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.... reni Müıteri Bulmak San·a+ı 
Dr. Gasson diyor ki: 
"Her tacir bu kitaptaki usullerle kısa bir za
man içinde müşterilerini artırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanati öğretiyorum.,. TAN 
Matbaasında Fiyatı 50 kuruş .. 

Parti GrupuToplandı iSPANYA, SiLAH iSTiYOR 
Muvazene Vergisinde T enzila~ Ademi Müdahale .Siyaseti 

Bütçede~ Yapılacak 4,5 Milg~n Şiddetle Protesto Edildi 
Liralık Fedakô.rlıkla Muvazene 
Vergisinin Talı/ if ine Başlanıyor 

Frankistler, Barselonaya Yaklaşıyorlar, Hükumet 
Merkezi Süratle Valansiyaya Nakledilecek 

Bir Facia 
Kahramam 

1 Başvekilimizin izahatı 
Alkışlarla Tasvip Edildi 

-o--

'11unet Emin YALMAN o ünkü gazetelerde çıkan 
telrra.flarda bir haber 

~I: Şa,nig çı)dll"IDJf, bmal'--
haneye --1.L _ı•ı_:. 

uamueaıuuay ... 

,,:tından evvel de bu neviden ha-
ler devam ediyordu: Eski Avus

turya Başvekili Şuşnig Liypzigde 
111tıhakeme edilecek Dolfüsün öl-'d- - .• 
urülınesine ait muhakeme yeniden 

görülecek, .katillerin idamından do-
/ 

layı ŞUŞllig suçlu mfatile hesap ve
l'ecek._ 

Ankara, 5 (A.A.) - C. H. P. M. M. 
grupu bugün 5-4-938 Antalya say 
lavı Dr. Cemal Tunca'nın reisliğin
de toplandı: 

Maliye Vekili Fuat Ağralı, müva
zene vergisinde yapılacak tenzilata 
dair hükümetçe düşünülen proje ü
zerinde izahat verdi. 

Formüle ait bazı münakaşalardan 
sonra, kürsüye gelen Başvekil Celal 
Bayar, devlet bütçesinde ütiharla mü 
şahede ettiğimiz inkişaf ve muvaze
neden cesaret alarak, sayım vergi -
sinde olduğu gibi muvazene, kazanç 
ve buhran vergilerinden de her se
neki bütçemizden yapabileceğimiz 

fedakarlıkla halkımızın vergi yükü-
• nü hafifletmenin devlet prensipi ola

Bin senelik Avusturya öldü ve gö
ilnÜldü. Arkasında bunu temsil e
den ve matemini tutan bir tek iıı
san .. göze çarpıyor: Şuşnig._ rak kabul edilmiş olduğunu ve buna ------

Tu.e bir siyasi dinin taassubile 
gözleri kararan ve nefret edecek a
~ hasretini duyan milyonlarca 

;o tiltr'etlentnfr nrot:njap1-.1reı:ı\Yo-tr:,Br-
re brp mllYon]ar nisbettnde bir 
~ Şupıiğin üzerine 1iiklenmif-

binaen sayım vergisinden yaptığımız 
tenzilattan başkaca, dört buçuk mil
yon lira bir fedakarlıkla muvazene 
vergisinin tahfifine baslamaktan mü 
•-

9 
-• •••""•••••-•&& L.al..f. tJ~ J_ ettl.-. 

Bu .,.,_.to *9klf alkıf'arJa gnap 
heyeti mnumiyesince tasvip olundu. 

Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -

B 11 
~ --',·""- .a..-.. 1P Bütçe encümeni, yeni bütçe kanunu 

m:ıuıs~ uu.;:r.uuaa. projeainirı müzakeresine bu ayın 15 

Fransız 
- -a ınesı 

Tehlikede 
~ için ı>olitfka alikalanna Dı- inde başlıyacaktır. Büyük Millet Mec 
Ylme:.;kturroı~ Şupüg bir siyaset o- llsi, ~ütçe müzakerelerine mayısın Malt Proieler Görü•iilürken 

Uııdeıı .-.'lrtan ,,_.ır18._ B. Celal Bayar 20 sınden sonra ....... t.yacaktır s 
~ ~~ m s ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~·~~ laD Mebu~ar ''Kah~•··· 

Düıın labııesi n.__._d ...ı.. "'·- Balkan Eko · K · Yahudiler .. Diye Ba.ıiırclılar na facia roı- ~ e - ~- nomı onseyı , 
kilııdedir une çıkan bir iman mev-

:~~~ :::.:ı~ Romen Heyeti Azaları 
,::~~i. hısanıso:: ::=f': o·· Ş h . . G ld·ı 
tınş'::8 ~~ .. ID::::. lıiiJdlme. un e nmıze e ı er 
:rı~~ idi. O hükilmetin ka
tı. gore ancak vazifesbıl yap-

de~. ~enıleketi; kuvvet ve pd
lluı b" ilasuıa uğradı. Avusturya
aı uı &enedenberi müstakil olma-

\'e A\'Ust "'1st urya memurlarının A-
)'a tırya .kanunlanna göre vazife 

Pınalan bir suç 88-.1..1. B tan dola ., uuı. u suç 
. Y1 mesul tutulacak, deriden ke-:ikten ~ir mahlüka ihtiyaç duyul

u. Şuşıug bu rol için seçildi. 

Balkan Ekonomi ve Matbuat Konseyleri 
ilk Toplantılarını Yarın Yıldızda Yapacaklar 

Frama huJuJana sığınan mültecilerden bir grup 

Nevyork, 5 (Hususi) - Umted Pres İspanyaya asilere karp bndini 
s'in Barselona muhabiri bildiriyor: müdafaa için silih satın almaa hak· 
Franko kuvv~tleriı- Barselonaya -yak- kının verilmesini talep eden ba no
ıaşınaktadir. Şehiı, bu gece elektrik- tada ezcümle deniliyor ki: 
siz kalmlftır· Bundan ,ehir dışında- ''Vahametini nuan dikkaw .._,. 
ki müesseselerin asiler eline geçtiği nwJt bir çılgınlık tefkil eyllyen --. 
anlaplıyor. Tortoza'da Valansiya ile #1 vaziyet kar§lmnda, cümhurlyeıt htl
Barselona arasındaki muvasalamn ke ktmeti-edemimih:l•hale anlapnMJn•n 
llildili haber verilmektedir. İtalyan ilk lifleri olan Fransız ve İngilis ha. 
ve Alman kuvvetlerinin tehirden bir Jnlmetlerinfrı vicdanlarına müracaat 
taç bin metre mesafede bulunduğu eylemektedir. FilhılJrika, bugün bu 
anlaplıyor. olarak lhma-

Hiilmmfltin protatom - Qmetleri ta-
fspanya cümhuriyeti, bugün İn

giltere ve Fransamn ademlmüdahale. sına-
siyasetine devamım protesto etmiş yef 
ve birer nota tevdi etmiştir. 

"Avrupaya, İlk Işık 
Şarktan Gelmiştir,, 

Protaar f'ittar 
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işgal Devrinin Onikileri 
Kimlerdi? 

MÜTEFERRlK: 

icra Mütehassısı 
lzmirden 
Dün Geldi 

Şehir Meclisi Gürültülü 
Bir Toplantı Yaptı 

Yeni Mem ri 
Kanunu Proie 
Tamamı nı o 
Ankara, 5 (Tan muhab· 

den) - Yeni hazırlanan mcnt 
knnunu projesi bitirilmek iiı 

dir. Yeni kanun, memurların 
tün ihtiyaçlarını karşılıyacnk 
kemmeliyette olacnl tır. Bas' 
Jet müsteşarı Kemalin riyaset' 
bütün Vekaletler müsteşarl 

dan mürekkep bir komisyon 
je üzerinde ehemmiyetli bir 
rette çalışmaktadır. Bu fc, 

