanbulda Cı!lalo!llunda 
Eminönü Halkevl salonunda hazır bulunma 
larını ehemmiyetle blldlrlrlz. 

Kadın Hekimleri Toplantısı 

vicdanında, kalbinde yer ettin. On
lar, şahsiyetini bir hürmet kabesi bi
lirllfJ" ve bileceklerdir. Mesleğe ve 
vatana yaptığın hizmetler silsilesi
ne katacak birçok eserlerin daha var 
dı. Ne çare ki ecel buna fırsat verme
di. 

Ahmet Efendinin kızı, Izmir Emrazı 
Sariye hastanesi baş doktoru Lutfi 
Serinken'in validesi, sabık Darülfü
nun müderrislerinden merhum Naim 
Beyin ve muallim Fahri Tayşi'nin 

kayın valideleri Bayan Ayşe Serin
ken vefat etmiştir. 

ZARAH LE ANDER 
LA HABANERA 

Misli görülmiyen aşk filmi. Aşkın, his
in, en güzel romanı, Büyük yıldızın en ne
is şarkıları, İspanyol havaları ve raksları. 

-<>- Yerlerinizi evvelden tutunuz. 
FALCILIK: • ...................... .-ı 

Mahkumiyet Kararı 

Tasdik Edildi 

Türk kndın hekimleri birliği iiç!lncfi top
lantısını B. Prof. Ali F.sadın reisliği altında 
Türk tıp cemlyeU salonunda yapm1Ştır. 

Prof. Ali Esat Thrombose ve embollenln er
ken teşhisi hususundan, doçent Naşlt Erez 
placentn prevla tedavisine dair mültıhnuı 
lar ve iki vakndan, doçent KAmll Akol bir 
gilç doğumda serirl ve radlolojlk teşhis hu
susiyetlerden, Dr. Vefik Atlplk araz veren 
bir mol Hydntiformc vaknsındnn. Dr. &ılm 
Sağlık Amerlkadn Gynecolgie obstertricue 
hakkında görilslerlnden bahsetmişlerdir. 

Münakasalnra prof. Ali Esat, Prof. Tevfik 
Remzi Knzancığ!J, Naşid Erez, Kômil Akol, 
Saim Sağlık, Vefik lşUrAk etmlşle.rd!r. 

Ey feragat ve hamiyet timsali bü
yük ölü .. Seni, gözyaşlarımızla ebedi 
istirahat evine bırakırken önünde 
sonsuz saygı ve hayranlıkla eğiliriz.,, 

Cenazesi bugün saat 11 de Vefa ,,; 18 nisan pazartesi akf8J11ı saat 21 de 

Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 
1'avşantaşında oturan Selimeyi fasul 
ya falına bakarken yakalandığı için 
3 ay hapis ve 50 lira para cezasına 
mahkum etmişti. Suçlu bu kararı 
temyiz etmiş, fakat, temyiz mahke
mesi kararı tasdik etmiştir. 

L!!22 

t ~ "- ' "- "-" "- "-1"-1"--1'- ' 

- ASKERLiK iŞLERi ~ 

[-YURTTAŞ ; ,...,..._"'"'" .... ~~ 
ı 1 Beyoğlu yabancı askerlik şubesi başkan-

lığından: Beyoğlu ve Beşiktaş kazalarında 
Yeni içtimai ahlak yerli 1 - 333 doğumlu ve bu doğumlularla 

malı kullanmayı emrediyor. muameleye tAbf kısa hizmetli, gayrimOsllm 
UluaaJ Ekonomi erler 1 Mayıs 938 de hazırlık kıtalarındıı. 

bulunmak üzere şubemizde kayıtlı ve ka-
't'e lıf yıUı olınıyan yabancıların şubclerile muha-

Arttırma Kurumu \ bere edilmek üzere bugünden IUbaren Be-
yoğlu yabancı askerlik şubesine müracaat-

~iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~!!!!ii!~~~~~~ lan 

* Cenaze töreninde bulunan adliye
cilerimiz arasında derin bir elem 
vardı. Hakkı bulmak ve dağıtmak -
tan ibaret olan mesleğini, hayatının 
yegane gayesi, biricik zevki diye ta
nıyan yüksek ruhlu hakim, işte va· 
zifesinin kurbanı olmuş, sevdiği mes 
leğe canını vermişti. Otuz senelik 
tecrübe, geniş bir idrak, ideal sıcak
lığı ile dolu bir ışık bir anda sön-
müştü. Merhum Sadettinin çalışma 
haytına, feragatine, memleket ve in
kılap sevgisine ait fıkralar dillerde 
dolaşıyordu. 

Dünyadan giden kıymetli ve dü -
rüst arkadaşa karşı duyulan alaka ve 
sevgiden başka yuvası birdenbire yı 
kılan ailenin hali de adliyecilerimiz 

karakolu karşısındaki evinden kaldı- L FRANSIZ TiYATROSUNDA 
rılarak, Fatih camiinde namazı kılın-

dıktan sonra Edirnekapıdaki aile kab o· . t Al FRFn roRTOT' k • ristanına defnedilecektir. ıyams - . nun onserı 

BU A K ŞAM 
1 defa değil, 10 defa gönn 

isteyeceğiniz HEYECANLI 

• p MERAKLI - MODHIŞ - V 1 E K MUAZZAM SAHNELERL 
SINEMASINDA DOLU (Fransızca aözlü) 

SiLAH KUVVETi , 

••••• H eyecamnı l.ayatınız°Jn "icbir zamtfif t1nulamryaca1ınız ..,,-:f ıalieıı,..,., ---~ 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--0-

,. AN'ın hedefi: Haberde. fikirde, her• 
feydc temiz. dOrDıt. aamlmt olmak, 
karıın gazeteıl olmıya çalıgmaktır. 

-o
ABONE BEDELİ 

Tilrklye Ecnebi 
2400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 K.r, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, t Ay 300 Kr, 

11.fıııetıerıırası posta mthadına dahn ot
rnıyan memleketler lcln 30. 16. 9. 3.5 Ura 
dır. Abone bedeli pesfndlr: Adres de~s· 
Urmek 25 kuruştur. Cevap tçin mektup 
lara 10 kunısluk oul 111\vem IAnmdır 

ı GONON MESELELERi 1 

Almanya, Holandayı 

işgal Edecekmiş 
Yazan: M. ZEKERiYA 

Almanya Propaganda Nazırı 
Goehcls, Avusturya plebi -iti müna· 
sebetile irat ettiği nutukta Bitlerin 
bundan sonraki programını aşağı yu
kan anlattı. 

"Biz, dedi, adım adım gideriz. Fır· 
satıardan istifade ederiz. Avusturya
dan sonra Almanya için halledilecek 
dava koloni meselesidir. Zamanı ge· 
lince bunu da halledeceğiz.,, 

Koloni meselesi Almanyanın en na· 
ti1' meselesidir. Çünkü eski Alman 
kolonilerinden bir kısmı İngilterenin 
elindedir. Almanya, her koloni mese
lesini ortaya attıkça İngiltere ~inir
lenir. Ilattıi Chamberlain'in Mwso
liniyi Almanyadnn ayırmak isteme
sinin sebeplerinden biri de budur. 
Almanya da İngiltereyi şimdilik gü
cendirmek istemez. 

O halde, Almanya, koloni mese
lesini nasıl halledecektir? 

llitler, bunun da çaresini bulmuş. 
Dnkınız nasıl? 

Büyiik Almanya programı içinde 
Baltık denizi !'!ahilindeki devletler de 
vardır. Bitler, harpten sonra doğan 
hu küçük devletleri şu veya bu şekil
de Aln1anyaya hağhyacaktır. Dani· 
:sin, Hitlcr bura mı da büyük Alman
Yaya ithal edecektir. Bu - arada Al
hlanyanın şimal komşuları arasında 
b• 
~r de Holanda vardır. Holanda, ge-

nış miistemlckeleri olan bir memle
k~ttir. Bitlerin nazariyesine göre kü
c;uk devletlerin yeryiiziinde hayat 
hakları yoktur. Hele Holanda gibi 
küçiik bir devletin deniz aşın müs
temlekeleri olan bir imparatorluk 
kurması caiz değildir. llitler, bu kü
çiik memleketi büyük Almanya hu
d.utları içine sokmıya karar vermiş
tır. Holanda ilhak edilince, tabiatile 
onun bütün miistemlekeleri de Al-

.. rnanyanın olacaktır. Dolanda miis
teınlekelerinde Almanyanın muhtaç 
olduğu biitUn ham maddeler vardır. 

Bu kolonilerde petrol, lastik de-. ' 
ınır ma<lenleri vardır. Ayni zamanda 
Pasifik te kuvvetli bir deniz üssü teş
kiline müsaittir. 

Küçük devletlerin istiklali, Millet
ler Cemiyetinin garantisi altındadır. 
Bu garantinin hükmü kalmadığı A
\'ustueya tecrilbesile sabittir. 

İngiltere kendi müstemlekelerine 
dokunulmıyncağı için böyle bir hal ça 
?esinden memnun olacaktır. 

Fransanın tek başına ses çıkarması 
Varit değildir 

Onun için Almnnyanın Orta Avru
pa, hatta Çekoslovakya, Danzig ve 
l'd'emel meselelerinden evvel Ilolanda 
Yı istila ederek koloni meselesini hal
letmesi beklenebilir. 

* Bu bir tahmin değildir. Bitler, İn-
gilterede bu yolda teşebbüslere gi
rişmiştir. Holanda tehlikeyi sezmiş
tir. Ve Holnnda veliahdi Prens Ben
no, bu tehlike~ i izale için gizlice Ro· 
ntnya giderek Mussolini~·i elde etmi

Yc teşebbüs etmiştir. Fakat f talyada 

hüsnü kabul görmediği için Londraya 

giderek İngiliz hiikiımetinin bu teh· 

like üzerine dikkatini çekmek iste· 
nıi~tir. 

Fakat bu teşebbüsler akim kalmış· 
tır. 

Şimdi Berlin, Goebelı;'in dediği gi

hi fırsat kollamaktadır. 
Şu halde Avrupa, belki de, Çekos

lovakya meselesinden enel bir Bo· 

landa meselcsile karşılaşacaktır. 

T :AN 5 

Almanya, Orta Avrupada kendi hükmü altında bir birlik kurmak istiyor. Rus· 
yanın öncusu vaziyetinde bir Çekoslovakya, Fransanın dostu bir Polonya ve· 
ya Romanya onu fena halde kuJkuland ırıyor. Bu vaziyette bir Polonya • Ro· 
manya cephesi Orta Avrupanın Doğuya karJı bir seddi vazifesini görebilir mi? 

ca~:-mm 
Allahaşkına ı <, <... • 1 ~ 

Aşağıdaki yazıda bu mevzuu tetkike çahşacağız. 

a a a 
Bana Sormayın ! 

Yazan: SABiHA ZEKERiYA 

Almanyallın Doğuya Karşı 
Diinyanıo her tarafında halkın ih

tiyaçlarını, dileklerini, şikayetlerini 
tesbit etmek, veya mühim siyasi ve 
kilittir mcselelerile, dahili, harici ha· 
yatla aHikası olan meseleleri daha ge
niş bir şekilde izah etmek için gaze
teler anketler yaparlar. Bu hususta 
hazan halka, hazan ihtisası olanlara 
müracaat olunur. Bu suretle halk ta, 
alakadarlar da gazetelerde fikirlerini 
söylemek fırsatını bulurlar. Kurmak İstediği ·ouvar 
• 

A lmanların, bir Orta Avrupa 
teşekkülü için düşündükle

ri doğu sınırın Finlandiya körfe
zinden, Diniester ırmağı boyunca 
Karadenize ve oradan da İstanbul 
Boğazına indiğini biliyoruz; bu 
hudut, Almanlarca, Orta Avrupa
,nın doğuya karşı korunması için 
bir askeri ihtiyaç ve bir tabiye za
rureti olarak öne sürülüyor. Fil
vaki Almanyanın bugünkü doğu 
sının çlüz bir hat değildir; girin
tili ve çıkıntılı olduğundan uzun
dur. Polonyanın doğu hududu ise, 
Baltık devletlerinin ve Rumanya
nınkilerile birlikte, Finlandiya 
körfezinden Karadenize, hemen 
dümdüz gider. Fakat, Almanlara 
Orta Avrupa tasarında, Polon

ya ve Rumanyaya ehemmiyet ver 
diren cihet, yalnız bunlann doğu 
sınırlarının düzgünlüğü ve kısa

lığı dolayısiyle müdafaayı ko
laylaştırması değildir, Ayni za
manda bütün kuvvetlerile ve mem 
leketlerinin bütün derinliklerile, 
şarktan, Sovyet Rusya cihetine 
gelmesi melhuz tehlikelere karşı 
bir demir set, kuvvetli bir tampon 
teşkil etmeleri arzu ve ihtiyacıdır; 
Çünkü Orta Avrupa, şimal ve bil
hassa cenuplarda, Akdeniz ve Af
rikada hareket serbestisi elde et
mek için, doğu ve batı cihetlerin
den emin olmak ister. Almanyanın 
Polonya ile olan ekalliyet ve Dan 
zig ihtilaf mı ikinci dereceye bıra
karak, bu orta devlet ile. 1930 dan 

İiCUı.:esincie," ôlfı.Lıtl'k'v~' s~mimiy~t 
tesis etmesinin ve son zamanlarda 
görüldüğü üzere, Rumanyayı bu 
devletle kenetlemek istemesinin 
sebep ve hedcf.i budur. 

F ilvaki, Orta Avrupanın , do-
ğuya karşı kuvvetli bir art 

çı (dümdar) devletleri olmaları is
tenen, kenetlenmiş bir Polonya -
Rumanya cephesi sayesinde hem 
muhtemel bir Rus tehlikesi, 600: 
800 kın. uzağa atılmış, hem de Rus 
yanın , Çekoslovakyaya yolu kapa 
tılmış ve nihayet Rumanya sahil
lerine çıkacak Rus kuvvetlerinin 
Tuna boyunca, Orta Avrupanın 
bağrına doğru tehlikeli yürümesi 
ihtimali karşılanmış olur. Fakat a
caba bu iki memleket bir Orta Av 
rupa birliği, yani ve doğrusu Al
manya, ile iş birliği edecekler ve 
bağlanacaklar mıdır?. Bu hususta 
Almanlar şöyle düşünüyor ve şu 
noktalara dayanıyorlar: 

Her iki şark devleti bilir, ki mil 
liyet ve tamamiyetlerini, Orta 
Avrupa, dolayısiyle Almanya, ci
hetinden hiç bir tehlike tehdit et
mez. Onlar komünizmden ziyade, 
nasyonalizme yakındırlar. Ekono
mik ihtiyaçlarını, bir sanayi diyarı 
olan Orta Avrupadan tamamlar
lar. Buna mukabil her iki memle
ketin mühim petrol servetleri var. 
Rumanya son senede 8, 7 milyon 
ton petrol çıkarmış. Polonyanın is 
tihsala'tı daha az ise de, her iki 
memleketin çıkaracağı petrol. bir 
harpte, büyük bir devlet ordusu
nun ihtiyaçlarına kafi gelir. Her 
iki devlet, nihayet, düşünürler ki 
komünizme karşı bitaraf kalmak 
açıkça vaziyet almaktan, ihtimal, 
daha tehlikeli olacaktır. 

Şarka karşı müşterek tahaffuz 
ihtiyacı Raych ile Almanyayı bir-
leştirmektedir; bu sebeple, ekalli
yet ve Danzig ihtilafları ikinci de
recede kalırlar. Şark tehliksei kar
şısında, Almanya ile Polonyanın 

mukadderatı müşterektir. Polon~ 
ya. komünizm ile meluf mühim e
kaJliyetleri yüzünden, melhuz bir 
komünizm tuğyanına karşı, Al
manyanın himayesine, yalnız as
keri bakımdan değil ayni zamanda 
diplomatik ve politik cihetlerden 
de muhtaçtır. Çünkü Polonyanın 

Yazan: ıl 
GENERAL H. EMiR j 1 
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Orta Avrupanın nülm vaziyetini gösterir harita 

kafi bir sahil ve serbest bir H
ıııaıu yo.l't.~ur. s: i:U\.cu, uı<ı.Kw uır 

Polonya politikası, bu noksanları 
Almanların zararına telafiye ça
lışmaz ve bu sayede müstemleke
lere malik olmak imkanlarını el
.fo eder! Polonyada, 388,000 km. 
murabbaı üstünde 34 milyon in
san yaşıyor. Bütün hudutlarının 

çevresi 5500 km. tutar. Bu mem
lekette, 18 milyon Lehliye karşı 
16 milyon azlık var. Karpat cep
hesi müstesna bütün hudutları ta
bii manilerden mahrumdur. Rus
hududu boyundaki Narew batak-

hk bölgesi tPolesie), bugiin artık 
ehemmıyetıi bir engel değildır. Ve 
bütün bu sebeplerle Lehistan, Al
manyasız mevcudiyetini koruya
maz. İşte, Almanların Lehistan 
hakkındaki askeri ve siyasi düşün 
celeri budur. 

Ş imdi Rumanyaya gelelim: 
Bu devlet, milliyet cihetiy

le güzel tatmin edilmiş olduğu 
için politikası müdafaa prensipine 
dayanır. Melhuz bir şark tehlikesi 
onu Polonya ile menfaat birliğine 
sevkedeli beri, (Berlin - Roma) 

mihverine doğru yaklaşmasından 
konuşulmıya ve korkulmıya baş
landı. 

Rumanya, topraklarının ve hu
dutlarının biçimi itiqariyle, Avru
panın en müsait bir devletidi ; he
men, büyük bir çember şeklinde
dir ve dolayısiyle hudutlanrun bo 
yu kısadır. 19 milyon nüfus ve 
295.000 km. lik bir arazide, hudut 

lannın boyu ancak 350 km. dir, ki 
adam başına yalnız 0,16 metrelik 
bir hudut parçası düşer. Bu nisbet 
eski Avusturyada 0,38, Çekoslo
vakynda 0.27 dir. Memleketin va 
sati, 600 km. lik derinliği iyi bir 

müdafaa durumudur. Rumanyanın 
komşuları, Sovyet Rusya müstes
na, ya ayni kuvvette veyahut on
dan zayıf küçük devletler oldukla 
nndan, bu durum, onun teslihatı
nı tahdide yarıyan diğer bir fay

dadır. Şimali doğuda, Sovyet Rus
ya ve cenupta Bulgaristan ile olan 
sınırları , geniş nehirlerle, Dinies
ter ve Tuna ile korunmuşturlar. O 
nun yalnız Çekoslovakya ile olan 

. hudut parçası dağlardan geçer. Po 
lonya. Macaristan ve Yugoslavya 
hudutları tabii arızalarla mahfuz 
değildir: bu sebeple onun Maca
ristanla olan sınırı. bir küçük Ma
ginot hattı halinde tahkim edili
yor. 

T ehli.keli hudutlar, ote taraf-
larındaki devletlerle iyi 

m ünasebet kor umak ihtiyacını nn 
ğurur; bu devletler Macaristan. 
Polonya ve Yugoslavyadır. Bura-
lardan Rumanyayı hem cephe ve 
hem de yandan kavramak müm
kündür; Halbuki o, Rusyaya karşı 
hem kara ve hem de deniz cihetle
rinde yalnız cephe teşkil eder. İş
te, Almanlara göre, Rumanyanın 
dış politikası, kendi coğrafik te
şekkülünden başlıyarak tabii isti
kametini bulmaktadır. Rumanya, 
gerçi Yugoslavya ve Çekoslovakya 
ile, Küçük Antanta mensuptur, 

Bizde gazetecilerin bir derdi var. 
Herhangi mesele hakkında ne doğru
dan doğruya alakadar olanların, ne 
de bu hususta ihtısası olanların fikri· 
ni almak mümkün değildir. Muhabir 
anlatıyor: 

- Efendim, mahallenizde sular 
sık sık kesiliyor mu diye, bir evin 
kapısını çalıp sordum. Ev sahibi pen
cereden başını çıkardı.: 

- Bana ne soruyorsun, komşuya 
sorsana ... dedi. 

Adliyede yapılan ıslahat hakkında 
fikrini almak il zere salahiyettar bir 
zatı gördüm: 

- Sakın ha, bunu bana sorma, de
di. 

Mektep kitaplarının yeniden ya
zılması münasebetilc bir maarif çiyi 
gördüm. İlkmektep kitaplarının mü
tehassıs bir heyet tarafından yapıl
dığı halde, neden tekrar yazılmasına 
lüzum gördüklerini sordum: 

- Allah aşkına bunu bana sorma, 
dedi. 

Mektep kitnplannın yeniden ya
zılmasının kitapçılar arasında yapa
cağı tesiri anlamak için bir kitapçıya 
gittim. Uzun, uzun anlattı: 

- Amma sakın benim ismimi ve
rerek bunları yazı~a dedi. 

HuHisa borsacı, tüccar, maarifçi, 
edliyed, hukukçu, halktan, kültür ve 
irfan sahibi kimden ne sordumsa: 

- Allah aşkına bana sorma, dan 
başka cevap alamadım. 

• 
Pekala, size sonnıyalım Bilene sor-

mıyalım, aliiluulnr olana sormıyalım. 
(.l\Iemura sonwyalım, amenna, çün
kii mesul olur) Fakat halka ihtiyacını 
niçin sormıyalım? Edebiyatçıya, ali· 
me, mütefekkire, mütehassısa neden 
bildiği şeyi sormıyalım, ve cevap al
mıyahm? O halde kime, neyi sora
lım, ve ne yazalım? 

Bütün bunlara rağmen kari ne in
safsızdır. Gazeteyi eline alır, şikayet
çi bir eda ile dudaklarını biiker: 

- Amma da boş .. İçinde hiçbir şey 
yok, der. 