M. A. Bey bize şu yeni haberle
• ri ula,ştırdı: 

"Rum patrikhanesinde (Mavri
mira) ismindt! bir teşkilat bulun -
dugunu evvelce bildirmiştim. Bu 
teşkilat, İstanbuldaki Rum mek -
teplerinin programlarını, okutma 
usullerini değiştirmek için çalışı

yor. Yunanistandan yeni muallim
ler getireceklerdi. Bu muallimler 
ve birçok kitaplar iki gün evvel 
geldi. Birkaç giın sonra size bu ki
taplardan birer adedini getirccc -
ğim.,, 

Mavrimiralıların yeni ve pek 
gizli tutulan bir tescbbüslerl da
ha var: İstanbuldaki Pontoslula -
nn cemiyeti dünden itibal".E'-" M~
rimira ile birleştiler. Pontoslu-
lann; vaktile )ruracakları hüku
met için İngilizler tarafından ve
rilmiş birçok silahlan varmış. Ba
tumun İngilizler tarafından tahli
yesi sırasında bu silahlar da diğer 
teçhizatla beraber Kıbrısa nakle-
dilmek üzere vapura yükletilmiş 
idi. Sonra da verilen bir emirle bu 
silahların bir kısmı Çanakkaleye 
çıkanlmıştır. G ri kalanlar da Kıb 
rısa götürülmüşt . 

Şimdi bu birleşme üzerine Mavri 
mira cemiyeti, fızasınd n Yani Mi-

hallidis ile Pontosçulardan Todori 
Kefecioğlu ve İstanbuldaki Yunan 
gizli zabıtasından binbaşı Mavri -
dis; işgal kuvvetleri kumandanlığı 
na müracaat etmişler, bu silahların 
Çanakkalede bulunan kısmının ce
miyetlerine verilmesini istemişler
dir. 

Silahlar; esasen Kafkasyada esir 
• edilen Türk kıtalarına aittir. Harp 

kıymetlerini de kaybetmiş olduk -
lnrından İngilizler bu dileği hoş 
görmüşlerdir. Çanakkaledeki İngi
liz kumandanına lazımgelen emir
ler verilmiştir. 

Silahların miktarı (4700) dür. 
Mnvrimirn bunları tamir ettirmek 
üzere Çanakkaleye ustalar gönderi
yor. İstanbul rumlan ile mühacir 
nımlardan iki gönüllü taburu kuru 
lacakmış, silahlar bunlara verile -
cekmiş. Paşabahçesindeki Yunan 
taburu bu sayede bir alay haline 
getirilecek imiş. Yeni alay, Kan
dıra ile Karadeniz sahili arasındaki 
mıntakayı işğal edecek ve orada 
bir hat kurarak yerleşecek imiş. 

Bir taraftan da Kafkas Rum müha
clrlerinden birkaç çete kurularak 
onlar da bu alayın emrine verile
cekmiş. Bu çeteler alayın işgal ede
ceği cephenin ilerisindeki faaliye
te geçirilecek imiş. 
Verdiğim bu haberin ne derece

ye kadar doğru olduğunu pek iyi bi 
lemem. Fakat silahların Mavrimi-
raya verilmesi emri Çanakkaleye 
gönderilmiştir. Silahlan tesellüm 
edecek heyetle tamir ve muayene 
edecek ustalar da yarın İstanbul -
dan yola çıkacaklardır. 

B aşka blr haber daha var: 
Dün (Kudüs) tarafından ku 

mandanlığa bir rapor verildi. Üs-

küdarla Şile arasındaki jandarma 
telefon teli geceleri Üsküdarla İs
tanbul arasındaki kabloya birleşti
rilerek Ankara ile İstanbul arasın
da telgraf muhaberesi .yapılıyor -
muş. Bu muhabereyi İstanbul pos
ta ve telgraf miıdür muavini İhsan 
Cemal Bey idare ediyormuş. 