'
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a~i zamanda Balkan ittüakının 
da azasıdır; fakat Almanlar onun 
elastik dış politikasının, Polon
yaya yaklaşmakla doğru yolu bu
lacağından ümitvardırlar; çünkü, 

Çeko::lovakyanın Rusya ile sami
mi m~nasebette bulunmasının Kü 
çük Antantın müşterekcephesini 
gevşettiğine kanidirler. 

Sonra tanıdığı bir gazeteciye rast
ladı nu: 

- Azizim, dahilde, hariçte bu ka
dar mühim meseleler var. Hadiseleri 
niye bu kadar Ustlin körü veriyorsu
nuz? der. 

Bir dal111n ki atılmaz; bir ummanaın, 

geçllmez. 
Yerde bulaak izini yol kararır, aeçll-

mez.. 

Sea verlrıln, yerden mi, gökten mi. de· 
nlzden mi? 

Bir ıöz mU, bir kelim mı, bizim dlll· 
mlzden m17 

Englnlerde ararken gUnette görUnDr· 
aUn; 

Bir buzlu kasırgada •tefe bUrDnilrsUn: 
Yedi k•t gök dar gellr çırparken kana· 

dını; 

Yıldırım, rllzglr, güne1ı ılmtek bilir 
adını! •• 

Tanrı ilhamı gibi iniyordun göklerden; 
Bir volkandın, bat vermiş yedi kat k•· 

ra yerden; 

Bir earaıntı halinde her ıllrlnl okur· 
duk; 

Hıçkırarak ajjlardık, tat keelllr, durur· 
duk •• 

Hasretini çektirdin bize yUkıekllklerln; 

Sen ö~rettln ruhlara inmeyi derin derin •• • 

Varlığından ıezllen, bir lllhl uOuldu; 
Yıkıl11n fikrimizin, zeklmızın hududu; 

Neydin, nealn; bu aeıler, bu gDrlevlşler, 
J Nedir? 

Glzledl!lln mlna ki bltmlyen bir haz· 

Yazların ve kıtların vardı, bblat gibi; S 
Sanat kadar bUyOktUn ve hUrdOn eanat 

gibi .. 
GUzelllile tapındın, gUzeldln, gUzel ısı. 

dUn; 
Ne gUzel bir bahardı, bir •ktamdı, gö· 

müldOn." 
GUnet yol vermek için çekllml9tl yo. 

lundan, 
Gökleri tUllemlıtı. bir altın renkll du· 

man .. 
ÖnDnde çelenk çelenk çlçeklerden he· 

diye: 
Ova yeılller glymlı ıen geçecekaln, dl· 

ye .. 
Her bakıgta eriyor, bir damla kızıl ya· 

kut; 
Boılukta yUkaellyor bir aırma renkll 

tabut ... 
llAhl bir dram mı llnUmUzde çevrllen? 
Bu maver•dan aeale ne anl•tıyor Şopen? 
Efeaneye benzlyen bu akpm, ölUm, gll- • 

• zel: 
Bu huln melodlyle hayatı d8ndUm . 

Akaaçlı lhtlyarlar, genç kızlar, genç 

çocuklar; 
"Bir büyük ölmDtı., diye koıuıan yav-

rucuklar. 
Sevenler, yaı dökenler ardında ordu 

nedir; ordu, 
Koımak isteriz sana, bulmak isteriz Bir tepeye vardılar, rDzglr uGulduyor· 

aenl; du: 
1 il 1 Bakıılar taf keslldl, nedir bu topra,,_ Bulsak önce topra!la bizi zlnc r yen .. " 

Hamakat dudak bUktU karıınd•: acz, yığın; 
•Ol•dı; Yıldızlarken mezarı bir lSlmlyen varlı· 

Baıı dö"dU idrakin, aanatklr yu b•il· Gınl 
ladım Bir ıilkOt ... Bir çiçekten kubbe ... Sonr• 

bir dua_ • Sonauz tevazuunla zarif, ince, bUyUk-
tUn; BUyUk Hlmlde veda .•. BUyUk ölllye ve-

Ellerln vecdlçlnde öpUIUrken daha dUn... O da .. " 
rperdl tepeclkler, g!Skler elilldl kat kat; Sanat, bltmlyen tek •ık, tltrlyen elle-

Görmek /ıtemem; dedi ve örtUndU ta· rinde; 
Bir kllnat au verdi, ruhunun telle biat ... 

-----------'-ın_d_ ... ------·-··~~~~~~ N~~al ••• ı 

Rumanya dışında pek az Rumen 
vardır. Ahalisinin % 76 sı Rumen-
dir. Onun azlıkları arasında 
750.000 Alman ve 1,2/ 3 Mncar var 
dır. 

Polonya - Rumanya cephesi. 
tahakkuk ederse, ehemmiyetli bir 
askeri kuvvet vücude getirir. Po
lonyanın barış zamanında kuvve
ti 330,000 insandır. Seferi kudreti 
3,5 milyon talim görmüş nefere 
varır. Barış, ordu teşkilatı, 10 ko
lordu bölgesine taksim edilmiş 30 
piyade ve bir S . fırkası ile 12 s. li
vasıdır. Kabili istifade uçakları 

1500, savaş arabaları 500 kadar 
olmalıdır. Deniz kuvveti henüz 
ehemmiyetsizdir; 2 modern muh
rip ile birkaç denizaltıdan ibaret
tir 

R umanya, Balkan devletleri a 
rasında sayıca en kuvvetli 

orduyu çıkarabilir. Fakat mali müş 
küller ile mücadelededir. Onun 
harp endüstirisi, bütün Balkan 
devletleri gibi, kafi değildir; dola 

yısiyle yabancı memleketlere muh 
taçtır. Bu yüzden ordunun maddi 
teçhizatı tamam değildir. Şimdi 
yabancı <Çekoslovak) kredilerile 
bu noksanları tamamlamıya çalışı 
yor. Bir harp halinde, 140,000 ki
şiden mürekkep barış ordusu ile, 
2 milyon kadar insan seferber ede
hilir. Bans teskilatı . 22 P .. 2 avcı. 

O zaman gazetecinin de: 
- Allah aşkına' bunu bana sorma

yın demek, hakkı değil midir? 

. 
ERZURUMDA: 

Transit Yolu Otobüsleri 
Erzurum, (TAN) _ Trabzon _ İ

ran transit ylu otobüs servı·sı . d . crı, ev 
letdemıryollanndnn ayrılarak .. _ 
takil bir umum müdürlük h ml.usd 
'd 1 a ın e 
ı are o unacaktır. Umum " d " 1 .. __ k mu uru-
gun Öer ezi Trabzon olacak ve ba
ş~na m:r L\.ıtfi getirilecektir. Bi -
zım otobuslerirniz yollar m " .t b' . • usaı ır 

hale gelır gelmez. Tebrize kadar iş
lemeye başhyacaktır. 

Hayvan Baıına Kredi 
Erzurum, <TAN) - Bu havalide 

Zıraat Bankasının sayım k tl . · ayı anna 
geçmış koyun başına bir keçı' b . • aşına 
yan~, ınek ve öküz başına dört lira 
k~edı açması düşünülüyor. Bu tak -
dırde asgari beşer kişilik 1 ·· t 1 ·ı grup ar 
mu ese sı kefil olarak bor" t hh" 
d.. 1 . ... aa u-

u a tına gırecekleri gibi h 
1 d l"k ' ayvan -ar a a a adar ihtiyar heyeti . . 

d' 1 l'ğ' . erının 
Y~ ıeml n ı ı ıle bankaya rehin edil-
mış o acaktır. 

4 s. tümeru (fırkası ) nd 
k . en murek-
eptır. 

Şimdilik 800 kadar u 
savaş arabası var ki bu çlağı ve 100 

n arın sayıla 
n dışarıya yapacağı 

8
• . 

artabilir. ıparışlerle 

Almanyanın şarka k 
mak istediği beton dıv arşı kur-
lann mahiyeti şimdilik a~ veya ~un-
rettir. undan ıha 
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Vataodaşla 
Mill

1

Akat 

Yol Vergisi 
Teşvikiyede oturan bir okuyucu-

muz yazıyor: 

"1937 mali yıh yol parasını altı ay : -evvel defaten ödedim. Aradan iki ay : 
geçti. Evime bir memur geldi. Yol : -parası istedi. Verdiğimi kaydın niçin : 
kapatılmadığını söyledim. Çünkü, ay : 
ni şubeye vermiştim. Memura da E 
makbuzu gösterdim. : 

tiç dört gün evvel bir me- : -mur daha geldi. Yol parası :; .. 
istiyor. Evden: "Verildi.,, demişler. : 

14 - 4 - 938 -

-Memur: "Olmaz o geçen senekidir.,, = .:: 
demiş. Makbuz yanımda idi. Eve hı- 5 ! - -rakmamıştım. Nihayet eve bıraktım. : : 
Göstermişler, memur da kanaat getir S C 

~~:~:~::~i::·g::~m::;:1ı~~:~1 ~RUHLARIN KISKANÇLIGI İ 
neden kapatılmadığı sorulabilir. Fa- :; 1 
kat, sormadım. Makbuzu kaybetmiş ! Ç • c y d 
olsaydım, cayır caY.r parayı aıacak- § Fransızcadan evıren: ~· ur aç F 
lardı. Bir de şu nokta mühim: Me- wmnın11111111111111111ı• • • •111111111111rınrnm1uı 

mur, daha makbuzu görmeden hü- Bir gün Nisin meşhur çiçek- Ben askerde iken İvonne, şiddeili 
küm veriyor ve ev halkının ifadesine ler alayını seyrederken; tey romatizmaya tutuldu. O kadar ki, 
inanmıyor: "o, geçen senekidir.,, di- zem vasıtasiyle, otuz iki yaşında bir zamanlar onu kaybedeceğimizi 
yor. Hayret edilecek bir kanaat de- Lucien isminde bir genci tanıdım. zannettik. Zamanla iyileşti. Fakat 
ğil ıni?. Bir de şu nokta var: Makbu- Oturduğumuz yer çok güzeldi. bütün izdivaç tasavvurlarımızı al-
zu yanımda alıkoyuyorum. Çünkü, Hakemler heyeti masasının yanı tüst edecek mühlik bir kalb hasta-
çalıştığım müessesede de benden yol başında idik. Nergisler, mimoza- lığı başgösterdi. Sabırla ihtipıam 
parası istediler. Ve makbuz ibraz et- Iar, karanfiller, menekşeler etra- etmekten başka çare yoktu. Ken-
mezsem, bu ay maaş alamıyacağımı fımızı doldurmuş, adeta onların disine okadar iyi baktı ki, nihayet 

Sağdaki resimde, Majeste lnglliz Kralının İngilteredckl çocuklar boks federasyonu klülfünün senelik müsabakalarını seyretti
ğini görüyoruz. Soldaki resimler, bizde henüz İsveç jimnastiği yapamıyacak çağda sanılan kilçücüklerin boks yapmak üzere ha
zırlıklannı, doktor tarafından muayenelerini gösteriyor. Düzünelerce küçücük boksörün döğüşlcrlnl seyretmiş olan Majeste İngi
liz Kralı çocuklann mükAfat kupalarını bizzat dağıtmışlardır. Bunları görünce şu hatınmıza geliyor: İngiliz çocuklan en sert 
spor olan boksla harap oluyorlar. Bazı mütehnssıslnnmızın düşündükleri gibi İsveçe gitmiş bir mütehassıs imdada yetişip şu sabi 
sübyanı kurtarmazsa müstakbel İngiliz millletinin veremden veya muhtelif marazlardan kırılıp helfık olmasından korkulur 

söylediler. Kaç yerden, kaç kişi bir- içinde garkolmuş gibi idik. hastalığa galebe çaldı. 
den yol paraSl istiyor. Ve garibi, ayni Çiçekler muharebesi bittikten son Yirmi beş yaşına geldiğim za-
şube bir adama üç defa müracaat e- ra teyzem,.eski dostları olan Lucie man, babamın işlerine iştirak et-
diyor. Bu işleri daha dikkatli yap- nin akrabaları hakkında kendisi- tim. Ivonne'nun de iyileşmiş olma-
malı.,, ne bazı şeyler sordu ve sonra iki- sından istifade ederek doktorun 

- 4 ·-·· 
euuwwwe• mizi haşhaşa bırakacak vesileler müşaadesini almadan düğün günü 

mu dersiniz? 
OKUYUCU 

Viyanalılara Karsı 
1 

GÜREŞ: 

T ekirdağlının 
Yerine Mülayim 
Güreşiyor 

Mektupları 

~htelit Takım, Hangi 
Kadrolarla Çıkabilir .. 

Bir Gemicinin Macerası 

'Koca Mustafa Paşa Ramazan Efendi ca
m1i içi 4 numarada Cezmi Temren irnzasile 
bir okuyucumuz şunlan yazıyor: 

,.Ben gemiciyim. Panama bandırab S. S. 
Erdll vapurunda çalışıyorum. Vapuru-

Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı muı 3Q.l.1938 de istanbuldan hareket etti. 
pehlivanın hangi sebeplerle Avrupa- Şubatın sekizinde Fransanın Port dö Bük 
da çok kalmadan döndüğü malum- limanına vardık. Vapurun marangozu Di
dur. Tekirdağlı kendisile beraber gi mon 1'J~el 1smlnde Fransız tebaalı bira
-1~- "A "'-·-·- i--a•--.:a- mrriı -' d1rrn vaı:ıı· 1ım onunqa lzi.td~l!kg~en 
tiği dört müsabakayı kontura ımUI ~ H ünde gemiye iki Fransız polisi 

(Bu yazı muhtellt için ajanlıktan çalltn· 
lan futbolcDler malOm deOllken yazılmıftır. 
AlelOmLtm muhtelltler h.rkkındakl noktal-
...... .._ •• p6a••'-- 41'_ ...... , ..... _ ...._.,.,_ •• -· 

madıı)ından flklrlerlmlzl, aıağıya dercettl- . 
ıırmız tebll6• ra6men, neıretmeyl IUıumlu 
bulduk.) 

Bu cumartesi İstanbul muhteliti 
Viyanalıf utbolcuların karşısına çıkı

yor. Bizde ekseriya bir muhtelit se
çilirken oyuncuları sadece kendi ta
kımlarındaki kıymetlerine göre dev 
şirmek adeti vardır. Prensip olarak 
bir esas kabul edildiktensonra o mak 
sada uyabilecek evsaftaki futbolcu
ları ayarlamak pek düşünülmez. He
le misafir takımın oyun tarzı hiç 
kale alınmaz. Mesela, açığa seçilmiş 
bir oyuncunun yanına verilecek için 
onunla nasıl anlaşabileceği hesaba a
hnmaz. Her oyuncunun bir oyun üs
lubu, bir futbolü kavrayışı olduğu 
çok defalar dikkatten kaçar. 

lamadığından beklemiyerek İstanbu- geldi. Güverte lostromosu Ahmetle beni 
la dönmeyi tercih etmişti. karakola dııvet etti. Gittik, Dimon Marsel 

B. Asım İngilizlere söz verdi~i biıim için: 
halde Tekirda vlının beklemediğini "Bu iki kişl benim "3 fngiliz liramı ve 100 

• g •. . l'rangımı aldılar.,, Demiş, Böylf! birşey ol-
görünce Mülayime muracaat etmış rnıidığını söyledik. Derdimizi anlatamadık. 
olacak ki, İngilteredeki müsabakala- o gece bizi karakolda yatırdılar. Ertesi gü 
rı Mülayim yapmıştır. nü bizi Aix - en - Provence tevkifanesine 

Mülayimin yaptığı dört müsaba- götürdüler. Bu tevkifnnede tam 31 gün kal 
ka 1 kazandıgvı bildiriliyor. dık. Fakat iddiıı sahibi olıı~ Di~on Marsel 

Y . • Şubatın 18 inde gemiyi bUsbütiln terket-
Ayni membadan gelen hır tekzıbe miş. Bir başka vapurla Amcrikaya kaçmış. 

göre, Fransız organizatör Tekirdağlı- Hem bize suç isnat ediyor, hem de kac;ı
ya neden fazla güreş vermediğini i- yor. Biz tevkifanede boş yere bekliyorduk. 
zah ederken teknik bilgisizliğinden Mahnlfl mahkeme iddia sahibi Dimon Mar 

şı'kayet etmektedir. İki müsabakası- sel'i dört defa çal!ırdı. Fakat, adıım Ame
rikaya kaçtığından tabii gelmedi. Nihayet 

nı da kazanmış olduğu halde Tekir- mahkeme, hakkımızda men'i muhakeme 

Bu sefer Avrupalıların yaptığı gi-
bi hareket etmek tecrübesine başla- Viyana takımı oyunculannJan 

dağlı için teknik bilgi noksanlığı yü karan verdi. Biz, tevkifnnede 31 gün ya
zünden fazla müsabaka verilmedi - tarken Marsllya bıışkonsolosluğumuza .talı 
ğini, söylemek herhalde çok haksız - riren üç defa müracaat ettik. Hiç ~evap a
lıktır. . lnmadık. Haksız yere tevkifanede bekleti-

liyorduk. Bizim vapurumuz da, biz.i Fran
sız toprakl:ırındn bırakıp gitmi~ .. İki tayfa 
Fransada kalmışbk. Vııpur süvarisinin de, 
mensup olduğumu:r. konsolosluğa vaziyeti 

Bu mühim münakaşa mevzuu et -
rafında yeniden tahkikat yapacak ve 
alakadarları tekrar dinledikten son

sak acaba fena mı olur? • Havlicek 
Kanaatimize göre, Viyanalı oyun

culara karşı kısa oynıyan ve topla 
fazla oyalanan futbolcuları seçmekte 
büyük bir fayda yoktur. Çünkü 
Viyanalılar top kontrolünde ve isa -

betli paslaşmada bizden herhalde ge
ri değil ileridirler. Onların kuvvetli 
oldukları silahla çarpışmak hevesine 
düşmek hatalıdır. 

Şu halde, İstanbul muhtelitini seç 
meden evvel, prensip olarak kabul e
deceğimiz esas, kadronun seri, can
h ve uzun oynıyanlarla yapılması ol
malıdır. 

Bu birinci madde kabul edildikten 
sonra, o şekilde oynamayı itiyat edin
miş olanların isimleri dizilir. Kıymet
lerini tahmini ölçerken biribirile an 
laşma iınkanlarına göre bir tasnü 
yapılır. Böylece takımın kanavası 

meydana çıkmış olur. Sonra o kana
va üstünde, oyuncuların hususi vazi
yetlerine, sakatlıklarına, son günler
deki sıhhi hallerine nazaran da son 
bir eleme yapılabilir. 

Bu tarzda hareket edilirse tam Av
rupai bir zihniyetle iş görülmüş o
lur. 

Şu noktayı da ilave edelim ki, a
lelumum mt·htelitlerde kaleci ile mü 
dafilerin ayni klüpten olmaları frenk 
leree daima nazarı dikkate alınan bir 
meseledir. Eğer bir klübün kalecisi 
ve bir müdafii muvafık görülüyorsa, 
diğer klüpten alınacak müdafiin a-

lınmıyandan iki gömlek 
la olması şartı da vardır. 

daha faz-

Kaleci ile müdafilerin biribirlerile 
anlaşmış futbolculardan olmasına bu 
derece ehemmiyet verilir. Yani geri 
müdafaayı teşkil eden üç kişinin 
mümkün olduğu kadar biribirinden 
ayrılmaması için kıymet ölçüsünde 
dahi istisnai hesaplar yürütülür. Av
rupalılar muavin ve hücum hatları 

için bu prensip haricinde iş görüyor
lar. 

Böyle bir izahtan sonra İstanbul 
muhtelitinde son müdafaa hattının 

hangi klüpten alınacağı hususunda 
şimdilik tereddüde mahal yoktur sa
nınz. Güneş takımının kalecisi ve iki 
müdafii, zannımıza kalırsa, bugünkü 
formunda İstanbulun en iyi son mü
dafaa hattıdır. 

Muavin olarak Fenerden M. Reşat. 
Angelides, Güneşten Rıza, Galatasa
raydan Musa, Salim, muhaciınler -
den; Güneşten Melih, Salahattin, Ni
yazi, Galatasaraydan Eşfak, Haşim, 
Bülent, Beşiktaştan Şeref, Hakkı, 

Fenerden Fikret... 
Bu oyuncular arasında biribirleri

ne en yakın üslupta oynıyanlar se
çilerek kuvvetli ve müessir bir hat 
teşkil edilebilir. 

Ajanlığın tebliği 
T. S. K . 1stnnbul Bölgesi Futbol Ajanlığın 

dan: 
ı - İstanbul muhtelit :futbol takımlle 

Flnt-Vivana takım ıarasında 16-4-1938 cu-

ra noktai nazanmızı uzunca yazaca - haber vermesi lAzımdı. Haber vermedi. Di
mon Mnrsel yfizünden günlerce aç kaldık. 
Yııbancı topraklarda perişan olduk. Uğra
dığımız bu iftira ve çektiğimiz sıkınbdan 
dolayı kim mesuldür? .,, 

ğız. 

Güreıçilerimiz Gidiyorlar 
23 Nisanda Estonyanın merkezi 

olan Talin şehrinde yapılacak A vru 
pa Greko - Romen şampiyonasına iş
tirak edecek güreş takımımızın cu
martesi günü köstence yoluyla şeh
rimizden hareket etmesi tekarrür et 
miştir. Federasyon genel sekreteri 
Şinasinin başkanlığında gidecek ka
file dokuz güreşçi bir de antrenör 
olmak üzere on bir kişiden mürek -
keptir. 

Gidecek güreşçiler şunlardır: 
56 kiloda Küçük Hüseyin ve ihti-

yat olarak Kenan, • 
61 kiloda Yaşar ve ihtiyat olarak 

Ankaralı Ahmet, . 
66 kiloda Yusuf Aslan. 
72 kiloda Salın. 
79 kiloda Mersinli Ahmet. 
87 kiloda Büyük Mustafa. 
Ağır siklette Çoban Mehmet. 

mnrtesi günü saat 15,30 da Taksim stadında 
bir mOsabakıı icra edilecektir. 

2 - Bu mllsabakanın hakemi Ahmed A
dem Gögdiln. Yan hakemleri Adnan Akın 
ve Tank Özerengindir. 

3 - Aşağıda isimleri yazılı futbolcillerln 
futbol levıızımlnrile birlikte saat 14,30 da 
Güneş klUbünde hazır bulunmalan !Azım
dır. 

Gilneştcn: Cihad, Reşat, Rebii, Melih, Sa
liıh:ıddin, Yusuf ve Rıza. 

Fenerbahçeden: Mehmet R~t, Esat, Fik 

Tenis: 

Tokyo Olimpiyadında 

Tenis Yok 
Tokyoda tertip edilecek 940 oliın

piyadında dünya şampiyonluğunu ta
yin edecek bir tenis turnuvası yapıl-
mıyacağı sabit olmuştur. Japonlar 
şimdiye kadar olduğu veçhile cihan 
şampiyonluğu şümulünde bir turnu
va tertibini düşünmemekle beraber, 
Tokyoda hususi mahiyette müsabaka 
lar yaptırmıya karar vermiş bulunu
yorlar. 

ret, Naci. 
Galatasaraydan: Salim, Haşim, Necdet, 

Musa, Sacil 
4 - Müsabakadan evvel saat 13,30 da Ga 

lntasaray birinci takımlle İstanbulspor bi
rinci tııkımı nrnsında bir müsabaka icra e
dilecektir. Bu müsabakanın hakemi Rıfkı 

Aksaydır. 

5 - First-Viyana takımı 15-4-1938 cuma 
sııbahı saat 10 da trenle Sirkeciye muvasa
lat edecektir. Bölgemize bağlı bütün spor 
klilplerinin istikbal merasiminde hazır bu
lunmaları ehemmiYeUe tebliğ olunur. 

icat ederek yanımızdan çekildi. müzü tayin ettik. O, saadet içinde 
Evvela konuşma tarzını bir türlü hazırlanıyordu. Belediye de her-
bulamadım. Lucien'in biraz soğuk şey yolunda gitti. Kilise merasimi 
hareketi ve uzak duruşu, alışmış ertesi güne talik edilmişti. Beyaz 
olduğum, erkekleri arkadaşça ka- gelin elbiseleri içinde nişanlım fev 
bul eden, genç kız gidişatıma aykı kaiade güzeldi. Kiliseye girerken, 
rı geliyordu. Beni nazikçe dinle- biraz nefes darlığı gibi bir şeyler 
mesine, hatta cevap vermesine rağ hissetmesini, fazla kalabalıkla faz 
men, muhaveremizle meşgul de- la çiçek kokularına atfett1 
ğil sanki aklı başka yerde gibi bir 
hali vardı. Eve avdet edince tey
zeme dediın ki: 

- Seninle bahse gireriın teyze, 
beni sokakta görse tanımıyacak. 
Morfin mi yapıyor? Kokain mi kul
lanıyor?. Herhalde ~arip, acayip 

Teyzem: 
- Aptallık etme Liz. Dedi. Lu-

cien iyi terbiye görmüş bir çocuk
tur. Muhakkak ki .senin şu tenis 
zıplayıcılarına benzemez. Beliti on 
lar senin daha hoşuna gider. Tür
lü şaklabanlıklarla konuşup, siga
ralar ikram ederler, bir sürü kom
pliman yaparlar filan amma, onlar 
seninle evlenmez, çünkü draho
man yok. Lucien ise hiç öyle de
ğil, senin için de biçilmiş ~aftan
dır 

Davetimize icabet etmiyece
ğine kani idim. Halbuki hiç 

te düşündüğüm gibi olmadı. Geldi. 
Hem ilk gelişinden sonra sık sık 
uğramıya başladı. 

Güzel bir otomobili vardı. Bir
likte pek hoş vakitler geçirdik, ge 
zintiler yaptık. Buradaki hatıratı
ma kaydedebilirim ki, onu sevmi
ye başladım. Hatta daha ileri gide 
yim ... Alışmış olduğum küçük flört 
!erime hiç benzememekle beraber 
Luciene aşık oldum. 

Hiçbir sporla meşgul olmaz, 
sinemaya gitmez ne bileyinı aca
yip bir insan! 

Yanında bütün canlılığıma rağ
men, onu ihata eden gizli bir keder 
çerçevesini aşamadım. Tam bir ay 
sonra ilk sersemliğinden uyanır 

gibi oldu ve bir gün bana dedi ki: 
I 

- Size ciddi bir teklifte bulun-
mak istiyorum. Yalnız namuslu 
davranmış olmak için, hayatımda 
müessir olan bir sırdan bahsetme
liyiın. Müsaade edin size açılayım. 
Söyli:v.eceklerim katiyen hakikat
tir. Şu var ki... Hayattan sonraki a 
lemi bilmiyen bizler için anlamak 
çok müşküldür, maamafih imkan 
olduğu kadar sade izah etmiye ça
lışacağım. 

Vaktiyle evlenmiş olduğumu bi
liyorsunuz. Bu izdivacın tevlit et
tiği müziç ve garip neticeleri izah 
etmek istiyorum. 

Çoeukken, benden iki y.aş kü
çük olan halazadem İvonne, oyun 
arkadaşımdı. Büyüdükçe sevişmi
ye başladık, aileleriıniz de evlen
memizi tasvip ediyorlar. fakat as
kerliğimi yaptıktan sonra olmasın 
da ısrar ediyorlardı. 

Ah keşke bunu beklemese idik. 

Mihrabın karşısında, onun ya
nındaki koltuğa oturduğum 

zaman, adeta soluyordu. Papazın 

hayır duasını aldıktan sonra, akra 
ba ve taallukatımızın tebriklerine 
:amkabele ~kan birdenbire İvoıı 
alıp arabaya kadar götürdüm. ~ 
radan da, bir daha kalkamadığı ya 
tağına kondu. Zavallı akşama doğ
ru uçup gitti. Gözleri hep bana 
müteveccih idi. Dünyanın en gü
zel aşk sözlerini söyliyerek öldü. 

Aklımı, muhakememi kaybede
cek gibi oldum. İntihar etmek iste
dim. Kendimi okumıya verdiın. 

Hep ruhiyata ait kitaplarla meş
gul oluyordum. İspritizma beni 
son derece alakadar ediyordu. Ni
tekiın İvonne'nin ruhu ile ancak 
bir medyum vasıtasiyle temasa 
gelebileceğiıni öğrendiın. Bu, bana 
yaşamak kuvvetini yeniden verdi. 

Ruhlarla meşgul olan klüplerden 
birine aza oldum. 

O zamanlar, Polonyalı, Manda 
isminde bir medyumun, şayanı 
hayret iktidarını tetkik ediyorlar
dı. Bu genç kız; esmer, uzun boy
lu, gözlerinin fevkalade bir eks
presyonu ile çok güzeldi. 

Oradaki mevcutlardan birinin, 
bir ipucunda tuttuğu, yuvarlak sa 
defe bakarak uyurdu. Ve uyudu
duğu zaman, kendi ruhu vücudün
den ayrılıp beni. herhangi bir ölü
nün ruhuna terkederdi. Tıpkı elbi 
se değiştirir gibi birşey. 

B fr gün Polonyalı kıza, tvon
ne'nun ruhunu celbetmesini 

yalvardım. 

Fevkalade şayanı hayret birşey 
oldu. 

Manda uykusunda, haletinezide 
olan bir insanın şeklini almıya baş
ladı .. Eli, kalbinin üzerinde idi. i
vonne'nun sesi ve sivesiyle onun 

bana söylediği son sözleri tekrar
lamıya başladı. Tamamile karşım 
da benim sevgili İvonne'um vardı. 

Sonra ölüm sahnesi tekrar gel
di ve ses kesildi. 

Böylece hayli durduktan sonra 
Manda'nın dudakları tekrar kım1l 
dadı. İvonne'nun sesi tekrar konuş 

mıya başladı. Son hayatından merll 
nun olduğunu söylemesine rağ· 

men, mevcudiyetinin neden iharct 
olduğunu tayin edemedi daha doğ 
rusu etmek istemedi. 

- Bunun ifşa edilmesi. yasak ol 
duğunu bil sevgilim. Dedi. 

(Sonu Ynrınl 

, 
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lstanbulun imarı : 
TAN 

lliltehaaı. Pr08tun hazırladılı nlmn plAnın Be1ollu mıntakasına alt kısmı. (Yeni açılacak bulvarlan kalın çizgiler göstermiştir) 

Planın Tatbikinde 
Gözetilecek Yeni 

1 
(Şehlrelllk mtltehasnn Prost tara· 

fuıdan hazırlanan nbım plimn ilk 
bınını din DefTetmiştik. Bqün de 
~ blaıı. PHfasmı ve bu plinua tat· Esaslar 
!k teklini ıösteren. izahnameyi ve
rı1ona:). 

Liman HalılnrHla Hıaaai 
Mütalealar 

Bu Pl'OIP'1lma Wşik olan notlar cihan bun 
:;undan milteessir olmuyor lfbi görünen 
fa lehrin ekonomik, ticari ve sınai men
U aUeri ka1eusile yapılan araş~alar ne
ti cesinde yv.ılm1$tır. Bu araştırmaların ne 
::ı_est olan proje İstanbulun o kadar haklı 
~ellik şöhretine alt esaslı bir noktada ıte 

171 tamamlyle tatmin etmemektedir. 
~anın en meşhur manzaralarından bi
n esteUki Sarayburnu küçilk Umanı 
dı~ tehlikeye girmektedir. Dünyanın tanı
bl .~Saray, Ayasofya, Sultanahmet gi
lar lilhuetlertn •tetlli bugün dok
nıeıfci.ım~~acalan manzaralarfle kıT
tek&- ay tmek uzerecıır. :ı>ehırienn 
ek '"''lm tarihlerirıJn.,ıWkUu gösteriyor ki 
lca onom.ık mecburiyetlere hiçbir lt!Y mu-

vemet edemez. Ve manhk bile bir gar 
""~bir liman yanında doklar ve fabrikalar 
o asını muvafık görür. Bir eehrin sınat 
;e Raüonnel teşekkulü bunu mecburi kı-
ar. 
Liman binalannın t'Stetiki hakkında alAka 

dar dairelerin bugünkü müdilrlerirıin ver
dikleri vaıtıere ve bütün şehrin nizamla
nna rağmen, ekonomik icaplara hiçbir ıteY 
mAnl olamıyacak ve Saraybumu hO§ görü
lernlyen bu binalarla muhat kalacaktır. 

o. 

Bunun için şehlrclnlz Galata köprüsü ile 
Sarayburnu arasındaki yapılacak deniz te
sisatını ancak muvakkat olması kaydile 

Prost pllnının Istanbul cihetine ait olan kısmı 

kabul edebilir. 
Bu Uman taslatı kalkmalıdır ve böyle 

bir taslak fstanbula lAyı.k bir Urbanlsme 
Pllnında yer bulamaz. 
N~ı ki Türkiye Cümhuriyeti Ayasofya

Yı dınden ayırarak biltün insanlığın istifa
desine vazetmif ve Sarayburnu ve ilzerin
deki bütun binalar da ayni telAkkiye lA
Ytkbr. 

Limanın Yeni V cuiyeti 
İstanbul Peyizajı Boğşziçl ve Haliç su

larını tabii bir liman gibi göz önünde par
latarak zihni pşırtı:yor. Fırtınadan mah
fuz bir deniz parçasının liman teşkil etmek 
Gzere değeri olması, sahillerinde vazih ve 
•çık bir nizamla büyük mağazalar, depo
lra, fabrikalar tesisine müsait büyQk vüs
atte düz arazi bulunmasına mütevakkıf
tır. 

~yle 1erler ne Boğazın ve ne de Hali
cin sahillerinde vardır. Hicbir noktasında 
Ozerlerlnde merkezi teşekküle muntazam 
surette bağlı mlhanlki tesisat ve mağaza
lar inşası mümkün olmı1an hudul~z bQ7-
da fakat mahdut genişlikte rıhtımlardan 
başka bir şey yapılamaz. Liman Müdürlü
iünden alınan malümata göre limana giren 
ve çıkan eşyanın mttamelesi iki binden 
fazla adam ve Qç yüzden fazla mavnaya 
ihUyaç göstermektedir. 

sıraya dizilse 1800 m. boy hAsıl edecekle
rini dilfünmek klfidir. 

Halbuki iki köprü arası 700 m. den iba
ret bulunduğuna göre limanın mavnaları 
Qç sıraya dizilse tekmil bu sahayı işgal 
etmeleri lAzım gelir. 

Bu 300 adedi Galata rıhtımı tevsi edllin
ce biraz azalacaksa da yine bir miktarı ka 
lacaktır. O halde iki köprü arasındaki sa
hilde mahalli nakliyata bu mavnalar ne 
mühim bir müşkilAt iras edecektir. 

* 
Liman idaresinin liman projeleri umumi 

harpten evvel teşkil edilen mevzii liman
lar usulünü kabul ediyor. Ve limanı buna 
göre inkişaf ettiriyor. Az zamanda tatbik 
edilecek olan bu tevsi projesi istanbulun 
bugünkü ticari ve sınat vaziyetine teka
bül ediyorsa da ileride içtinabı mQmkiln 
olmıyan ekonomik ihtiyaçlar ile ticaret ve 
sanayi; el emeği ve işletme meselelerini 
daha ucuz bir suretle halle mecbur olunca 
bu limanın tamamlyle matlüba muvafık 
gtsrüleceğl şüphelidir. 

Gerek ekonomik ve gerek estetik bakım 
larından yukarda söylenen mütalealar ve 
Kuruçeşme kömilr depolan hakkındaki 
muhik itirazlar karşısında Radikal bir ka
rar alınması gerekmektedir; 

(a) Botaziçlndekl biltün sanayi müesse
selerini ve depolarını kaldırmak ve bun
ları bir yere toplamak ve Kuruçeşmedeki 
kömür limanını yeni tımaan nakletmek. 

Fabrikaları Halicin nihayetine getir
mek. Ve depolan liman ve demiryolu ci
varında ;rapmak. 

(b) Demir yolu ile irtibatı olan ve bir 
de havzası bulunan modern bir liman tesis 
etmek. 

ilk Y apıfman Lazım Gelen 

Vapurların Boğazda serpilmiş bir halde 
durması, milteaddit ticart ve sınat depola
rın Boğazda Beykozdan daha llerlere ka
dar dağnık bir surette inşa edilmiş bulun
ması bu kadar mavna ve ameleye ihtiyaç 
göıteri1or. Ticaret depolarlle fabrikalar ve 
liman arasında bir münasebet olmayışı ro
rnork6r masranarı, uzun mesafeler icin va 
kit zıyaı ve bu uzun deniz seyahatleri es
nasında amelenin boş ve işsiz kalması gi-
bi n~tlceler tevlit ediyor: fyl teşkil edilmiş Ameliyeler !Seyriiaeler? 
liman havzaları bu mahzurları tamamlyle Bu proje iki maksatla yapılmıştır: 
ortadan kaldırır. 1) Seyryseferi hemen lslAh etmek. 

İstanbul limanı müdüriyetinin göster- 2) Bu işi ekonomik bir surette vücude 
rnekte oldutu büyük gayretlere rağmen getirmek. 
tahm.ıı ve tahliye ile nakliye için az ran- Bir şehirde seyrüseferi ıslah için en ev
dırnanlı en çok el emeği sarfı icap eden U- vel akla gelen basit çare sokakları genlş
ınanlardan biridir. }etmektir. Zahirde manbkl görülen bu fi-

Liman MüdürJütüne alt bu 300 mavna kir hakikatte ~ir hayalden ibarettir. 
ancak Haliçte korunablldiklerinden bu •- Avrupa lt!hirlerinin inkılAbı gösteriyor 
ha,,, tgal edip durmaktadırlar. Bunlann ki bu tevsi nazariyesile çok uzun zaman 
ifCa1 ettfldert ...._ llMlanda bir fikir edl- ı 90D!'8 tahakkuk edeeek neticeler lcfn mu
ae bilmek ldn bu mavnalar :nn.nna bir uzam DU'8lar aarfedillr ve eberf fehlıd-

liğln esas maksatlarına tamamlle muhalif 
tesirler husul bulur. 

Filvaki, sokaklar genlıleyince seyrüse
fer ıslah edilir; fakat buna mukabil bina 
arsalarının sahası küçUltülür. Ve bunlar da 
zaten kilçilk arsalar ilzerin<\e mebni oldu
ğundan arsalar daha küçülünce meskenin 
sıhhi olması için muhtaç oldu~ açık saha 
lardan büsbütün mahrum kalır. 

Diğer taraftan bu arsa ve bu binalann 
sahiplerine, kiracılarına verilmesi llzım
gelen lstimlAk bedelleri o kadar büyük o
lur ki bunu tahakkuk ettirmek icln uzun 
seneler ister ve yapılan islah ameliyesi his 
solunmıyacak kadar yav8$ gider. 

Nihayet genişletilen caddelerde evvelce 
teessüs etmiş olan ticaret daltlır ve bayat 
daha pahalıla,ır. 

Yeni Bir Yol Açılıyor 
NAzım pldnın mümeyyiz sıfab: :Modem 

arabalann seyrQseferine müsait yeni bir 
yol tesis etmektir. 
NAzım plAnın tstanbulun anzalı olan ze

mininden istifade ederek (bilhassa sol sa
hilde) tepeleri, köprüler, Viyadükler ve tO 
nellerle birleştirilmiş bu suretle bıtimlAk 
bedellerini asgariye indirmiştir. Bu ilk 
devrenin tatbik edilmesi yeni istanbulun 
ana damarlarını tesblt edecektir. Yapıla
cak muhtelif imar ameliyeleri arasında tes 
bit edilen ana damarlannın tatbiki ilk ya
pılacak en mühim l~r. 

Bu fikirle tıcart ve faal yo11ann 1fenl1Jle
tilmesinden içtinap edilmiştir. Böylece muh 
telif mahallelerde tit"aretin birden yerini de 
ğlştlrmek mecburiyeti karflSlllda kalınmı
yaca ktır. 

Bu sureti hal, tatbiki en serf olan bir u
silldOr. Ve otomobil seyrlseferlni kıyas ka
bul etmez derecede lslah edecek ve bfitan 
şehirlerde modem trafiki felce u~atan 

kruvazmanlan (carpışmalan) adeta tama
mlle bertaraf edecektir. 

Böylece Taksimden köprülere kadar 
inecek otomobiller tehlikesizce istedikleri 
süratle gidebilecekleri müstakim uzun bir 
yola malik olacaklardır. (Taksim Karaköy 
arasındaki kalabalık Tramvay 70lıı 2800 
m. oldufu halde bu yol 1900 m. boyunda
dır.) 

MeJ(ller umumiyetle ,.azde altıdan az
dır: Bu da don w karlı havalarda ihmal e
dilemi,.ec:ek bir unsurdur. 

Yapılacak amal lmalit 1-11 te71er el-

duğu gibi: Harice döviz çıkartacak malze
me lltimallnf icap etmez. Mahanı el emeti 
için mühim ve istifadeli tılerdtr. 

Bu işler hemen imara ve refgaha fayda
sı görülen hasılatlı ameliyeler olup: bugtln
kQ caddeleri genişletmek için ayni para is
timlAk bedeli olarak verilirse uzun seneler 
bir faydalan görünmez ve görülse bile bu 
faydalar teklif edilen yol ıebekeslne naza
ran çok az olacaktır. 

Bu husus hakkında bir itiraz yapılabilir 
ki o da şudur: Halicin sol yamacında teklif 
edilen yollar az adette binanın önünden 
geçiyor, binaenaleyh faydasızdır. 

Halbuki bu düşilnce yanlıştır, bugün şe
hirler vAsi sahalar üzerinde teessüs etmiş 
olduğundan herkes itine gitmek için uzun 
mesafeleri süratle katetmek zarurt'tinde
dlr. Bundan da hicbir bina önünden geç
miyen toprak altı demlryollan ve otostrat 
lar libi dolru yollar yapılması lilzumu hA
sıl olmuıtur. 

Pariste: Part.ln tevsii için kabul edilmiş 
olan Prolt pllm 8 milyon halkın münaka
lestnl otostratlarta temin etmektedir. 

İstanbul için teklif ettitlm daha modern 
dlr. ÇQnkü bu pllna ıöre lfehrln kendisi 
otomobil yolları ile lt!bekelenmiş olacak
tır. 

lllı Merhalede YapılmaA 
Uwn Gelen Ameliyeler 

tık merhalede yapılması lAzım gelen a
meli1eler1 de birkaÇ parçaya ayırmak 14-
zımdır. 

Birind parça: Atatürk Bulvan ve bu 
bulvarın Beyotlu tarafında İnglllz sefare
tine kadar temdididlr. 

Bu yol Atatürk KöprilsQ ile beraber açıl
malıdır. 

Bundan sonra blitte müsait oldukça: İn
giliz Sefareti önündeki münakaleyi de bir 
taraftan Galatasarayına bir taraftan da 
Tarlabaşı caddesine doğru sevkederek neti
celendirmek icap etmektedir. 