Bir daha var. Bu da mühim: İs -
tanbulda Küçük Kınaciyan hanin
da; Edirne mebusu Şakir, Çatalca 
mebusu Hayreddin, Galip Bahtiyar 
Beylerle c rkaniharp binbaşıların -
dan Ruştü Beylerin temsil etmek
te oldukları Trakya Paşaeli cemi
yeti mensuplarından kaymakam 
(Tınmaz Fikri) Bey adında bir za
bit Trakyada faaliyette bulunmak 
uzere ısumuuıaa çete tt!~.ıuuHı 1 u 

pıyormuş. Süvari müliızimliğinden 

mütekait olduğunu söyliyen ve ku 
mandana erkaniharp miralayı Re -
fiğin bir tavsiyesi ile gelen H. B. 
adında biri bunu haber vermiştir. 

Bitmedi. Son ve mühim bir şey 
daha var: - Bizim mahut Ç. R. bjn 
başı (Hy) e müracaat etti. Şu ih-
barda bulundu. Pantikyan; cepha
ne kaçakçılığı işlerinde adlarını 

tasrih ettiği bazı millicilere yardım 
ediyormuş ... 
Yüzbaşı (Herim Vatson) ile bi

rinci mülazım (ÇavuşyanJ Pantik
yan hakkında gizlice tahkikat ya
pıyorlar. Kavmakam Eyüp Bev ile 
teshilat nakliye anbarı sahibi Hü-
seyin Hüsnü Beyi de takip ettiri
yorlar. Bugünlük bu kadar. Cüm
lemize muvaffakıyet ve seltımet -
ler.,, 

M ehmet Ali Beyden aldığımız 
bu haberleri derhal ait ol

duğu makamlara bildirdik. 

Mehmet Alinin Ç. R. hakkmnn
ki şu ihbarı vesilesile Ç. R. den 
biraz bahsetmek mevsimsiz olrnı

yacaktır. 

İşgal kuvvetleri kumandanlığı
nın; o zamanlan yaşıyanlann is
mini, habisçe hareketlerini sıksık 

işittikleri meşhur bir Ç. R . vardı. 
İstanbula musallat olan salgıncı
lar arasında; bu da başlıbaşına bir 
kuvvet idi. Asker midir, sivil mi
dir? Amir midir, memur mudur? 
Kimseler anlıyamamıştı. Yalnız şu 

rası malumdu: Gizli hizmetler gru 
punun Galata şubesinde besleni -
yordu. Başıboş bırakılmış serseri 
bir Çoban çomarı gibi serbest ser-
best dolaşırdı. Dilediğini dalar, is
tediğine salardı. Kimse: "Hoş~!,, 

diyemez veya demezdi. Mektebi 
Harbiyeden zabit olamıyacağın

dan dolayı değil, herhalde insan ol 
madığından kovulmuş bir serseri 
idi. 

Mazisi de şahsiyeti gibi çok kir
li idi. Meslek ve meşrebi, hedef ve 
gayesi hava değişir gibi her dakika 
değişir, başkalaşırdı. 

İcra işlerimizi tetkik eden müte
hassıs profesör Lemann dün İzmir
den şehrimize gelmiştir. Mütehassıs, 
dün kendisile görüşen bir muharriri
mize, şimdiye kadar yaptığı tetkik
ler etrafında şunları söylemiştir: 

- İcra işlerinin tatbikat kısmın
da gözüme çarpan bir aksaklık gör
medim. Tashihi icap eden taraf var
sa, onu arıyacağımız saha büsbütün 
başka olacaktır. Ankara ve izmirde 
sekiz on gün zarfında yaptığım tet
kiklere İstanbulda devam edeceğim. 
Bir hafta, on gün sonra raporumu 
Vekalete takdim edeceğim. Bu iti
barla yukarıda işaret ettiğim tashi
hatın mahiyeti hakkında şimdiden 

bir şey söylemek ciddi bir şey ifade 
etmez. 

Umumiyet itibarile benim kanaa
tim memleketinizde herhangi bir 
kanunun işaret ettiği noktaların 

tatbikat kısmında büyük güçlük çek
memekte olduğudur.,, 

Mütehassıs profesör bugünlerde 
Üsküdar, Beykoz ve Beşiktaş kaza
larında icra işlerini tetkik edecek
tir. 