İngiliz Sefareti ile Taksim arasımn açıl
ması ikinci derece milstaceliyetle yapıl
ması icap eden mühim bir istimlAk ame
liyesidir: 

Bu da yukarda söylendiği gibi teşkil e
dilecek yeni mahallelerden bu açılış dola
yısile yıkılacak binalarda oturanları alabi
lecek kadar bina yapıldıktan sonra tatbik 
edilmelidir. lstanbulda tatbik edilecek her 
hangi bir fe}ıirclllk projesi hakkında umu
miyetle şöyle denmektedir. Pahalı: 

Bilhassa ameliyelerin bu birinci parçası 
için bu fikrin yayılmasına meydan verme
.melidir; çilnkü az bina lstimlAk edilecek
tir; bütün masraf toprak tesviyesi ve sınai 
lmalAta sarfedilecektir. Harice döviz ihra
cına H' um olmıyacak, milli para İstanbul 
da sarfolunacak, bu da ticarete faydalı o-
11.!catı gibi vergi tahsilAtma da faydası do
kunacakbr. 

Şehlrclnlz: Metotla, ihtiyatla hareket e
derek ve Dahiliye Vekilinin talebi üzerine 
hazırlamıs olduiu kanun projesi hUküm
lerlnl selAbetle tatbik ederek lstanbulun 
seri bir suretle imarı mümkün olacağına 
kanidir. 

hctNrt KTSTM 
İstikametler ve yol profilleri 

Büyük 1eyrlsefere müsait 70llar elde e
dilebilmesi için bazı ,.erlerde kaldınlmaııı 
icap eden bina sıralan gösterilmiş olmakla 
beraber ,projede yol genişlikleri tamamile 
rösterilmemlstir. 

İstikametler her yol için mahallenin ve 
yol kenarındaki binaların tahsis edileceği 
lflere göre tespit edilecektir. Herhalde nA
zım pJAnın yeni yollarının hiç birinde 9 m. 
den az şose arzı bulunmıyacakbr. 

Şose genişlikleri umumiyetle her mem
leketin modem seyrüsefer nizamının tesbit 
etrnlı olcfllu veçhile üç metrenin bir veya 
birkaç misli olacaktır. (Umumi Harpten 
evvel bu iki buçuk metre idi.} O halde en 
az 9 m. den sonra 12 m., 15 m. olacakbr. 
Şose 15 metreden fazla olunca yayala

rın emniyeti için ortaya bir Refüje konma 
sı mecburidir. Bu Refüje tenvir Aletlerlle 
işaretler konur ve bunlar seyrisefer isti
kametlerini ayırır. Bu halde $O&e genişliği 
3 ün herhangi bir misli ile 2 m. mt'Cmuuııa 
müsavi olur ki, bu suretle şose anzalan 
20 m., 26 m. ye baliğ olur. Bu da pek ge
niş yollara tekabül eder. 

İstikametler arasında yol genisllği ya
ya kaldırımlannırı direkli portikler altın
da olup olmamasına ve trotuvara ağaç k0-
nup konmamasına veya şose ortasında a
laçlı yerler bulunup bulunmamasına tAti
dlr. 

Ttrotuvara konacak ağaçlar Bordürden 
1.50 m. mesafede ve bina yüzünden hiç ol
mazsa 5 m. mesafede olmalıdır. 

Bu muhtelif dilşünceler nAzım plAnın 
muhtelif yollarının arzani maktalannın e
suını teşkil edecektir. 

* İstanbulun plAnının tanzJmlnl yeni bir 
tehir plAnı tanziny ile karıştırmamalıdır; 
bunun tatbiki bir çok sahipli gayrimenkul 
leri alAkadar eden bir lı olması itibariyle 
çok ihtiyatlı hareket etmek ve tatbik için 
vakit ve zamanını göz önünde bulundur
mak gerektir. 

Tasavvur edilen şe1ler ekonomik mecbu 
rlyetler ve mali umumi bütçenin elAstiki
yetlne tAbl olmalıdır. 

1 ue 2 numaralı ameliyeler 
At meydanına ve divan yolunun mebdei

ne çıkan mühim :yol. 

1 numaralı kısmı doğrudan doğruya Sa
raybumu parkına müteveccihtir. Park dış 
duvarında Monilmantal büyük kapılar acı
lır ve buradan müze önündeki avluya: tan
zim edilecek rampalar VP tertibat lle c;ıkıhr. 

Bu yol sağında ve solunda portikli trottu
varlı binalarla ihata edilecektir. (Not No 
31.) 

Bu yolun ,ımal ve deniz tarafında kalan 
arsalarla Sirkeci gannın işgal ettiği yerden 
banliyö trenleri lcln ayı-ılacak kısımdan mıı 
dası Liman umuruna tahsis edile<-ektir. 
Böylece Liman Galata köprüsünden Saray
burnuna kadar umumi bir yolla kat edil
rnif bir sahaya malik olabilecektir. (Bu 
nhtım; bf110.k bir umumi gezinU yoluna tah 

( Dnamı 9 uncuda) 

1 

Viyana Mektubu: 

Auuaturyadan ,ılnp gitmelı iatiyen Y ahuJiler, ViyanaJa Lehi•tan 
Sefareti önünde paaaportlcmnı tılmalc irin belcliygrlar 

Şu Günlerde Viyanada 
Neler Görülür? 

V iyana, (Hususi muhabiri
mizden) - Bükreşte, Bu

dapeştede siyasi faaliyetin sokağa 
aksetmediğini görmüştüm. Avru
panın manzarası Avusturya hudu-
dundan içeri ayak basar basmaz 
değişiyor. Huduttan sonraki ilk 
istasyon nasyonal sosyalist propa-

f gandasının küçük bir nümunesi: 
Baştan aşağı Alman bayraklarile, 
def ne dallarile donanmış, Hitlerin 
resim ve Says Ingart'ın meşhur 
cümlesi: "Bir mıllet, bir devlet, 
bir Führer.,, Bundan başka hu
dut istasyonlarında şöyle bir lev
ha: "Dışarıdan gelen Avusturyalı 
ve Almanyalı! Alman Avusturya
ya hoş geldin.,, 

Hat boyunda bütün binalar bu 
şekilde yazılar ve işaretlerle do
lu. Hatta otomobiller, arabalar, lo
komotifler, hülasa beygirlere va
rıncaya kadar bütün nakil vasıta
ları muhakkak önlerinde, yanla
rında arkalarında bir gamalı haçla 
Hitler'in bir resmini taşıyorlar. 

Bu faaliyet Viyanaya yaklasmca 
haddi azamisini buluyor. Re.,hu
ler, bayraklar, yazılar irileşiyor, 
çoğalıyor. Vi)' .... trenden inin
ce bindijim taksinln şoforüne gi
deceğim sokajın adresini verdim. 
Yüzüme biraz acayip bir bakışla 
baktıktan sonra "Hangi numara? .. 
diye sordu. Otelin ismini de işitin
ce "Hımm,, diye manalı gülümse
di. Bu hareketlerin sebebini anla
madığım için hayret etmekle be
raber ses çıkarmadım. Yola koyul
duk. Yoldan geçerken etrafa bakı
yorum. Bütün binalar baştan aşa
ğı 20-30 metre uzunlukta bay
raklarla, haçlarla, resimler ve ya
zılarla donanmış. Yazılar şöyle: 
Hitler bize ekmek ve i§i ıetiriyor. 
Hitler'e (evet) diyerek te,ekkür 

edelim. 
Milyonlarca kalpten sevinçli bi1' 

"Evet!,, 
Bazı binaların boyunca koskoca

man bir (Ya!) gorülüyor. Bu (ya) 
Avusturyalıların on nisandaki ple
bisitinde vermiye mecbur oldukla
rı cevabı temsil ediyor. Meydan
h}-rda kocaman propaganda takla
rı yapılmış. Bütün dükkanların 

kapılarında kırmızı veya yaldızla 
boyalı gamalı haçlar asılı. Cadde
lerin boyunca dizili yaldızlı sütun
larda yine haçlar ve Alman kar
talları. Düşünüyorum: Bu kadar 
dekora herhalde birkaç yüz bin 
lira lTlMraf gitmiştir. Neticesi ev
velden belli bir reyiim için fazla
ca bir külfet değil mi? 

Ş oförün adresi verdiğim za
man çıkardığı Hımın! m 

manasını biraz sonra anladım. Me
ğer gideceğim otel Yahudi mahal
lesinde imiş. Şoför de bel.iti beni 
Yahudi zannetmişti. Otele girince 
orada oturduğunu bildiğim bir ak
rabamı sordum. Odasında olduğu 
cevabını verdiler. Ben de bir oda 
istediğimi söyledim. Otelci "Veri
rim amma, dedi, pazar günü saat 
on ikiye kadar?,, 

Hayretle sordum: 
- Neden? Daha fazla kalına

maz mı 
- Hayır! O saatte oteli teslim 

ediyoruz 
Bu sırada beni karşılamıya ge

len akrabam meseleyi anlattı. Bir 
gün evvel Nazi polisler gelerek pa
zar günü binanın polis dairesi ya
pılmak üzere işgal edileceğini, bl-

naenaleyh o güne kadar bütün o
daların tahliye edilmesi lizımgel
diğini söylemişler. Pazar günü çık 
ma'yı kabul ederek odJY1 tuttum. 

Çoktandır görmediğiır;ı akraaa
mın odasına çıkarak biraz Istan
buldan konuşmak, laf atmak isti
yordum. Lakin beş dakika geçme
den odanın içi bir matemhane ha
lini aldı. Otelde oturan Yahudi mü 
teriler birer bir.er gelerek üç gü
ne kadar çıkmaları lazım geldiği 
için çok müşkül vaziyette kaldık
larını, nereye gideceklerini bilme 
diklerini anlatıyorlar, dert yanı

yorlar, ağlaşıyorlardı. Akrabam si
vil polis teşkilatına müracaat ede
rek başka bir ycıre çıkıncaya ka
dar otelde kalabilmesi için müsa
aqe istemiş. Yahudi olmadığı, 

Türk olduğu anlaşılınca bu müsa
adeyi alabilmişti. Lakin diğer müş 
teriler bu müsaadeden istifade e
demiyorlar, çoju uzun zamandan 
beri bu otelde oturdukları ve lde
ta evlerinde gibi yerleştikleri için 
başka bir yere çıkmak onlara güç 
~liyordu. Aynı zamanda hıristi
yan oteJ sarupıen ~aııucu,lerı ka
bul etmiyw. 7i~ bir Yaııwpi tJle
llnde yer bulsalar bile yarın öbür 
gün onun da işgal edileceğinden 

korktukları için orada da yerleş
miye cesaret edemiyorlardı. Bir 
çokları işgalden sonra uğradıkla
rı fena muameleden şikayet edi
yorlardı: Nazi polisinin müsaade
sinden istifade eden Yahudi düş
manları sokaklarda rastladıkları 

Yahudileri tokatlıyorlar, pantalon 
lannı açarak içine soğuk su doku
yorlar, ihtiyarların sakalını çeki
yorlarmış! Bunları biraz hayret, 
biraz şüphe ile dinlerken sokakta 
bir gürültü koptu: 

- Hitler bizim haliskirımız, 
Hitler bizim Führerimiz! Kahrol
sun Yahudiler .. 

Arkasından şangır, şungur di
ye bir gürültü daha. Pencereye 
koştum. Kollarında gamalı haç 
taşıyan beyaz gömlekli beş on 
~nç çocuk karşıdaki dükkanı taş 
layıp camını çerçevesini indiriyor 
lardı. işleri bitince br k d ha "Y . ere a 

aşasın Hıtler!,, diye bağırdık-
tan sonra çekilip gittiler. 

A kraba~ sordum: 
- Pekı, hükümet bu ha

reketlere ses çıkarmıyor mu? 
- ~annederim ki Nazi reisleri 

Yahudılere karsı bu kadar "dd .. t - şı et 
gos ermek taraftarı değili F 
kat küçük Nazi memurlane~ilik: 
h.alk~ teşvik ediyorlar. Hatta ken
dılerı de sebepli sebep . d . sıza amlan 
tevkif ve eziyet ediyorlar. 

Biraz daha konuştuktan sonra 
sokağa çıkmak istedim. Akrabam: 

Aman, dedi, senin işaretin 
yok! 

- Burada bütün Almanlar ya
kalarında bir gamalı h aç rozeti ta-
şımıya mecburdurlar Ecn b"I de · eıer 

~~nsup oldukları milletin işa-
~etını takarlar. Yalnız Yahudile
"'ın herhangi bir işaret kullanma
ıarı memnudur. Seni de 
işareıs· .. .. sokakta 
- ız gorurlerse y ah udi oldu-
gunu zannederler belk' b l' · ı aşına bir 
şey ge ır. Şu rozeti tak da .. l 
çık. oy e 

Uzattığı rozete bakt 
l ·ı· h·1·1 ım Ne hi-a ı ı a e. ne de yıld 
ziyen bir Tü k ba ızı yıldıza ben Akrabam; Yl'•tı taklidi.. 

<Devamı 1 o 1'71C11Cf4J 
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AYDINDA: 

Bir Arsa Alım 
Satımından 
Çıkan Cinayet 
Aydın, (TAN) - Ağır ceza mah

kemesi, cereyan tarzı garip bir ö
lüm davasını neticelendirmiştir. Ha 
dise şöyle geçmişti: 

Nazillinin Sinekçiler köyünden 
Kara Halil oğlu 38 yaşında Musta -
fanın kardeşi, komşusu Karaali oğ
lu Nuriye beş liraya bir arsa satı
yormuş. Pazarlık esnasında Nurinin 
ağabeyisi Hüseyin gelmiş: 

KZILCAHAMAMDA: 

Kızılcahamamda bir cinayet işlendi. Bir delikanlı öldürüldü. Katiller, 
bu resimde zabıta kuvvetleri arasında görülüyor. 

KIZILCAHAMAMDA: 

Meşe Ağacından 
Atlarken 
Düştü, ô:dü 
Kızılcahamam (TAN) - Aksak 

köyünden Sadık oğlu Ali, ormanda 
kaçak olarak Meşe dalı keserken, 
orman muhafızlarının geldiğini gör
müş ve korkusundan kendisini yere 
atmıştır. Bu esnada başı taşa çarp
tığından ölmüştür. 

Hayvanlarda Hastahk Var 

Osmanlı Bankasına Memur Ahnmak 
İçin Müsabaka İlanı 

Osmanlı Bankasınca bu kere yeniden hizmete alınacak Türk memur
ların intihabı için mayıs 1938 ayı zarfında bir müsabaka açılacaktır· 

Yaşı, 35 ten aşağı olup bu müsabakaya girmek isteyen erkekler narn
~etliklerini kaydettirmek ve kabul şartlarını öğrenmek üzere nisan aY1 
zarfında her hafta salı ve cuma günleri saat 14 ile 15 arasında Osman
lı Bankasının Galatadaki merkezinde Kişi işleri servisine müracaat ede-
bilirler. ı 

Talipler hüviyetlerini müsbit evrak ile beraber tahsil tasdikname ya
hut şehadetnamelerini ve şayet bir vazifede istihdam edilmiş iseler, hiz
met şehadetnamelerini birlikte getirmelidirler. 

Orman Koruma Genel Komutanltk 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıtalan ihtiyacı için 4800 adet 
portatif çadır kapalı zarf usuliyle ihalesi 30...:-4-938 günü saat 10 An· 
karada Yenişehirde komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 29760 lira ve muvakkat teminatı 22.-:ı2 lira. 
3 - Şartnameler 1 lira 50 kuruş mukabilinde Satınalma Komisyonun

dan alınabilir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklüli mek

tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri 
ilan olunur. (2036) 

- Dağbaşındaki arsa para ile mi 
satılır? diye Mustafaya sataşmıya 

başlamış . ve bıçağını çekip üzerine 
hücum etmiştir. Mustafa da nefsini 
korumak için yerden bir taş kapa
rak Hüseyinin başına vurmuş, beş 
gün sonra Hüseyin ölmüştür. Bir Delikanlıyı Hiç 

Yüzünden Öldürdüler 

Kızılcahamam (TAN) - Seneler -
denberi baytarsız olan kazamız hal 
kının hayvanlarında muhtelü has
talıklar bulunduğu anlaşılmıştır. Bay 
tarlığımıza tayin edilen İbrahim, 
hastalıklarla esaslı şekilde mücade-

J leye girişmiş, köylerin kısmı aza -
mında keçilerin çiçek, sığırların şap f stanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: Ağır ceza mahkemesi, Hüseyini 
3 sene 4 ay ağır hapse mahkUm et
miştir. 

:4ğaca Asılan ~dam 
Aydın (TAN) - Ağır ceza mah -

kemesi, şayanı dikkat bir cinayet da 
vasını rüyet etmektedir ve yeni bir 
tevkif karan vermiştir. 

Dereye Atılmış Ceset iki 
Gün Sonra Meydana Çıkarıldı 

Hadise şudur: Bozdoğanın Asma 

köyünden Mustafa oğlu Şaban ve 

kardeşi Hasan, kızkardeşleri Hatiçe 

ile gayrimeşru münasebatta bulu -
nan İsmail oğlu İsmaili, enişteleri 
köy muhtarı Süleymanın teşvikile 

bir gün sıkıştırmışlar, tarladaki ar
mut ağacına asmışlar, bundan sonra 
gömleğini çıkanp ~rine temiz bir 
kadın gömleği giydirmişlerdir. Bu 
cinayetin, Hatiçeden başka şahidi 

yoktur. • 
Şimdi Hatiçe, zabıtada ve sorgu ha 

kimliğinde verdiği ifadeye zıt be -
yanatta bulunduğu için mahkemece 
tevkif edilmiştir. 

Bir Kız Sevdiğine 

Kızılcahamam (TAN) - Çeltikçi 
nahiyesinin Mahkeme Ağacın ve 
Değirmenönü köyleri arasında feci 
bir cinayet işlenilmiştir. Tafsilat 
şudur: 

Değirmenönü köyünden Ömer oğ
lu 22 yaşında ve çok yakışıklı Faruk 
ile kardeşi 15 yaşında Durdu, Ya
banabat çayı yakinindeki bir bahçe
den, kendi bahçelerine götürüp dik 
mek üzere bir iğde ağacı fidanı çı

karmak istemişlerdir. Bu esnada hü 
cum eden dört atlının kurşun yağ
muru altında kalmışlar, Durdu, a
ğaçların arasına kaçmıya muvaffak 
olmuşsa da Faruk mütecavizler ta
rafından yakalanmıştır. Zavallı genç 
öldüresiye dövüldükten sonra, ka
barmı§ bir halde bulunan Yabana-

Jlnıc+• 
Aydın, (TAN) - ;Burada garip bir ADANADA: 

vaka olmuştur. Kadıköyünde oturan Çiftçilere Elmas 
Rumeli miıhacirlerinden birinin 14 Madalya Yerildi 
yaşındaki kızı, 18 yaşında bir deli- Adana (TAN) _ Mıntakamız çift-
kanlıya kaçmıştır. Delikanlı, kızı adli çilerine, 'hava kuvvetleriı:e yaptık
yeye getirmiş, yapılacak bir muame lan yardımlarından dolayı hava 
le görülmiyerek kız, çağırılan babası k b. ı ' d 1 . urumu namına ır e mas ma a ya 
na teslim olunmuştur. Fakat kız, ba- "lm' t' B .. b tl h Ik 

• • • • y y verı ış ır. u munase e e a e -
basıle gıtmek ıstemeış, bagırıp çagır- . d 1 · d li b" 

vın e yapı an merasını e va ır nu 
mıya başlamış, zorla otomobile bin- tuk sö lemi tir. 
dirilere~ k~yüne götürülmüştür. Mdaiya, ç;ftçiler birliğinde sak-

Ertesı gun babası buraya, adliye lanacaktır. 

Ölmeden Mezara 
Götürülen Kadın 

bat çayına atılmış ve cesedi iki gün 
sonra Gümele değirmeni önünde 
bulunmuştur. 

Müddeiumumi Cevdet Kızıloğlu, 

Jandarma kumandam ve hükumet 
doktoru buradan hadise mahalline 
gitmişler, Çeltikçi karakol kuman
danı Mehmet Kutlayın gayretile 
dört kişi cinayet faili olmaktan mat: 
nunen tutulmuşlardır. Bunlar, mah
keme Ağacin köyü muhtar ve hati
bi Zühtü ile bacanakları köy korucu 
su Kazım, köy meclisi azasından İb
rahim oğlu Muhiddin ve Kör İbra
himdir. 

Hadise mahalline yakın olan Ça
vuşlar köyü ahalisi, cinayetin sureti 
cereyanını gördüklerini söylemiş

ler ve ifadeleri alınmıştır. 

ırz~RDE: 
8 Kişi Yaralandı 

İzmir, (TAN) - Akşam saat 7 de 
buradan kalkan tren, Karşıyaka is
tasyonuna giderken bir kaza olmuş
tur. 
Makasçı vazüesini yapmışsa da 

bir tel koptuğu için boş yol açılma
mış yük vagonlarile dolu hatta girip 
olanca hızıyla çarpmıştır. Bir çok 
vaponlar parçalanmış, sekiz yolcu 
yaralanmıştır. 

nesi doktorlarından Örfi ve Kemal 
ile hastabakıcılarından Sıdıka ve Ne 

ye gelmiş, kızının yaşını büyütmek, 
ondan sonra da kızını sevdiği deli -
kanlıya vermek için teşebbüsata baş 
lamıştır. Adamcağızın söylediğine 

göre kızı sevgilisinden ayırmak ve 
zaptetmek mümkün olamıyormuş. 

Adana, (TAN) - Necibe isminde- bahat birinci asliye ceza mahkeme
ki kadını ölmeden mezarlığa gön - sine verilmişlerdir. Yakında muha
dermekten maznun memleket hasta- kemelerine başlanacaktır. 

Köylü, hareketinden memnun, yol gösterdi. Fakat 
zavallı adam pek miskin görünüyordu. Belki de yü
rüyüşü, kasabalarda köylülerin adet ettikleri bu tem
bel yürüyüştü. Ben de arkalarından gittim, arkadaş
larıma yetiştim. Köylüye sordum: 

- Siz gözünüzle gördünüz mü? 
Emniyetle başını salladı. 
- Siz ne kadar uzaktaydınız? 
- Tam orada, pencerenin altında. 
- Silahı da gördünüz mü? 
Köylü elini yüzüne doğru kaldırdı: 
- Bu eli nasıl görüyorsam, öyle gördüm. 

- Nasıl bir silahtı? Bir piştol mi.ı, revolver mi? 

Köylü, çok emin bir tavırla bunun iki çüteli piş
tol olduğunu söyledi. On sekizinci asra ait kuburlu 
bir piştol olduğunu, bir köyün müzesinde gördüğü bir 
silaha benzediğini söyledi. Arkadaşlar ne olduğunu 
anladılar. Fakat yine papazın evini aramak üzere yol
larına devam ettiler. Birçok papazların Üzerlerine a
teş ettiğini, bunların hiçbirisine emniyet edilmiyece
ğini söylediler. Papazın evini aradılar, fakat birşey 
bulamadılar. Papazın annesi fena halde korktu. Pa
pazın, "yeğeni,. papazın evinin kahyası, papaza kö
yün ismiyle hitap ediyordu. Papazın annesi hasta ol
duğu için onu Salibiahmer hastanesine gönderdiler. 
Papazla karısını da yerli halkın boşalttığı kasabanın 
içine naklettiler. Papaza refakat eden arkadaşlarım 
silahlı olduğu için, papaz kendisini öldürmiye götürü
yorlar sandı. Arkadaşlarım teskine çalıştılar, fakat 
gerek kendi, gerek kahyası okadar heyecanda idiler 
ki, kendi korkulannın gürültüsünden başka birşey 

duymuyorlardı. Annesini sedyesiz hastaneye götüren 
grupun arkasında yürüyorduk. Şişman, kısa boylu, 
muazzam gövdeli, kısa bacaklı papaz, uykusuz bir 
geceden yüzü kıpkırmızı mütemadiyen "İsa, senin 
için ölüyorum,, diye bağırıyor, kitaplarda gördüğü, 
müstemlekelerde kurban giden misyonerlerin tavır
larını taklit etmiye çalışıyordu. Papazın bizi öldür
mesine imkan görmediğimiz i~in, hiç birimiz onu öl-

dürmeyi düşünmemiştik. Kahyası, önünde eğildi, 

kollarını papazın boynuna doladı ve havayı yırtar gi
bi bir sesle bağırdı: 

- Artık biribirimizi öteki dünyaya kadar, bir da
ha görmiyeceğiz. 

Papazı götüren arkadaşlardan biri onu omuzların
dan kaldırdı, gülümsedi, ötekilerin hayretli bakışlan 
karşısında: 

- Merak etme, dedi. Allahın kendisine verdiği 

ömrü tüketecek. dedi. 

Papazın anası hastanede iyileşti. Diğer üçünü de 

Madride gönderdiler. Zannederim papaz, şimdi her
zamandan fazla mucizeye inanmaktadır. 

Papaz gittikten az sonra. ilk top sesini duyduk. 

- İşte şimdi hapı yuttuk. dedim. Yerimizi tesbit 
ettiler, bizi canlı canlı kebap edecekler. 

A. 15. 5 tayyaresi başımızın üstünden bize bomba 
yağdırıyordu. Bir evin damı havaya uçtu. Bize Sier
ra'nın diğer tarafından da yüksekten ateş ediyorlardı. 

Fakat dağ tarafından gelenler daha ehemmiyetsizdi. 
Bombalar biribiri ardına yağıyordu. Yolların birleş
tiği noktada toplar patlıyor, diğerleri mühimmat 

kamyonlarını, milis kütlelerini anyordu. Her daki
ka, üç dört bomba birden üzerimize düşüyordu. Bir 
saatten evvel kasabayı yerle yeksan edeceklerini tah
min ediyorduk. Herşey altüst olmuştu. Ben mesul 
olanları, bizim taburların askeri liderlerini anyor
dum, bunlar bizim en büyük düsmanımız ~örünüyor-

ve küçük kanatlı hayvanların da ko
leraya tutulmuş oldukları tespit e
dilmiştir. Hastalığın fazla yayılmış 
olduğu Pazar nahiyesi ile köyleri 
kordon içine alınmış, ihtilat ·imkan
ları kaldırılmıştır. Kazamız merke
zindeki hayvanlar da şap hastalığı-
na tutulmuş olduklarından ayni ted
bir ittihaz edilmiştir. Ayrıca kaza -
mızın bütün hududuna da karantine 
vazolunmuştur. * Kızılcahamam, (TAN) - Ala -
kadarlar, hususi muhasebeden para 
alırken çok müşkülat çekmektedir ~ 
ler. Sebebi en küçük miktardaki te
diyat için bile vilayet encümenin -
den karar alınmakta olması, bunun 
da aylarca gecikmesidir Hiç olmaz
sa küçük tediyeler için bu usulden 
vaz geçilmesi, tediyeden sonra ev -
rakın encümene tasdik ettirilmesi, 
şikayetlerin önünü alacaktır. 

• 

Alanyaya Bol Su 

Getirilecek 
Alanya, (TAN) - Yurdumuzun 

P-ortak::ı l ihtiyacmi:ian ı:pühim bir 
kısmını temin eden Alanyada naren-

ciye bahçelerinin hemen hemen hep

si kuyu sularile beslenmektedir. Bu 

müşükülü ortadan kaldırmak için bir 

kaç yıl evvel belediye ve muhasebei 

hususiye 60 bin lira sarfederek, 6 ki
lometre uzaktaki Dim çayından su 
getirtilmek üzere bir kanal açtır

mıya başlamışlar, fakat bu eser ya
rıda kalmıştır. Geçenlerde Alanyalı
lar namına giden bir heyet keyfiyeti 
Nafia Vekaletine bildirmiştir. Şimdi 

gelen bir telgrafta, Dim çayı suyu
nun Alanyaya getirtilmesi tesisatının 
bu sene ikmal edileceği bildirilmiş
tir. Bundan dolayı sevinen halk bir 
miting yapmış ve büyüklerimize şük
ran telgrafları çekmiştir. 

Heybeliada verem sanatoryomuna lazım olan 100 adet karyola 100 a· 
det şezlong ve 100 adet etajer kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 25 nisan 1938 pazartesi günü saat 15,30 da Cağaloğlun· 
da sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Karyola için 27 şezlong için 20 etajer için 9 li· 
radır. 

3 - Muvakkat garanti: 420 liradır. 
4 - İstekliler nümuneleri ve şartnameyi hergün komisyonda görebi

lirler. 

5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka· 
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarfların ihale saatinden bir sa· 
at evvel komisyona vermeleri. (1954) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilcinı , 
Kırklareli · Nafıa Müdürlü9ünden : 

1 - 7 - 4 - Ş38 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi yapılmak üzere 
eksiltmeye konulan Demirköy kazasına tabi Ayastafanos köyünde ya
pılacak 6626 lira 15 kuruş keşif bedelli gümrük muhafaza binası inşaa
tına talip zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesi mu· 
cibince tekrar kapalı zarf usulile ve ayni şeraitle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 27~938 tarihine müsadü çarşamba günü saat on 
beşte Kırklareli Nafia binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler sartnameyj ve buna müteferri diğ:er evrakı her eün. 
.Nana mucıurıugunde gorebilırler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (507) lira muvakkat temi
nat vermeleri ve Nafia Vekaletinden veya Nafia Müdürlüğünden alın
mış 938 senesine ait yapı müteahhitliği vesikasını ve Ticaret Odası sicil 
kağıdını hamil bulunmalıdır. 

5 - Teklif mektupları ikinci maddede gösterilen saatten bir saat ev
veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların eksiltme saatine kadar gel
miş olması ve zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazun
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1994) 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul adliye dairesi için satın alınacak olan 20 Düzina Sandaliye 

açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 720 lira olup muvakkat 
teminatı 54 liradır. Şartnameyi görmek isteyenler tatil günlerinden 
maada her gün İstanbul Sirkeci Aşir Ef. sokak 13 numarada Adliye le
vazım dairesinde görebilirler. Eksiltmenin 29~1938 cuma günü sa
at 14 te Adliye levazım dairesinde yapılacağı ilan olunur. (2038) 

burlan dışan fırlıyor, öndeki dar sahanlıkta biribir
lerini iterek bombalan görmek istiyorlardı. Fakat 
her defasında iki üç tanesi ezilmiş bir halde kapının 
önündeki taşlıkta serilmiş kalıyorlardı. Biz dışarda, 
mermer sütunun arkasında kalmayı tercih ediyor
duk. Tehlike gittikçe büyüyor gibi görünüyordu, fa
kat hakikatte fazlalaşan birşey yoktu. Bir buçuk sa
atten fazla düşman askerleri şehir odasının önün
deki küçük meydana ateş ettikleri için bize öyle gö
rünüyordu. 

lardı. Fakat bulutları parçalıyan bombalardan ko

runmak işi bize kafi geliyordu. Birinden kaçarken ö
tekisine yakalanıyorduk. Üzerimize hem bomba, hem 

İçerdekilerin bir akınında dışarda kalan üç asker, 
birdenbire patlıyan bir şerapnelin ateşi altında kal
dılar, ikisi öldü, ötekisi de ağır yaralı olarak gönde
rildiği hastanede öldü. şarapnel atıyorlardı. Şarapneller havada parçalanı

yor. Yanmış bulutlar halinde dağılıyorlardı. Bir iki 
dakika içinde sokaklar boşandı. Herkes neresini bul
muşsa oraya kaçmıştı. Ben arkadaşlarımı takip et

tim, biz altı kişi kasaba odasının -kumanda heyeti

nin muvakkat merkezi- önündeki siperin altına gir

miştik. Burası eski tarzda iki katlı bir bina idi, üst 

katı taş bir sütunun üstüne oturtulmuştu. Kapıdan 

girince büyük salon, merdivenler milis askerleri, hü-

rnm kıtalarile dolmuştu, bunlar içerisini doldurduk
lan için, biz dışarda kaldık. 

Her bomba düştüğünde, hepimiz mermer sütunun 

arkasında biribirimize sıkışarak korunmıya çalışı

yorduk. Biraz ötede, binanın karşısındaki boş bir ar
sada kumandanlara ait on bir on iki otomobil vardı. 

Fakat bunların hepsi bombalar, tabanca kurşunlari
le delik deşik edilmişti. Milis nöbetçisi bağırdı: 

- Ne mükemmel sığınak ... Hiçbirimiz içinden can 

lı çıkmıyacağız. 

Bu sözü hepimiz kendi kendimize söylüyor, fakat 
hiçbirimiz yüksek sesle söylemiyorduk. Düşman ate
şini düşünerek susuyorduk. Bir veya birkaç bomba
nın birden her düşüşünde, binanın içindeki salona 
istiabından fazla sıkışan milis askerleri, hücum ta-

Vakit vakit ben ve arkadaşlarım biribirimizi kor
kutuyorduk. Sonra tekrar bu felaketin de geçeceğini 
söyliyerek biribirlerimizi teselli ediyorduk. Dördü
müz yaralıları bombaların altında taşıdık. Köşeden 
sıhhiye memurunu görünce hastalan ona teslim et
tik. Bir kaç dakika bir cumbanın altında mütereddit 
bekledik, sonra ne yapacağımızı düşünmeden, arka
daşlarımızla beraber olmak için kasaba odasına git
tik. Ölen iki adam yüzleri dıvara çevrilmiş, daha sa
hanlıkta yatıyorlardı. Bunlardan bir tanesi ö
lüm tuzağına yakalandığımızı söyliyendi. Şarapnel
ler patlarken. mektepte bize muhit hakkında öğreti
lenleri hatırladım, muhat olduğumuz hava gayet so
ğuktu. Bir damın üstünü uçuran. bir kapının eşi~ini 
yıkan, meydanın ortasına düşen bir şarapnel. bize 
havanın ağırlığı hakkında fikir veriyordu. 

Kasaba evinin sahanlığında yatan ölü askerler, bi
ze hava dalgalarının getirdiği sıcak demir hararetini 
hatırlatıyordu. Onlar önümüzde düşmüşlerdi. Bir taM 
nesinin tüfeği toprağa düşmüş, yuvarlanarak ayak~ 
larıına kadar gelmişti. Fasta böyle silahını yere dü
şürenlere ne kadar kızdığımı hatırladım. Geçen on 
sene içinde kuru sıkı patlıyan bir silahın, şimdi önüm 
de kanlar içinde yatan bu askerlerden daha fazla te-
sir yaptığını dt\şündüm. (Devam1 1ınrJ 
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Maden Tetkik ve 

Arama Enstitüsünde 

Avar Hanının Sarayı da 
Çarın Nüfuzuna Girmişti 

Saatlerce - b k lı .. 
deınecı suren u an musa-
kUrb e, Gazi Mohammed birkaç 
harb;n v~rmişti. Fakat, (Müritler 
tad \Lt_:ııihinin ilk zaferini de, bu 

a .uıraz etmişti. 

G azi Mohammedin kısa bir 
katan ~an bütün Dağıstanda 
llttık dıgı şöhret ve ehemmiyet, 

b Çarlığın nazarı dikkatini cel
etrn · .A. ıye başlamıştı. 

lt Yni zamanda, (Avar hanı) ma
n~ }v: ınevkiini idare eden (Bahu 
h ge lSmindeki kadın da Gazi Mu-

ıa:~ed?1 -ve bilhassa (Müritler 

0 t· ı) nın - halk üzerinde husule 
"'e ırd·~. · k 

1 
ıgı tesirden fena halde kuş-

u anmıştı. 
B .. t .. sar u un hanların ve Şemhallerin 

d ayları gibi, Avar hanının sarayı 
ta tarnamile Çarlığın nüfuzu al-
lnda idı" Hanlık k" · · k"" ük. bir ··· mev ıını, uç 

ha Çocuk işgal ediyordu. Fakat, iş 
l3 ~nda, bu çocuğun validesi olan 

; u Bige bulunuyordu. 
it· ahu Bige zeki, haris ve cüret-

diarl bir kadındı. Bütün Avarlan 
ea·~. ' 

ıgı gibi idare etmek istiyor-
:~uhitte kendinden kudretli bU: 

1.. UZ sahibinin türemesine br tür-
u akıl erdiremiyordu M.. . 

kit ~ritler tariki zuhur ettiği va
teı: unu aleliı.de dini bir hareket 

akki et · 
ttı· mış; pek o kadar ehem-
ıyet ve"""" . t• F talik· :•uemış ı. nkat sonra bu 

?\i ~~. sıy?.si bir mecraya girdiğif!t; rur gormez, fena halde telaş 
ha ış.. Tarikin manevi tesirini • 

nlığın r • .. ' 
~ta esmı kudret ve nufuzuna 
!errıışt~ aşığa bir rakip telakki ey
~ t · e, batkı bu tarıkten u-
büsı utnı~ için birtakım te~eb -

G
e.re gırışmişti. 
a:z· M alır lı ohammed, bunu haber 

Var a rnaz~ ~rik:te dahil olan A
l'eisı~!l~rı ıle diger komşu kabile 
Va:zi ~1 • (?imri) ye davet edeııek, 
i Yetını ızah etmiş.. Yapılacak 
! . hakkında, reye müracaat eyle
.. ıışti. 

M·· ~ Uzakere neticesinde şu kısa ve 
&ti karar verilmişti: . 

?tı - Han sarayı da bize iltihak et
tı elidir. Etmediği takdirde, ceza-
nı görınelidir. 

l' Gazi Mohammed, derhal bu ka
§~ın t?tbikine geçmişti. (3 bin) ki
Q ik hır kuvvetle, Andiye doğru 
~erlemişti. Maksadı, oradan da bir 
'l'r.~VVet alarak (Honzah) üzerine yü 
-'<!Ylek ti. 

)' (.A.ndi) liler, Ruslarla büyük mile 
,,_asta ticarette bulunduklan için 
~tl ~ ' ~~ ıgın dostu olan (Avar) hanı ile 
lliUcadcleye girişerek menfaatleri-

kaybetmck istememişlerdi. 
r· Gazi Mohammed, (Andi) de bir iş 
~~rerniyeceğini anlayınca, başka 
~0~lerden ve kabilelerden yardım
~ 10Plamıya teşebbüs etmişti. Fn
,.,_.1 bu sefer yanında bulunan (Şa
.. ıtl); 

)a( Geç kalıyoruz... Boş yere, o
ı.~~nnııyalım. Elimizdeki kuvvet, 
~ 1

• Derhal Honzah üzerine atıla-
~. 

d biye, Gazi Mohammedi bu fikir-
~tı. Va • • • zgeç ı rm ıştı. 

P akat İmam, müteredditti 
~ çünkü Honzah, o kadar kodt girilir ve çıkılır bir yer değil-

da. '!3u küçük şehir, denizin sathın
~ 11 1700 metre yüksekte, bir uçu
~a;:1tın kenarında kunılm1:1Ştu. O
~~ an geniş bir dağ deresi, (Avar 
ııı}'Usu) na doğıv uzanıyo~u. Şe
ft ' 700 haneden ibaretti. Bir tara
Qç ~ÇUrunıa dayanan şehrin diğer 
~~ ara~ı, siperler ve kulelerle tah
lııtlk edılmişti. Ve şehri dolduran 
~~tı. ın çoğu da, muhtclü sebepler
lıtt dolayı Kafkasyanın başka şe-
4ti "e köylerinden kaçarak buraya 
~ca. etmiş olan dik başlı ve katı 
~ 1 Plı birtakım serserilerden iba -

t" la.hi~· Bunlar, Avar hanlığının en 
4;d~ muhafızlarını teşkil etmekte-

Yolda; Gazi Mohammedin arzusu 
yerine gelmişti. Müritler tarikine 
muhip ve taraftar olan birçok kim 
seler, mücahit kafilesine iştirak 
etmişlerdi. 

Bu kafile; tam 1830 şubatının 
13 üncü günü ansızın Honzahı ku
şatmış; üç taraftan sarmıştı. Gazi 
Mohammed. bütün tekliflerini ya
zarak hanın naibi ve valdesi olan 
(Bahu Bige) )ye yollamıştı .. Bu tek 
lifler kabul edildiği takdirde. der
hal hanlık ile bir itilaf aktedilecek 
hana hürmet gösterilecekti. Aksi 
takdirde, mücadeleye girişilecek

ti. 
Mağrur ve müstebıt ruhlu Bahu 

Hanım; gerek şehrin mevkiine, si
per ve kulelerine; ve gerek mai
yetindeki kuvvete güvenerek bu 
teklifleri şiddetle reddetmiş; der
hal çekilip gitmesi için, Gazi Mo
hammede acı bir haber göndermiş
ti. 

Ertesi gün Gazi Mohammed şeh
re hücum etmişti. Bu hücum, cid
den mühimdi. Tekbir getirerek ile
ri atılan mücahitler, korkunç bir 
deniz dalgası gibi, her tarafı ihata 
etmişlerdi. 

.Mücahitler, iki kola ayrılmıştı. 

Şark taraftan hücum eden kola, 
Gazi Mohammcd kumanda edi -
yordu. Diğer kolun başında da Şa
mil bulunuyordu. 

Kulelerden ve siperlerden, yağ
mur gibi kurşun yağıyordu. Fakat 
buna rağmen (Şamil), büyük bir 
cesaret ve soğukkanlılıkla mezar
lı}c . tarafından ilerliyor, ve şehre 
gınyordu. 

Hanlığın muhafızlannı teşkil e
den serseriler, Şamil ile maiyetin
dekilerin gösterdikleri cüret karşı
sında şaşırmışlar .. Yavaş yavaş da 
ğılmıya başlamışlardı. Hücum eden 
ler, bu fırsattan istifade ederek, 
artık şehrin sokaklarına dalmış 

lardL 

Ozaman karşılarına birdenbi
re Bahu Hanım dikilmiş -

ti. Öfkesinden yanakları kıpkır -
mızı ola nbu kadın, elinde yalın kı 
lıç olduğu halde, sarayının damına 
çıkmış; 

- Ey, Avarlar! .. Ne duruyorsu
nuz? .. Anlaşılıyor ki; siz, silah ta
şımıya layık değilsiniz.. Bari, el
lerinizdeki silahlan bize, kadınla
ra verin de, eteklerimizin arkasına 
gizlenin iz. 

Diye bağınnıya başlamıştı. 
Bu kısa nutuk, derhal • tesirini 

yapmıştı. Şehirlilerin hemen hep
si, bir anda silaha sarılmışlar; şid
detli bir sokak muharebesine baş
lamışlardı. 

Bu ani ateş baskinı karşısında, 
Gazi Mohammedin maiyetinde bu 
lunnnlar şaşırdılar. Dağılıp kaçmı
ya başladılar. Şamilin maiyetinde
kiler bu halden fena halde öfkele
nerek düşmanla harbi bırakıp, on
ları kovalnmıya başl~dılar. 

Şamilin yanıl'lda otuz kişi kaldı· 
Bu kuvvetle, her taraftan saldıran 
düşmanlara açıkta mukabele müm 
kün olaı;nıyacağını anladı. Derhal 
bir eve dalarak, oraya kapandı. 
Derhal arkadaşlarını evin dört kö
şesine yerleştirerek müdafaa terti 
batı aldı. Pencerelerden her tara -
fa kurşun yağdırmıya başladı. 

Gazi Mohammed de dışarda, fe
na halde bunalmıştı. Müritlerden 
iki yüz kişi ölmüş; altmış kişi ya
ralanmış, diğerleri de dağılmıştı ... 
Yapılacak şey, yapılmıştı. Bundan 
fazla bir şey yapılamazdı. Buna 
hükmeden Gazi Mohammed, daha 
fazla kan dökülmemesi için, Bahu 
Hanıma haber yolladı. 

Bahu Hanım; Gazi Mohammedin 
manevi kuvvetine iman eden Avar 
ların ve bütün Dağlıların husume
tini celbctmemek için Gazi Moham 
medin teklü ettiği itilafı kabule 

mecbur kaldı. 
Bu itilaf akdedi1dikten sonra, Ga 

zi Mohammed (Şamil) in bulundu 
ğu evi öğrendi. Onu getirtmek için 
haber gönderdi. Fakat Şamil, ihti
yat gösterdi. Hatta, Bahu Hanım 
tarafından gelen adamın; 

- Artık, harp bitti; sulh oldu ... 
Evde olanlar çıksınlar. Kendileri
ne dokunulmıyacaktır. 

Diye bağırmasını da bir hile ve 
desise zannetti. 

Her tarafta, ateşin kesilmesine 
rağmen, ortalık tamamile kararın
cıya kadar orada bekledi. Ve gece
nin zulmeti, kendisine tam bir em
niyet verdiği znman. evi terkede -
rek, şehirden çıktı. Bir gün evvel, 
karargah yapılmış olan yere gitti. 

O sırada, Gazi Mohammed o
rada değildi. Fakat orada bu 

lunanlar, uğranılan bu mağlubiye 
tin acısı ile büyük bir teessür ve 
tehevvür içindelerdi. 

Bunlar, Şamili tanımıyorlardı. 

Onun ne şerait altında, o eve ka
panıp kaldığını bilmiyorlardı. Hat
ta, daha ilk ateşte, korkusundan 
oraya iltica ettiğini zannediyorlar
dı. 

Bunlardan biri: 
- Uğradığımız bu felaket. se

nin meşum bir hareketinden ileri 
~eldi. 

Diye bağırdı. Bu sözler, bütün o
radaki müteessir ve mütehevvir 
dimağlara sanki birer avuç ateş 

saçtı. 

Derhal, (Şamil) in üstüne atıldı 
lar .. başından sarıgını oeıına.en sı-
lablannı aldılar. Kamalarını çe -
kerek, onu parçalamak için saldır
dılar. Artık (Şamil) in hayatı, bit· 
mişti. Hiç şüphesiz ki, birkaç daki

ka zarfında, havada dalgalanan ka 
malar altında can verecekti. 

(Devamı var) 

Dl\.T!°!(ten Ankaraya numune olarak 
getirilen ilk demir cevherinin maden 
tetkik \'C arama enı;titüsünde eritile
rek ilk Türk demirinin elde edildiğini 
yazmı~tık. Bu resim, eritme faaliye-

tini tespit ediyor. 

lznikte Bir Dava Meselesi 

İznik mahkemesinin şayanı dikkat bir da 
vaya bakmak i\zere olduğu. davacı olan 
KaramUrselin Kız derbendi köyünden Ah
medin su iddialarda bulunduğu ya7.ılmış

tı: Kendisi bir miktnr kUlçe halinde gümüş 
ve sekiz adet beşibirlik bulmuş, bunları 
manifaturacılık ve sarrnftık yapan Avni 
Yaman ile Mus<'!vl Aslana götürmüş, onlar, 
getirilen şeyleri bir milddet alakoymak is
temişler, Ahmctte razı olmuş. Sonra geri 
almak isteyince "Sen bize böyle bir şey 
vermedin,, ccvrıbile karşılaşmış, arkadaşı 
Fikri işe müdahale etmiş. Nihayet Ah -
met gelince Aslan kendisine kurşundan ya
pılmış sekiz altın vermiş, fnk<1t Ahmet al -
mamış. Arkndaşı Fikri de tekrar sarraflara 
müracaat ettiği zaman dövülmüş. 

Dün, Avni Yamandan bir mektup aldık. 

Bunda, fllhnkikn Ahmedin takriben 220 
gram sikletinde, yangından çıkmış madent 
bir parça getirdiğini, fnknt daha evvel o 
günkü İmik pn:r.arında Yenişehirli sarraf 
Emine de göstermiş bulunduğunu söylü -
yor. Ayni mektuba göre, Avni Yamanın 

ortağı, bu mndent parçayı iki şahit huzu
• Wl\la. cdlllr,ı, i:)tat1UWl1 J;t:tırıv lllCU \4 t etW' 

raf ve kuyumculara göstermiş ve bunun, 
Osmanlı meskükfıtındnn bakır yüzlükler ol 
duğu ve bir kıymeti bulunmadığı anlaşıl
mıştır. Bunun üzerine Ahmede haber veril
miş, fakat Ahmet kıymetsiz olduğunu bildi 
ğl malını geri almamıştır. Avni Yaman mek 
tubunda, "Meselenin bundan ibaret oldu
ğunu. mahkemeye ve kfiçük bir tahkikata 

1 
bile düşmediğini,, söylüyor. Böylece tav
zih ederiz . 

Yemeklerde Bulacağınız Madenler 
Gıdalarımızın artı .. nda maden de bu · 

lunma.ı lüzum lu o lduOu nu v e türlü tllr 
lü madenlerin v Ucudümllzde gör düOO it 
lerl bir aralık bu aUtunlarda yazmııtım. 
Bugün onları tekrar etmeden, hayatı. 

mıza lüzumlu madenlerin en mühlrr.lerl· 
nl hangi yemeklerde bulablleceOlnlzl 
ıöyllyeceillm. Vlkıa bu maden ıtıteıl de, 
vitamin llateal kadar aıkı cı bir ıeY ol· 
makla beraber, vit amin llıtealnden ıon
ra bunu yazmasak, bir ekılkltk olacak. 
Zaten bunlar hatırda kalacak ıeyler de
ğil, 9öylece bir fikir edinildikten ıonra 
• meraklıları için • luzumunda müraca
at edilecek llıtelerdlr. 

Maden bakımından." miktarca deijllıe 
de, çeıltlerl en çok yemekler etlerdir. 
Onlarda bize dalma IUzumlu olan t uzla 
birlikte az miktarda ıud, fakat daha çok 
potu. kireç, manyezi, ılliı. çelik, manga 
nez, bakır, foıfor, kükürt ve klor bul ur· 
aunuz. 

Balıkl arda da, t abir, t uzla blrıtkte yl· 
ne az miktardı ıud, daha çok manyezi, 
foıfor, potaı, kireç kükürt, klor ve iyot 
bulunduiiundan on lar da maden bakımın 
dan zengin yemeklerdir. 

Ekmek yapmak için ltlmlze yarıyan 

tanelerde ıud, potaa, kireç, allla. foafo r, 
kükürt, k lor bulunur. Bizim yedl§lmiz 
buOday unundan ekmekte, lçerlalne ay 
rıca tuz: konmasa bile, tuz biraz bulun
duğu gibi ıud, manyezi, foıfor, klor, ba· 
kır blle vardır, 

Yumurta yine maden bakımından de
ilerll bir gıda olur, onda tuz, kireç. man 
yezl, çelik, foıfor, kllkUrt ve klor bulu r• 
ıunuz. Onu n için yumurtayı ete bedel 
gıda ıayarlar. Fakat v Ucud u mUzUn ıek· 
11 için lüzumlu olan aalt amlnelerl yu
murta da temin edemedlOI için yumur· 
ta etin yerini büıbütUn tutamaz. 

TereyaOı bize kükürt le klor verir. sut 
kirecinden dolayı , o madenin bize en z:I 
yade IOzumlu bu lunduOu bu ilkbahar 
ınevalmlnde, deljerll bir gıda o lduilu g l· 
bl biraz tuzla klor da aetlrlr. 

lıtrldye. tuzla birlikte getlrdlill klor 
v e iyott an dolayı maden bakımından da 
deOerli bir gıda aayılır. lıtrldyenln ken· 
dlsl iyoda pek meraklı oldui:ıundan tabii 
o larak kendlalnde bulunan miktardan 
baıka ona ayrıca iyot lçlrerek böyle faz 
la iyotlu lıtrldyel erl ille; olarak bile ye
dirirler. 

Sebzelerden en çok çefltll olanı fa -
ıu lyenln tazesi ve kuruıudur: Tuz, po• 
taı. kireç, manganez, bakır, fosfor, kO· 
kUrt ve iyot. 

Patateı ancak tuzla potas, kükürt ve 
klor verir. 

İıpanak ta, maden bakımından hatırı 
aayılır bir sebzedir. Pota1, kireç, ılliı. çe 
ilk, fosfor, kUkllrt ve klor. 

Bezelyede zengince: Tuz, pota1, ki· 
reç, fosfor, klor. 

Baklada: tuz, kireç. fosfor, kUkUrt. No 
hutta: Kireç, çelik, foıfor, kllkUrt. Pi· 
rlnçte: Tuzla potas ve kireç. Enginarda 
kireçle foıfor. Mercimekte: Kireçle ba
kır ve kUkUrt. 

Llhanada, potas, kireç, alllı. foıfor, 

iyot ve klor. Prasada da hemen hemen 
CSyle, yalnız fosfor ekılk. Domateste: Po
tas, kireç. kUkUrt ve klor. Soöanda: Ki· 
reç, fosfor, kOkUrt ve klor. Marulda: Ki
reç, ıllls. kükUrt, klor. Hıyarda, biraz 
tuzla potas. kireç. kDkürt ve klor. Taze 
aebzelerln hemen hepsinde biraz çelik. 
Turpta: Sud, potas, kükürt ve klor ve 
karasında çeltk. 
Yemlılerden en zengin maden oca§ı 

kestane bize ıud, tuz, pota1, kireç, kU
kürt, k lor verir. Bademle, ceviz ve fın 
dık kireçle foıfor verirler. Çilek biraz 
çellk verir, biraz da ıud. Elmayla ar • 
mut, erik biraz tuz getlrlrler. Kuru O· 
zümden biraz kireç alırız. Limonla por· 
takı l da CSyle. 

Fakat yemtılerln ve aebzelerln bir lyl
llili vard ır: Etle ekmekteki madenler ka 
nımıza ekşlllk getlrdlklerl halde, sebze
lerin hemen hepsi ve yeml9lerln hepıl, 
ekşi blle olsalar, kanımızı alkalan ya• 
-oarlar. 
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lstanbulun imarı : 

Plinın Tatbikinde Gö
zetilecek Yeni Esaslar 

(Başı 7 ncide) 
vil edileceği güne kndar olup muvakkat bir 
mııhiyette olııcaktır.) 

2 numaralı kısım: Karakterleri blrlbirln
den farklı iki kısımdan mOrekkcpUr: 

Biri: Parkın duvarlarını takip eder ve a
ralan bahçeler ve yeşilliklerle süslenip böy 
lcee park duvarlan münasip•blr peyfzaj a
rasından gösterilir. 

Bu duvarlarla At meydanı arasındaki 

gflzergfıh; mote:ıddit unsurlar, bilhassa Ye
rebatan sarayı ile Ayasofya manzarnsı göz 
önünde tutularnk çizilecektir. 

Bu yolun umumi istikameti Sultannh -
met silhueUnl çerçcveliyeeck veçhlle de ol
malıdır. 

Bu 1 ve 2 numaralı yolu yıkmnyı dilşQn
mek bile caiz olmıyıın binaların ve parçalan 
maması müreccah olan eski Babıali arsası
nın mevcudiyeti ve zeminin arız.alı bulun
ması dolayısilc daha müstakim bir şekilde 
çl zllernemlşUr. • 
Eğer vilfıyet arsası üzerine mühim bir bi

na yapılmak istenirse bunun mlmnrl teşek
külünün. asıl methali bu cadde üzerinde 
açmak üzere tertip etmelidir. 

3 ve 4 numaralı ameliyeler 
4 numaralı ameliye aşağıdaki kı$ımlan 

ihtiva eder: 
Eminönü meydanından müstakim olarak 

Süleym:ınlyeye doğrudan doğruya bir yol 
yükselir ve 7 numaralı yolun üstünden ge
çerek S squar'ında Uzunçnrşı caddesinin şl 
male doğru temdidi ile birleşir. 
Uzunçarşı caddesi de genişletilmiş ve ce

nuba doğru merkezi meydana kadar temdit 
edilmiştir. (6 No. lu ameliye) 

Çarşıya Monumentale bir methal tesis e
dilmiştir. 

• 
5 numaralı ameliye 

'Eminönünden Yeniçeriler caddesine ka
dar bu yol arabalara seri bir hareket temin 
edecektir. Ve daha ziyade yayaların geçe -
ceğl ve çarşıya müntehl çok işlek ticariğ a
dalara dokunmıyacaktır. 

Tahmis caddesi genişletilmiş Sabuncu ha. 
nı sokağına muvıı1i olarak ilerletilmiş ve 
eski harap hanlardan geçmek ü:r.ere kıvrıl 
~ıştır. Vıılde hanının muhafaza edilen yük 
sek duvarı bu yolun hududunu teşkil eder. 

Yol yeni hıını tuU istikametinde keser ve 
Nuruosmaniye ile çarşı nrasınden geçer ve 
çarşıya yeni Monilmnntal bir kapı yapmak 
lüzumunu ihdas eder. 

Mezat salonunun belki bir sıra kemerleri 
yıkılır, belki bunun bir kısmı Trotoire'a te 
..... el ... ~ .,.ı.,,.. TC !ktıpııblrr, 'YC I'1\ton:::>QUC b 1 

mot11 t~kll eder. 
Nuruosnıanlyc ile YenJçcriler caddesi a

ra.<:ında KOçilkpa:ı:an ve mücavir arsalan 
ihtfvıı cıden ve çnrşıy' yakın bir yerde bir 
araba durnk yeri teşkil edilecektir. 

• 
6 numaralı ameliye 

Merkezi meydan. Üniversite meydanının 
haricinde olmak Ü7.ere muhtelif nakil va
sıtalarını toplamak kastile yapılmıştır. 

Arkeolojik kazılarla mc,,vdana çıkacak o
lan eski zafer takının bütün kısımlarını da 
ihtiva etmek flzere tespit edilecektir. 
Meydanın l"enup dılı iki katlı ve portikll 

mlmar! tarztnda bir teşekkülle tahdit edile
cektir. Bu binalar iki katlı ve Üzerleri te
rasalı olacak bu suretle Üniversiteden gö
rünen manzarayı bozmaması temin edile -
cek ve bu teras Ozcrinde Marmara manza
rasına hftklm kahveli rahat bir gezinU yeri 
de teşkil edilecektir. ... 

1 numaralı ameliye 
Haller ile posta hanı binası nrası Hasırcı

lar caddesine az çok muva:ı:l bir yolun iki 
tarafı portikli yaya kaldırımlı olacaktır. 

Bununln beraber bu yolun Yenic:ımi ar
kası ile Postane arkasında mühim binaları 
istimlfık etmek ic;in büyük paralar yatırıl
maması dilşüncesile bu kısmın ilk müstacel 
işler kısmına girmemesi melhuzdur. 

* 8 numaralı ameliye 
Bir kısım hAllere mahsultıtı getiren ve bir 

kısmı mahallelere sevkeden kamyon, oto
mobil vasıtalarının tezayildü ile Mil öniln
de kalabnlık günden güne artacoğındnn htıl 
!erin önündeki meydan kftfl gelmlyecektir. 
Bunun için htıllerln önünde bilyilk bir mey 
dan elzemdir. 

Bu meydandan dllrt istikamete gidilir: 
7 No. lu yol - F.minöni!, Galata köprü-

sü ve Postaneye doğru: 
8 No. lu yol - Atatiirk köprüsiine doğru 
Sa No. lu yol - Şehzadeye doğru; 
8b No. lu yol- Beyazıda doğru; 

* 8 a numaralı ameliye 
Mebdede meyli fazla yol olup 18 No. lu 

yol ile bera~r etilt edilmelidir. 

8 b numaralı ameliye 
Zirııat EnsUtüsü nlt tnrnfında mühim is

tinat duvarlan yapılmasını istilzam eden 
meyilli bir yoldur. 

Not: 
Bu 8a ve 8b yollan bazı yerlerinde mQ

him lmııl~tı sınaiye yapmamak ve seyriise
ferl teshil etmek için yol genişliğince iki 
muhtelif seviye alınması ve her seviyede 
bir seyrüsefer istikameti kabul edilmesi 
keyfiyeti etüt edilmelidir. 

bu kalelerin üzerine yapılmış olan binala 
yıkarak husule gelecektir. 

Kalelerin bazı kısımlan müzeler ve abi
deleri muhafaza ldnresile birlikte tetkik e
dilerek tcsblt edilecektir. 

* 10 numaralı amellye 
Yenikapıdakl Atatürk Espllınadını Ga

lata köprüsüne bağlıyan ve deniz cepheslntt 
bakan Buluvardır. Burada görülecek pa 
noramlk manzaralar sayesinde Marmara 
sahilinde, arkeolojik park ve Sarayburn 
bahçeleri arasından geçerek Boğazın büyü 
manzarasını gösteren eşi bulunmaz bir ge 
zintl buluvarı teşkil edeceğinden bu bulu .. 
var fstanbulun başlıca cazibelerinden biri 
olur. 

Güzergfıhı da bu muhtelif unsurlara uy"' 
mak üzere çl7.llccektir. 

P. P. Vn:ı:iyetl çok iyi bir lsktın mahalle 
sini tahdit eder. İstanbulun en iyi terti 
edilmiş bir lskAn mahallesi teşkil etm 
üzere burasının tnf.slltıUı bir pltını yapıla 
caktır. 

P.P. 22 Arkeolojik park arasında Pitto 
resk bir gezinti yeri. 

P.P. 33 Saraybumu bahçeleri. 
P.P. 44 Yenlknpıda yeni bir liman inşas 

Eminönü ile Sarayburnu arasında bugünk 
limanın rıhtımları üzerine yapılacak büyü 
umumi gezinti bulvarının yapılmasını ço 
uzak bir zamana teahhür etmesi hallnd 
Anvers"te Esko nehri ve Bcrsl rıhtımları 

üzerindeki gezinti bulvarları gibi liman a 
trepoları üzerinde teras ~eklinde buluvar. 

Eminönü meydanından bu buluvara mu 
vafık bir rampa ile çıkılır. 

* 11 nu;aralı ameliye 
Atatürk Buluvannı Yedikule caddesin 

bağlıyan yol, büyük merkezi garı takip e 
der ve gnnn eşya ve mcsajerl mahal! Na 
mık Kemal caddesinin karşısında olur. B 
yolun seviyesi demlryolu seviyesinden dah 
yüksek olacakbr. 

* 12 numaralı ameliye 
Bu yol fstanbulun banliyöye, Floryaya v 

Tayyare meydanına doğru büyük çıkısla 
rından biri olup Edlrne yolu ile blrlcşi 

Bu yol iki kısımdan mOrekkcptlr: 
a) Genlsletllmlş olan Yedikule caddesi. 
b) 21 numaralı yol ile 20 numaralı mey 

dan arasında yeni bir yol. 
Yedikule ile V. II iltisak yolu arasında 

V 12 yolunda: denlte manzarası olan mil 
.. dul~ cıı.;ahlıKıar vıı:ı ;, o=ollllhk• blı<t'h.1U.c.ı 

tır. GenJı,;lemenln knraktcristiklcri mahal 
imar p!Anında göstcrllccektir. Binalar bl 
şik olmayıp ayrık binalar olııcaktır. 

* 
13 numaralı ameliye 

Terbiye p<1rkına methal teşkil eden cad 
de, 20 numaralı meydan ile Vatan cadd 
arasında Yenlbahç~nin bu günkü mihverin 
de açılacaktır. 
(Nhım planın tatbik şekillerin 

göster e n rapor un ı;on kısmını da ya 
rınki nfühamı7drı hula<'nksınız.) 

r 
BORSA 

1! • 4 • 1938 

Ç E KL ER 
Acrhı; Kapanı$ 

Pnn:s 25.2475 25.2025 
New-York 0.792292 0.7910 
Mlltıno 15.0555 15,0650 
Brüksel 4.7025 4.7072 
Ati na 87.0225 87.0225 
Cene\•re 3.4468 3.4470 
Sof ya 63.6942 63.6942 
Amstcrdam 1.4270 1.4272 
Prağ 22.73 22.73 
Madrid 12 7388 12.7388 
Bcrlln 1.9725 1.9721 
Varşova 4.20 4.20 
Budap~ 3.9810 3.9810 
Bilkrcş 106.21 106.21 
Be~ad 34.6337 34.6337 
Yokohnma 2.8842 2.8842 
Stokholm 3.09 3.09 
Londra 628,- 628,-
Moskova 23.825 23.825 

PAR A L AR 
Alq Satı~ 

Frank 

Dolar 

Liret ~ 
~ 

Belçika Fr. ~ 
Drahmi .§ 
İsviçre l'r. li ::. 
Leva :; 
Florin -e Kron Çek C'l 

Q, 

Mark c 
Zloti aı 

'C 

Pcngo cu 
r! 

Ley ~ 
Dinar 
Kron lsvec 

\.. ---
* '~"'""'""'"""'""""~' ,.... 

~ Çocukları kurtarmak · . 
~ ıpn 9 numaralı amJive 

Bu yol Haliç! ihata eden bilyük sınat yo
lun cenup kolunu teşkil eder. 

Bir c;ok yerlerinde eski kalelerin dışında 
ve içinde knlclere muvazi yollan nyıran ve 

~ •enecle bir l ira vererek Ç. E. 
- Kammano aza olunuz.! 
,,,,..~,~-



10 TAN 

BALATTAKi FACiA 
iki Ev Çöktü, Ankaz 
Altında iki Çocuk Oldü •. ~ 

~ 

f 

Facia yerinin dün sabahki manzarası 
Dün sabah saat 9 sularında, Balat- Enkazın altından ilk olarak kap -

ta iki ev yıkılmış ve içinde bulunan- tan Tahsinin oğullan 7-8 yaşlarmda
lardan iki çocuk ölmüş, iki kişi de ya ki Adille Davudun cesetleri çıkarıl
ralanmıştır. Faciaya sebep, son yağan mıştır. Biraz sonra da, Tahsin kapta
yağmurlar dolayısile, evlerin arka - nın kızı 12 yaşındaki Muammer ve ev 
sındaki toprağın kaymasıdır. de misafir bulunan akrabalarından 

Hadisenin tafsilatı şudur: Enver ismindeki çocuk baygın bir hal 
de yaralı olarak çıkarılmışlardır. Mu 
ammerin kaburga kemikleri kırılmış 
tır. Enverin yarası hafütir. Yaral.ılar 
derhal Balat Musevi hastanesine kal-

Dalcdye Kabinesinin 
Dış Siyaseti 

( Ba§ı 1 incide) 
demokratlar birliği namına söz alınış 
ve umumileştirilmiş enflasyon yeri
ne bir milli müdafaa istikrazı derpiş 
eden proje, lehine rey vereceğini söy 
lemiştir. 

Mebusan meclisi, Fransanın 1939 
senesinde, Nevyorkta açılacak olan 
beynelmilel sergiye iştirak etmesi 
için yüz altmış milyon frank kredi
yi kabul etmiştir. 

1 

Fransa - ltalya yakınlığı 
Başvekil Daladye, bugün Harici-

! ye nazırı Bonne ile uzun bir müla-
. katta bulunmuştur. · 
1 Bu mülakat etrafında alınan ma
' lı'.lmata göre, Italya kralı ve Habeş 
! imparatoru nezdine derhal bir elçi 
1 
tayin eylemek mi, yoksa daha önce 
bir delege göndererek iki memleket 
arasındaki bazı ihtilafları halletmek 

1 
mi muvafık olacağı meselesi tetkik 
olunmuştur. 

Her ne şekilde olursa olsun Fran
sa İtalya ile normal münasebetler te
sis etmiye ve İtalyan imparatorluğu
nu tanımak hususunda lngilterenin 
Milletler Cemiyeti nezdinde yaptığı 
teşebbüse müzaherete karar vermiş 

bulunuyor. 
Londra, 13 (A.A.) - Londrıı dip

lomatik mahfillerinden öğrenildiğine 
göre, Fransız hükfımeti, Habeşistanın 
İtalya tarafından ilhakı meselesinin 
Cenevrede müzakeresinde lngiltere
nin hattı hareketine muvazi gidiş 

takip edeceğini Londraya bildirmiş
tir. 

Balatta Hacı İbrahim sokağında, on 
sene evvel Selanik muhacirlerinden 
Yusuf kızı Şevkiyeye verilen 41 ve 43 
numaralı evler, meyilli bir arazi üze
rine kurulmuştur. Bu evlerin önünde dırılmıştır. Muammerle Enverin ha- Evening Standad gazetesinin ver-
ki bahçe dolmadır. Bu-bahçenin altı- yatı mucize kabilinden büyük bir te- diği bir habere göre, yeni Fransız 
na rastlıyan kalpakçı çeşme sokağın- sadüf eseri olarak kurtulmuştur. Bu hariciye nazırı Bonne yakında Lon
da Zehranın ıı ve Ege vapuru kaptan iki çocuk, çöküntü esnasında büyü- drayı ziyaret ederek Çemberlayn ve 
lanndnn Tahsinin 13 numaralı evleri cek bir dolabın altında kalmışlar, ko- Halifaks ile şahsan temas edecektir. 
vardır. Şevkiyeye ait olan dolma balı- ca ev enkazının tazyikinden bu su- Paris, 13 (A.A.) - Ticaret Bakan -
çenin seviyesi, bu iki evin damlarını retle kendilerini kurtarabilmişlerdir. lığı direktörlerinden B. Alfan, Fran
aşmaktadır. Yine büyük bir tesadüf eseri olarak ısız - İtalyan ticaret müzakerelerine 

Dün sabah, saat 9 sularında Kal - Zehranın 11 numaralı evinde kimse memur Fransız heyetini idare etmek 
pakçıçeşme sokağı civarında oturan - bulunmuyordu. Sabahleyin erkenden, üzere dün akşam Romaya hareket et-
lar ani olarak müthiş bir gürültü duy ev halkı çıkıp işlerine gitmişlerdi. miştir. 
muşlar ve derhal evlerinden dışarı Hadiseye el koyan müddeiumumi Roma, 13 (A.A.) - İtalyan - Fran-
fırlamışlardır. Ses gelen tarafa doğru muavini Necati tahkikatla meşgul - sız ticaret görüşmeleri neticelenmek 
koşuşanlar, kaptan Tahsinin ve Zeh- dür. Keşif yapılmış, şahitler dinlen- üzeredir. Anlaşma, perşembe ve ya -
ranın evlerinin bir yığın enkaz haline miştir. Yıkılan iki ev meyilli bir satih hut en geç cuma günü parafe edile -
geldiğini görmüşlerdir. Evlerin arka- üzerinde bulunuyordu. Temelleri de cektir. 
sındaki dolma olan bahçe o kadar kor pek sağlam olmıyacak ki, arkadan 
lfunç bir şelıfilde kaymış ve iki evi al- yüklenen büyük toprak yığınına ta -
1.uus cııuu~Lu Kı, taı.:ıct yerınat: Lvpıet-

nanlar, ortada ancak bir iki tahta par 
çası ve koca bir yığın topraktan baş
ka bir şey görmemişlerdir. 

Vaka, derhal polise ve itfaiyeye ha 
her verilmiş, yetişen memurlar enka
zı kaldırmıya başlamışlardır. 

tür. 

Yapılan keşifte. bu sokak üzerinde 
ki dört evin ve tepedeki bir evin da
ha inhidama maruz bulunduğu görül
müş ve tahliye edilerek mühürlenmiş 
tir. 

• Paris, 13 (A.A.) - Cümhuriyetçi 
,.. ""-~ .... ..__-·c• t"""'-------- .-..... _ -
den B. Pol-Bonkur, Sosyalist partisi 
genel sekreterine bir mektupla mü
racaat ederek yeniden sosyalist parti 
sine aza kaydolunmasını talep eyle ~ 
miştir. 

Mali projelerin esasları 

(BAŞMAKALEDEN MABAT) 

Uyanan 
Fransa 

(Ba§'& 1 incide) 

vasala yolu tehlikeye düşmüştür. İn
giltere tek başına yürümeye başla
mış ve müşterek emniyet fikrine ar
ka çevirmiştir. Rusya, kendi işlerine 
dalmıştır. Fransanın müttefik san
dığı memleketler birer birer savuşup 
gitmişlerdir. Fransanın Almanya 
hakkındaki bütün korkulu rüyaları 

birer birer çıkmıştır. 
Böyle bir harici tazyik karşısında 

anarşi devam etseydi her şeye rağ
men diktatörlüğün şu veya bu şek
lini beklemek lazım gelecekti. Ser
maye ile amele arasındaki uçurumu 
başka türlü doldurmak imkaru bu
lunmıyacaktı. 

Bugün Fransada mahdut bir 
zaman için, gayet mahdut şe

kilde bir diktatörlük tecrübesi yapı
lıyor. Bu tecrübenin muvaffakıyeti, 
sermaye ile amele arasında tamami
le milli bir köprü kurulmasına bağ
lıdır. 

Sosyalistlere dayanan halk cephe
si hükumetleri, ameleyi memnun et
meye ve içtimai haksızlıklara çare 
aramaya kıymet veriyorlardı. Bunun 
üzerine sermaye korkuyor, kaçıyor
du. Sermayenin tedavülü durunca; 
kan devranından mahrum kalan bir 
bünyede ne gibi rahatsızlıklar baş
gösterirse bunlar hepsi ortaya fırlı
yordu. 

Aksine olarak sağ tarafa dayanı

lınca işçiler, işi gücü bırakıyor, bir 

gürültü amili oluyorlardı. 
Şimdi Daladye kabinesi, ikisinin 

ortasını, milli bir zaviyeden arıya -

caktır. Hem sermayeye emniyet his

si vererek kaçan Fransız sermayele

rini geri getirmeye uğraşacak, hem 

de işçileri hoşnut etmeye, birtakım 

zaruri fedakarlıkları gönül hoşluğu 

ile karşılamalarını temin etmeye ça
lışacaktır. 

İki zıt kutup arasında bir barış va
ziyetine kolay kolay varılamaz, fakat 

iyi niyetle hareket edilir ve harici 

tazyikten. milli birlik kurmak bsıkı
mından, iyi istifade olunabilirse bel-
ki de bir mütarekeye varılacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Orta Avrupa Nazileri 
(Başı l incide) 

1 son kanundanberi risale tevziin
dcm dolayı yüzden fazla adam tevkıf 
edilmiştir. 

AVUSTURYADA: 

dahi bulunmakta olduğunu ilave ey
lemektedir. 

Bu haber, tamamiyle yalandır. B. 
Hitlerin böyle herhangi bir mektubu 
mevcut olmadığı gibi cenubi Tirol 
Nasyonal - Sosyalistlerine verilmiş 
herhangi bir talimat ta mevcut de -
ğildir. İngiliz gazetesinin bu hareke
ti, şayanı takbihtir. Bu hareket. hava 
yı bozmak için yapılmış olan ve Nas 
yanal .. Sosyalizmin hariçteki bazı 

düşmanlarının mücadele usullerini a
çıkça göstermekte bulunan bir teşeb 
büsten başka bir şey değildir. 
ALMANYADA 

Finans bakanı Marşando, mali 
proje hakkında finans komisyonun
da yaptığı beyanatta, geniş salahiyet 
leri ne bizzat kendisinin de muhalü 
olduğu Kayyo kontrolü, ne Fransa 
bankası altın mevcudü kıymetinin 

yükseltilmes ve ne de sermaye üze
rine vergi için kullanmıyacağını söy
lemiştir. 

Şu günlerde 
Viyanada Neler 
Görüyoruz 

(Başı 7 incide) 
"- Bunu güçlükle bulabildim, 

dedi, hatta geçende bir Türk 50 
şilin, yani 15 lira verdiği halde 
bir Türk rozeti bulamadı. Şimdi
lik bunu al, yarın başka bir tane 
daha buluruz belki.,, Berlinden bildiriliyor - Essen'de 

intişar etmekte olan nasyonal Çay
tung'un Viyanadan öğrendiğine göre 
Avusturya makamatı, Avusturya hat 
tının müddeisi olan Arşidük Otta 
dö Habsburg hakkında bir tevkif mü 
zekkeresi ıstar etmiştir. Bu tedbirin 
sebebi, Arşidükün ecnebi gazetecile
rine beyanatta bulunarak "Tazyike 

maruz kalmış olan Avusturya halkı
nın imdadına koşmak,, tan bahset
miş olmasıdır. 

UMUMi AF: 

Berlin, 13 (AA.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Hamiline yazılı eshamın tahviline 
gelince, Bakan bunun için hususi bir 
18.yiha vermek niyetinde bulunduğu

nu ve rant ve amortisman hakkında 
B. Blum'un projesinde yazılı hüküm
lerden hiçbirini düşünmediğini bil-
dirmiştir. · 

Bakan, bundan başka, kanuni 
askerlik hizmetine tabi olmıyan ve 
ayni zamanda kazanç vergisi veren 
vatandaşlardan hususi bir sürtaks al 
mak tasavvurunda olduğunu söyle
miştir. 

Sokağa çıktım. Kimsecikler 
yok! Vaktile her köşe başından bir 
musiki dalgası taşan Viyana, san
ki ölü. Vaktin geç olmasına rağ
men Nazi işaretli gençler ertesi 
gün gelecek olan Hitler'i karşıla
mak için yapılan takları süslemek 
le meşgul. Onlardan ve polislerden 
başka kimseye rastlanmıyor gibi. 
Kahvelere bakıyorum: Bomboş. Bu 
halile Viyana harp esnasında ve 
işgal altında bulunan bir şehir 
manzarası arzediyor. 

Bn. Pittard'n• 
Konferansı 

1 

Çinlil 
Ge 

Tsinan şehr · 
lar, taarruzlar 
için iyi bir va 
vakkat bir za 
mişlerdir. 

Haber alındı 
Şantung'un ce 
kıtaları gönder 
kıtaların hedef 
çok şüphelidir. 
kale hatlarını 

Şansideki Ç' 
yeni muvaffakı 
cümle Şansini 
ve Pinglu'yu 
dir. . 

Cenubi Çind 
mamiyle ortad 

Bayan Pittard konferansını 
veriyor 

Birkaç kere 
yet Çinlelerin 
K vangteh şehri 
habirlerinin bil 
lar, bu mıntak 
ken 300 köye ı 

(Başı 1 incide J 

terdiği faaliyetlerdir. Bu faaliyetlere 
ait kendisinin tabolunmuş preistorik 
etütleri de vardır. 

yangınlar esn 
yanarak ölınüşt 

Gerek Dobruca Türkleri arasında 
profesörle birlikte yaptıkları antro
polojik araştırmalar ve gerek üç de
fa geldikleri memleketimizde yap
tıkları tetkikler kendilerinin ilmi fa
aliyetine en güzel birer misaldir. 

Şanghaydan, 

lınan haberler 
harp gemisi F 
nehri mansab 

Diğer taraft 
resi Fuşov ve 
bardıman etmiş 

Geçen seneye kadar Cenevre kız 
lisesinde edebiyat dersleri veren 
Bayan Pittard 'ın asıl büyük kıymeti 
edebiyat alemindeki varlığıdır. Bu
rada adı Noelle Roger'dir. 

Noelle Roger daha on dokuz ya
şında iken ilk eserini yazmakla ede
bi varlığını ortaya koymuştur. Bu e
serinden sonra bastırmış olduğu ro
man ve tiyatro piyeslerinin sayısı o-
tuzu bulmaktadır. Bunlardan başka 
birçok tanınmış mecmua ve gazeteler 
de de yazıları vardır. 

Bayan Noelle Roger'nin bu yüksek 
kıymetlerinden başka bir de büyük 
meziyeti, bizler için kıymeti belki 
hepsinden üstün bir hususiyeti de 
vardır ki o da bizleri, Türkleri çok 
sevmesidir. Bu sevgi öyle herhangi 
bir romancının fanteziye kaçan bir 
hissi değil, bilakis içten gelen çok sa 
UJ..UU.1 Ull UU)'!;U.UU.l. 

Enbüyüğümüzden, en ücra köylü
müze kadar onun Tiirke, Türklüğe 
karşı büyük bir hayranlığı,sonsuz bir 
sevgisi vardır. Noelle Roger'nin bize 
karşı olan bu hislerini bazı eserlerin
de de görürüz. 

Bayan Noelle Roger eşi ile birlikte 
yaptığı uzun tetkiklerle ırkımız hak
kında edindiği ilmi kanaatini kalbi 
duygularile de mezcederek demiştir 
ki: 

"Ben Türkiyede ayni ırktan oldu
ğumuzu en iyi hissederim.,, 

Bu sözler üzerine çok alkışlanan 

Bayan Pittard "Noelle Roger" Fran 
sız kadın ediplerini edebiyat alemin
de olduğu kadar cemiyet hayatında 
da çok yükseltici rolleri olduğunu 

anlatmış ve Madam dö Ranbuye'den 
ve bilhassa Madam dö Sevinye'den 
bahsetmiş ve onun kızına yazdığı 
meşhur mektuplarından bazı parça
lar okumuştur. 

Saat 17 de konferansına nihayet 
vermiştir. Kendisine kız talebe namı 
na güzel bir buket takdim edilmiş, 

Bayan Pittard buketi veren kızı ku
caklamış ve bu sahne çok qlkışlan -
mıştır. 

Konferanstan sonra, Bayan Pittard 
şerefine bir çay ziyefeti verilmiştir. 

Çinin uz 
kor 

Londra, 13 ( 
Chamberlain d 
si reisi B. Su 
mede bulunmu 

Sanıldığına 

J aponyaya kar 
harbi için Çine 
minine çahşm 

B. Sunfo 
ne beyanatta 
ihtilafının, do w 

sulhünü alaka 
mutaarrızı tar 
müddetçe harp 
miş ve ezcüml 
Şunu da hatırı 
yetler, Uzak Ş 
ler tahşit etlni 
ler, Japonyanı 
uc, .t.aı uı ı uHu· 

lerdir. örü)'. 
harbinin arifcs 

B. Sunfo da 
bir harpten ko 
lemiş ve Japo 
ahede yapabil 
takbel müzake 
re Mançuri me 
leri lazım gele 
tile sözlerine n 

Paris, 13 (A. 
zetesine Mosko 
göre Mongol h 
yaresi Çine gö 

Büyük bir 
kurulma 

Berlin, 13 (A 
tinin merkezi 
Mongolistanın 

metinin reisi P 
kişer Beobahte 
ki beyanatta 

"Halen ecne 
bulunmakta ol 
va c-.rlen büyü 
kurmak istiyo 
kumeti, federa 
ahiren Seddiçi 
Mongolistanda 
Çinlileri ihtiva 

Londradan bildirildiğine göre, 
Deyli Herald gazetesi, eski Avustur
ya başvekili B. Şuşnig'in şahsi dostu 
olan B. Boşlun fotografileri emin 
bir mahalde mahfuz olan dosya ile 
yakında Nevyorka gideceğini ve o

rada B. Şuşnig lehinde Amerikanm 
kuvvetli katolik cemiyetlerinin yar
dımını araştıracağını bildirmektedir. 

Gazete muharriri, dosya ile bir• 
likte Avusturyadan kaçmıya muvaf-

iyi malumat almakta olan maha
fil, eski umumi erkanıharbiye reisi 

general Von Friç'in Hitler'in doğu
munun kırk dokuzuncu yıldönümü 

münasebetile bütün Almanyada ilan 
edilecek olan geniş affı umumi müna 
sebetile 20 nisanda tekrar orduya a-

Hububata gelince, hükumet güm
rük resmini indirmeyi asla düşünme 
mekte, bilakis milli mahsulü himaye 
için bazı mahsullere ait resimleri art 
tırmayı derpiş etmektedir. 

B. Marşando'nun beyanatından 

sonra, komisyon, geniş salahiyetlerin 
müddeti ile meclis devresinin geri 
kalan müddeti arasında teadül tesis 

lınacağını tahmin etmektedir. 
eden ve bunun 12 hazirandan evvel 

Salamyettar mahafil, aralarında 

nesinin mebusan meclisinde aldığı iti 
mat reyi ve bu kabineye gösterilen 
hüsnükabul burada büyük bir mem 
niniyetle karşılanmış ve bu keyfiyet 
borsada da tesirini göstererek dün 
160,12 de kapanan frank bu sabah 
158,50 ye yükselmiştir. 

Prolesör Pittard'ın konferansı 

Profesör Pittard dördüncü konfe
ransını dün Üniversite konferans sa
lonunda vermiştir.' Profesör dünkü 
konferansında, beşer ırklarını müta
leaya başlamış ve en eski beşer iske
letinin vesikası olarak Heidelberg ci 

ırkı denir. Bu 
boylu bir insa 
bazı Berberilc 
daki Ganş'lar 
benzer tipler 

( Profesör bu 
ırkından bahse 
tirdiği birçok fak olmuş olan B. Zernatto'nun ha

lihazırda sahte bir nam altında ltal
yada ikamet etmekte olduğunu ilave 
etmektedir. B. Zernatto, Nazilerin 
faaliyetleri hakkında dosyada bulu

nan malfımata karşı büyük bir alaka 
gnstermekte olan B. Mussolini ile mü 
teaddit temaslarda bulunmuştur. 

Berlin, 13 (A.A.) D . N. B. bildiriyor: 
Londrada çıkan Deyli Herald gaze 

tesi, büyük harflerle. Şuşnigin gizli 
vesikalarının Zernatonun mutemet 
bir adamı vasıtasile İngiltereye geti-

olmamasını tesbit ve herhalde 31 rahip Marten Nimoeller de bulunan 
ve kehanetlerde bulunduklarından temmuz olarak tahdit edilen bir ta-
dolayı hapse atılmış olan rahiplerin dil teklüi kabul edilmiştir. 
de plebisit ferdasında Nazi zimam- Grevler sona erdi 
darlarının Alman milletine itimatla Dün de haber verdiğimiz gibi hü-
rını göstermesi lazım gelen af kara- kUmete ait tayyarelerde bugün me-
rından müstefit olacaklardır. sai başlamış ve bu suretle son yirmi 
NAZiLERE BiR CEVAP: dört saat zarfında va~iyet salaha 

Cenubi Afrika Adliye nazırı ve 
Başvekil muavini general Smuts, 
bugün Almanların cenubi garbi Af-

rika hakkındaki iddialarını mevzuu 
bahsederek Cenubi Afrikanın Umu-

doğru gitmiştir. Hükumet amelenin 
ücretini yüzde yedi arttırmış, 40 sa
atlik hafta yerine 45 saatlik hafta 
kabul edilmiş, ve fazla mesai saatle
ri için normal ücret üzerinden zam 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

rilmiş olduğunu bildirmekte ve bu mi harp sırasında büyük fedakarlık- Hususi fabrika sahiplerile de mü 

Gazetelerin mütalealan 
Paris gazetelerinden Ekselsiyor 

hükumetin muvafiakıyetini "parJak,. 
bulmaktadır. Pöti Pariziyen, bütün 
memleketin meclis tarafından tutu
lan hattı hareketi tasvip ettiğini söy

lüyor. Figaro riyor ki: "Hükumet, 
icraatile, Fransız orta sınıfının hıssi· 
yatına mukabele etmesini bilirse, 
istikbalinden emin olabilir. Bu ıstik· 
bal, kendi icraatına bağlıdır.,, 

Umanite: "Irticaın ve faşizmin 
manevralarına rağmen, halle cephesi 
müttehit kalmaktadır.,, diyor. 

Ob şöyle yazıyor: "HükUmetin 

varında bulunmuş olan ve Mauer adı 
verilen alt çene olduğunu söylemiş 
ve sözüne şöyle devam etmiştir: 

- Musteriyen devrinin soğuk pe
riyoduna ait elimizde birçok insan 
bakayası vardır. Bu bakaye bize bu 
devrin insan tipini kati ve müspet 
olarak yeniden tayin imkanını ver
miştir. Bu insan, bizim gibi, tam dik 
olarak duramıyordu. Sağ elini kulla
nıyordu. Adaleleri ve gövdesi pek 
kuvvetli idi. Elleri ve ayakları büyük 
tü. Kısa boylu idi. Bu adama (Nean
dertal) adı verirler. Bizim bu ırktan 
geldiğimizi tasavvur etmek güçtür. 

siyonla bazı r 
Profesör, be 

gün biyoloji e 
Ionunda saat 1 

Bir sosy 
Paris üniveıı 

sörü Maurice l 
rans vermek ü 
gelecektir. Pro· 
18 nisan pazart 
debiyat fakülte 
sinde "Sosyolo 
konferansını dı 
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AK T l F 
l.AsA: 

A
8
LTIN: Sa!! kilogram 19,720,071 
ANKNOT 

UFAKLIK 

Daııudeki Muhabirler: 
Tiirıı: lirası 

lla.rıçtekl Muhabirler·. 

AL
1
TIN: Safi k ilogram 6.482.909 

A tına tahvili kabil Serbeıt 
dövızıer 

Diter dovı:ııer •e Borçlu lı:li· 
rıq bakiyelcn 

ll&zhae TahvUlerl: 

9 - Nisan - 1938 Vazıyeti 
PAS l F 

27. 737.858.131 
20.398.801,..J 
1.165.509,16 

360.426,36 

9.118.729,56 

25.878,45 

22.100.775,01 

Lıra Sermaye 

ihtiyat Ak~I 

49.302.168,29 Adi Ye tevkallde 
Hııaull 

360.426,36 TedavWdeld Baıılmotıar: 

Derubde edilen evrakl nalı:dıye 
Kanunun 6 ve 8 mcı maddeleri· 
ne tevfikan buıne tarafmdaa 
vlld tedıyat 

3
1.

245
.
383102 

Derubde edi. cvraJD nasaıye 
bakiyai 

2.lOS.172,4 

4.518.007,701 

158.748.583, 
14.455.059, 

144.293.504, 

19.000.000, 

Lira 
15.000.000,-

6.621.180,10 

1 - Kasımpaşada bulunan Aydınreis gemisinin (13J kalemden ibaret 
olan Elektrik Makinesi tamiratı, 18 Nisan 1938 tarihine rastlıyan Pa
zartesi günü saat 10,5 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - İşbu tamiratın evsaf ve listesi komisyonda her gün görülebilir. 
3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve 

belli gün ve saatte Kasımpapda bulunan komisyonumuza müracaat
ları. (2048) 

Orman Koruma Genel Komutanlık 

Satınalma Komisyonundan : 
1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıtalan ihtiyacı için 3200 adet 

battaniye kapalı zarf usulile ihale 30-4-938 Cumartesi günü saat 10 
Ankarada Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satınalma komisyonun
da yapılacaktır. ~te edı, evrakı nakdiye 

rtıııtı 

Kanunıan 6 v~ 8 tnd maddele
ruıe tevfikan bazıne tarıtmdan 
•iki tedi:rat 

158.748.563,-

Kar,ılıtı tamamen altm olarak 
iliveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili illvcıeu tc4. 
vud, 

2 - Muhammen bedeli 28800 lira ve muvakkat teminatı 2160 lira. 

Seııectaı Ctizdaııı: 
ffAZINlı: BONOLARI 
TlCARJ SENEDAT 

Esham ve Tahvillt Cüzdanı 
CDeruhde edılen evrakı nalı: 

A- (diyeıwı lı:artılıCı :..aham ve 
(Tabvıllt(ıtibart kıymetle) 

8 - Serbest eab&m ve tahvılit 

AV8nalar: 
Altın •• Davu ıızerıne 
TabviJtt ilzerıne 

lllaaedartu r 
Hulıt.elif~ 

14.455.059,- l44.293•504.- Türk Unun Mevduatı: 

4.000.000,-
41.161.927,46 

38.734.091,58 
7.039.962,06 

53.959,65 
8.705.429,78 

Döviz taahhUdab: 

Altma tahvili kabil dövl:ıler 
45.161.927.46 Diler dbvi:ıler ve aJaı:alW lı:lı

rını baklyelen 

45.774.053,64 

8.759.389,43 
4.500.000,-

14.746.514,27 

Muhtelif, 

Yekftn 
1 

344.143.366,47 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

13.000.000, 

1.060,67 

32.379.964,66 

176.293.504,-
14.974.612,74 

32.381.025,33 

98.873.044,30 

Y •..A- 344.143.366,47 

eauu ----• 

lıkonto haddi '?o Slfı Altın üzerine avanı o/o 4~ 

'·--D iUROL.- 1 

lstcınbul Befinci lcra Memurlu-
ğundan: 

3 - Şartnameler l lira 44 kuruş mukabilinde satınalma komisyonun
dan alınabilir. 

4 - lsteklllerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri 
ilin olunur. (2037) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İdarede mevcut nümunelerl veçhile 45 kalem evrakın bastınlması işi 

açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 700, ilk teminatı 
52.50 liradır. Eksiltmesi 18--4-938 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 15 te müdürlük merkez binasında toplanacak alım satım komisyo
nu huzurunda icra edilecektir. Şartnamesi hergün levazım dairemizde 
görülebilir. 

İsteklilerin mezklır gün ve saatte ilk teminatlarile müracaatlan. 1796 

BeyoOlu Birinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

GEIE IAY ANLARIN 
Yüzündeki ıiyab lekeleri k ve karaciğer sancıla

diz, kalça ağrılarını 

rar yollarını temizler. 
taşlan, asitürik ve ok
fsallardaki birikintileri 

tar. Şişmanlığa mini o

Böbre 
rını, bel, 

Bir borçtan dolayı haczedilip sa
tılmasına karar verilen bir Kelvina
tör marka buz dolabı, Frigider mar
ka bir dondurma makinesi ve alka
dal marka bir krema makinesi 16.4. 
938 cumartesi günü saat 12 - 13 ara
sında Fındıklıda tramvay caddesinde 
67 numaralı dükkanda açık arttırma 

Sooıler birbırini tokıp ediyor ve hel6 Mlbohleyın 
ıoıe bır kuwııle kollobılmek M;ın bize 16zım 
a lon liıkın bir uykııyo bır tllılij lr.ovu\(lmıyON&. 

lıt• burada 

1 - Serpuhi, Yeşua, Klara ve 
sairenin müştereken mutasarrıf · ol
duklan (10,000) lira muhammen kıy 
metli Galatada Mahmudiye ve Ter
sane caddesinde eski ve yeni 25, 27 
numaralı iki dükkanın tamamı §ii
yuunun izalesi için açık arttırmaya 
konulduğundan 16.5.938 pazartesi 
günü saat 15 den 16 ya kadar Be
yoğlu sulh mahkemesi baş katipU
ğince satılacaktır. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetinin % 7 ,5 - % 75 
olursa o gün ihale edilecektir. Bul-

.fAZIL CIL ILACI 
~ 

- Giderir. 
-
•• ' ~ 

ZiUırevı ve cilt b.aat&Uklan 

Dr Hayri Ömeı 
lfJedeıı 80Dra Beyoğlu A;acam 
u'~111nda No. 133 l'elefon:43.'lX 

• 

geçirir. Id 
Kum ve 
zalatı, ma 
eritir, a 
lur. Kom prime halinde emsalsiz 

rdir. hir müdri 

VALIDOL imdodımızo yetıtın 
Onu bir h,. tecrObe ediniL Zororsız ve 
sinirleri teskin edici olon bu ılOı; uykuauıhıOo 
ko'l' ııınulmoı bit devadır. 

YAUDOl.ı domlo, ıablet ve hoı
holincle her eczanede bulunur. 

madığı takdirde ikinci arttırması on 

•••••••••!ile satılacaktır. Bu arttırmada mu
---------- hammen bedelin yüzde yetmiı beşi

beşinci gününe gelen 31.5.938 Salı 
günü saat 15 den 16 ya kadar icra e>
lunacak ve en çok arttırana ihale e
dilecektir. Gayri menkullerin evsafı 
mahkeme başkltibl nezdindeld 938/6 

~OlANT 2193 sicil numerolu ara

llyetnamemi kaybettim. 

cağımdan zayiiıı hükmü 

1 ZAYI-
bacılık eh 

1 Yenisini ala 
yoktur . 

A • ...,.ı..,..._ U .. ":.-~- -61•• ""·••••/ 

ni bulmadığı surette ikinci arttırma
sı 19.4.938 tarihine müaadif Salı gü
nü saat 12 - 13 arasında satılacağın
dan talip olanlann mezkUr gün ve 
saatte mahallinde memuruna müra-

numaralı dosyada yazılı olduğundan 

------------------------~ Fatih Birinci Sulh Hukuk Mah- anlamak istiyenler orada okuyabilir-

kemesi Sat~ Memurluğundan: ler. ___ .. -4-.l.-t :ı~ .. ı"'".~ ..... 

biri 
Hatice, Rahmiye, Nesibenin pyi- 2 - Ihaleye'bdar birikmif ma-

an mutuarnf oldukları Edirnekapı- llye versf1eri, beledi79. evbt icar. 

da Hacı Muhittin mahaUesinde Ca- si ve dellAliye ile 20 _.Jtk evkaf lllll•••• 
mi sokağında eski bir tarafı Fatma taviz bedeli milfterlye aittir. ••••••mi 
hiswine tahsis olunan mahal ve bir 3 _ Arttırmaya girmek lstiyen- Her bir metresine tahmin edilen 
tarafı Zenciye Ayşe menzili bahçesi ler muhammen kıymetin yüzde %7,5 fiyat 275 kuruş olan 67000 metre boz 
bir tarafı lakender çaVUf vakfmdan kııhk elbiselik kumq kapalı zarf u-

.. nisbetinde teminat akçesi veya ulu- suliyle münakasaya konulmuştur !-
kuyuya mururu olunur aralık ve ta- 181 bir bank teminat mekt b . 
rafı rabii tarik ile mahdut hkender anın u u- halesi 18/4/ 938 Pazartesi günü •-
Ç&VUf vakfı 37 ve Hasan aja vakfı nu getirmeleri prttır. at 11 dedtr. İlk teminatı 10462 lira 
90 zira miktarında 22 mükerrer yeni 4 - Arttırma bedeli ihaleden iti- 50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 922 

32 numaralı mabahçe 425 lira mu
hammen kıymetli ev lzalei şuyu zun
mnda açık arttırma suretile 19 Ma
yıs 938 tarihine müaadif Perıembe 
günü sut 14 - 16 ya kadar muham
men kıymetin yüzde 75 ini bulmadı

haren 5 gün içinde mahkeme kasa- kurut mukabilinde M. M. V ekiJeti 
11118 yatırılacaktır. Aksi takdirde ı- Satınalma Komisyonundan almır. 
bale bozularak farkı fiyat ve zaran Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayalı 
ziyan ve faiz bilihüküm kenc:USinden kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
alınacaktır. gösterilen vesaikle teminat ve teklif 

5 _ 2004 numaralı icra ve lfUa mektup.larile birlikte ihale saatinden 

aı takdirde en çok arttıranın taahhü- kanununun 188 inci maddesine tev
dil baki kalmak prtl1e 3 Haziran 938 fikan gayri menkul üzerindeki ipo
tarfhlne mflucUt Cuma günQ ayni tek sahibi alacatlılarla diler alna
mtte mahkeme bqk&tlblnin odasın- darlar gayri menkul üzerindeki hak
da fel'Riti atiye dalnlinde satılacak- lannı ve hususiyle faiz ve masrafa 
tır. İfbu gayri menkul iki oda ile çbı- dair olan iddialannı isbat için ilin 
ko döteli ve ufak taraça ve bir san- gününden itibaren 20 gün içinde ev
dık odası ufak bahçe ile bir h81.A ve rakı müsbiteleri ile birlikte satış me
evvelce ahD' olarak kullanılan ma- muruna müracaat etmelidirler. Ak
halde bplSl ayn olan odadan iba- si takdirde hakları tapu kütüğiyle sa
rettir. bit olmıyanlar satış parasının pay-

ı - Arttırma pefin para Dedir. la§D18Sından hariç kalırlar. 
Artbrmaya iştirak edeceklerin %de 8 - Şartname mahkeme divan-
7 buçuk nisbetinde pey akçesi ver- hanesinde herkesin görebileceği yer
melerl lAzımdır. de asılmıştır. Fazla malQmat almak 

2 - MÜleecel ve gayri mÜ8eecel istiyenler 938/ 6 aayı8ile Bqkitiplife 
hak sahiplerfnhı tarihi llAndan iti- müracaatı ilin olunur. (6858) 

haren 20 gün zarfında veaiJd ile be

raber müracaat ederek baklaruıı tes
bit ettirmeleri icap eder. Abi tak
dirde gayri müseccel hak sahipleri 
payJapnadan hariç bırakılacaklardır. 

3 - Müşteri bedeli ihaleyi miha
duıda vermez ise ihale feshedilerek 
yeniden yapılacak artbrma netice-

sindeki fark ve zarardan mesul ola
cak ve bu fark bili hüküm kendisin
den alınacaktır. 

4 - Tarihi ihaleye kadar olan 
vergiler hilledarlara ve %2 buçuk 
delWlye ile 20 senelik vakıf taviz 
bedeli milfteriye aittir. 

s - Şartname nan tarihinden iti
baren berkeain g6rebilecelf surette 
açıktır. 

Fazla malcimat almak istiyenlerin 
•t11 memuru ile memurlyetimize 
müracaatlan ilin olunur. (86) 

en az bır saat evvel komisyona ver
meleri. "774,, "1689,, 

• Pınarhisar clvannda bulunan kı-
taat için 18000 1tııo sadeyağı kapalı 
zarfla eksiltmeye kcnulmuştur. Ek
siltmesi Vizede askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartname
sini görmek istiyenler her gün 
komısvona müracaa: edebihrler. Elr· 
siJtmesı 25/ 4/ 93H ~ı.zartesı giınü sa
at 16 da yapılacaktır. Muhammen 
fiyatı 17100 lira, ıJJr teminatı 1283 
liradır. Münakasaya iştirak edecek
lerin bildirilen gtinde ve •.ayın edi
len eksiltme Qatı:ıden bir ııııa ~ evvel 
teminat ve teklif mektuplarile ica~\ 
eden sair vesaikin llomisyond ~evdıi. 

.. 798 .. ·192;., 

• I 

Her bir metresine tahmin edilen 
fiyatı 3H5 kuruş olan 70000 metre 
kaputluk kumaş kapalı ıarf usulil 
münakasnya konulmuştur. Ihal~ 
28/4/ 938 perşembe gunü saat 15 d 
dir. ilk teminatı 12275 liradır. Evs:; 
şartnamesi 11 ira 4 kuruş mukabilm
de M. M. Vekaleti Satınalma komia
yonundan alınır. l!:ksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen vesaikle 
teminat ve teklif mektuplarile bır
Ukte ihale saatinden en a bt z r saat 
evveı Ankarada M. M. Vekaletı Sa-
tınalma komisyonuna vermeleri. 

"799,. " 1924., 

Sahibi ve umwni ne . 
şrtyatı idare 

eden: Ahmet Enain y ALMAN 
tecilik ve Ne....ı Gaze-

<t• •Yat Türk Ltmitet Şir-
keti. Aa..ıaldı~ ver TAN M 

llthAAlll 
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Beyhude ıstırap çekmeyin ı . Saçlara Düşen Aklar ... 

::Soğuk algınlığı, nezle kırrklık, 
grip, hat, dit ve sinir 
ağrıları, romatizma 
sancıları için rakipsiz 

deva GRlPIN 'dir ! 

Bu karlfık havalarda 

yanınızdan 

GRIPIN 
eki"ik etmeyiniz! 

İcabında günde 3 kate alınabilir. ............... ________________ __ 

Nisan sayısı ile 
ı nci yrlma girerken netriyat programını genit ölçüde 

zenginlettinnit bulunuyor. Kolekaiyonunuzun ekıik 
kalmaması için 

13 cü sayıyı 
Bugünden bayiinize sipariş ediniz. 

- Türk Antrasiti ile çahşan Gazoien

MARUF D E u T z FABRİKASI 

1 

Mamulatından 80 beygirlik bir motörü idare edecek kabili

yette Türk Antrasit kömürü ile çahtan müceddet bir gazo- 1 

jen depomuzda hazırdır. Derhal teslim edilir. 

Saçlara dü9en birkaç beyaz tel, ihti-

yarlığm ifadesi değildir. 

Kadını, ya,lı gösteren, yüzündeki de

rin çizgilerdir ... 

Y atmazdan evvel, 

VENÜS GECE KREMi 

kullananlar, karlar altında saklanan 

bir bahar gibi, yatları ilerlemit olsa 

bile genç kalırlar ... 

TARAGA iSYAN EDEN SAÇlrAR 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzuswıda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Ahştırınız 
Bwıun en iyi çaresi 

1----------~--- HANS FRANK ve ŞERiKi 

~~ı~.~~~t~--•G•a•fu•~•'•~~g•o•p•~•n•h•a•n•,•h•fu•n•b•~•'•T•J•.•4•4•ro•s--~~P-E_R __ T_E_V~ BRIYANTiNi 
riibe ve mümareseleri olan imar ve fen memuru aramaktadır. kullanmaktır. 
h~~~ip~~~~~bdar~~~~~~ ~-----~~~da~d~~rn~h~·----------~-------------------
feleri gösterir mufassal tercümeihal ve vesaiki ve son bulwı
duJdan vazifede aldıkları Dl8.af ile timdi isteyecekleri maatı 

1 bir mekhıpla 20 nisan 1938 tarihine kadar Tophane posta ku-
tusu 8 adresine göndermeleri. • .......................................... ~ 

NERViN 
Sinir ağrlları, asabi öksürükler; uyku

suzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dön

mesi: baygınhk, ~arpıntı ve sinirden ileri 

gelen bütün rahatsızlıkları giderir. 

yzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Türk Hava Kurumu 

25. CI TERTiP 
Büyük Piyangosu 
Birinci Keşide : 11 - Mayıs - 938 dedir. 

Büyük ikramiye : 4 o. o o o Liradır •. : 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 1 o.ooo) liralık iki 

adet mükafat vardır •.• 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu 

piyangoya iıtirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz. 

C. H. P. Seyhan llyönkurul Başkanbğından: 
4 4 1938 tarihine müsadü Pazartesi günü saat (15) te kapalı zarfla 

ve eksiltme yolu ile ihalesi ilan edildiği halde isteklisi çıkmıyan Adana 
Parti ve Halkevi binası inşaatının pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

1 - Pazarlıkla yapılacak iş: Adana Parti ve Halkevi binası inşaatıdır. 
2 - Keşü bedeli; (117,468) Yüz on yedi bin dört yüz altmış sekiz liradır. 

3 - Eksiltme; 21 Nisan 1938 tarihinde Perşembe günü saat (15) de A-
dana Parti binasında teşekkül edecek Komisyon odasında pazarlıkla ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme Şartnamesi ve buna bağlı müteferri evrak (1) lira bedel 
mukabilinde İstanbul, Ankara, Adana Nafia Müdürlüklerinden alınabilir.' 

a) Pazarlığa girmek için isteklilerin (7124) Yedi bin yüz yirmi dört lira 

muvakkat teminat vermeleri ve Yetmiş beş bin liralık iş. y.aptığına dair 

evrak göstermesi lazımdır. 
b) İsteklilerin 21-4-1938 Perşembe günü saat (15) de Adanada ~. H. 

P. Binasındaki Komisyona müracaattan ilan olunur. (1913) 

BAŞ BAŞA 
Yeni dans musikisini sureti mahsusada ve 
itina ile Almanyanın meşhur ERHA'.RD 
BA USCHKE DANS ORKESTRASI tara-

fından çalınıp maruf 

POLYDOR 
marka plak üzerine imla edilmiştir. 

v 8000 { BAŞ BAŞA 
Melahat <Rumba> 

Bu plftklar Almanyadn imal edilerek İstanbula gclmis ve satışa çıkarılmı&tır. 

Gramofon bayiinizden isteyiniz 

ilkbahar Ehli Hayvanlar -

PANAYIRI 
Bursada Atıcılar mevkiinde 1938 senesi İlkbahar Ehli Hayvanlar 

panayın açılacaktır. Panayır, açılma tarihi olan 10 Mayıs 1938 den 
1\.1\,u&~.u -0011.u .:ıcvaıu 1'.:...:l .... \,,i"-1:~-ı.ı..ı ... 

Panayıra geleceklerin istirahatlerini temin için panayır yerinde 
su, elektrik ve büfe tesisatile muntazam otobüs muvasalası vücud< 
getirilmiştir. 

Panayır münasebetile yapılacak olan güreşler 15 Mayıs Pazar gü
nüne rastlamaktadır. Güreşler iddialı alaturka yağlı güreştir. Başa 
100, baş altına 80, büyük ortaya 50, küçük ortaya 40 ve desteye 25 er 
lira mükafat verilecektir. Bundan başka panayırın devam ettiği müd
detçe şehrin otel ve banyolarında tenzilat temin edilmiştir. Alım ve 
satım hususunda belediyece sayın ziyaretçilere her türlü kolaylıklar 

gösterileceği ilan olunur. 

MEY VA TUZU· 
EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELERINDEN 
İSTiHSAL EDiLMiŞ TABU BiR MEYV A TOZUDUR. 

BEYOGLU • ISTANBUL -----------.............. _____ _ 

Çok tesirli K E S K i N KAŞ ELER i üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir .• !~;;k~·;. SALİH NECATİ 