Çerkezköy Belediyesinde 
İki buçuk senedenberi Nahiye Mü

dürünün vekaletilc idnre edilen Çer
kesköy belediyesi 1-4-938 tarihin
de toplanan belediye meclisi tarafın
dan Bay Faik Malkoç ittifakla bele
diye reisliğine seçilmiştir. 

* İstanbul - Ankara hava sefer
leri havaların fenalığı yüzünden dün 
de aksamıştır. Mihalicikte şiddetli 

fırtına olduğu haber alındığından An 
karadan İstanbula tayyare kaldır11 

mamıştır. Seferlerin havalar diizel
meden intizama giremiycceği anlaşıl 
maktadır. 

BELEDİYEDE r 

350 Kuruş 
Yeni Plaka 
Resmi Alı nacak 
Hükumet büyük şehirlerdeki mo

törlü kara nakil vasıtalarının plfıka
larının hep bir örnek olmasına karar 
vermiş ve bu karan alakadarlara bil
dirmişti. 

Dahiliye Vekaleti resmi, hususi, ve 

takside çalışan bütün otomobil, oto

büs ve kamyonların derhal plakaları 

nın değiltirilmesini ve beherinden 

200 kuruş harç alınmasını tekrar 
bildirmiştir. Fakot, belediyenin yap 
tığı hesaba göre, beher pHikanın 
müteferrik rnasraflarile birlikte350 
kuruşa malolacağı anlaşılmıştır. Her 
pliika için alakadarlardan 350 kuruş 
alınması için Şehir meclisine müra
caat edilmiştir. 

Meclisten çıkRr çıkmaz plakalar 
on beş gün içinde değiştirilecektir. 

Aza Artık "ldarei Maslahat,, 
Sisteminin Bırakılmasını istedi 

Şehir Meclisi dün toplandı. Yeni 
Belediye zabıtası talimatnamesinin 
müzakeresi sırasında. çok hararetli 
münakaşalar oldu. 

Bu arada, balıkçı dükkanlarının 

cephesinin üç metreden eksik olma
ması hakkındaki kayıt itirazlara uğ
radı ve encümenin esnafı zarara so
kacak maddeleri kaldırması icap ede 
ceği ileri sürüldü. 

Yeni talimatnameyi hazırlıyan en
cümen adına söz alan Feridun Man
yas, Sıhhat Müdürlüğünün bu zaru-
retlerde ısrar eylediğini, bu itibarla 
kasaplar, balıkçılar vesair esnaf için 
bazı kayıtlar konulduğunu, mesul şa
hısların meclisi tenvir etmek için iza
hat vermeleri iktıza edeceğini söyle
di. 

Sıhhat işleri müdür muavini Os
man Sait, belediye riyaseti namına 
müzakerelerde meclise izahat ver
mek üzere salonda bulunduğu halde 
bu meseleyi tetkik etmeden derhal 
cevap vercmiyeceğini söyledi. Bir kı
sım aza bunu doğru görmedi ve hay
retle karşıladı. Fakat, celsenin on da-
kika için tatili kararı alınabildi. Boy Fericlun Manyas' 

İkinci celsede, belediye makamı lunmadığına göre, teklifin hcp~ine 

de komisyon bir müddet dalın 
lışmalarına devam edecektir. 

Karabük Fabrikaları 1 
Getirilen Ham Madde 

Ankara, 5 (Tan muhabirinde 
Karabük demir ve çelik fab · 
için getirilen ham madde ve sa· 
teşviki sanayi kanunu muafiyet 
den daha fazla bir muafiyete tA 
tulması ve bütün malzemenin d 
demiryollan vasıtalarile naklin 
asgari bir tarife tatbik edilmes 
susunu temin için hükumetçe b 
nun layihası hazırlanmaya ba 
mıştır. Başvekalet kararlar mü 
Enverin riyasetinde gümrük ve 
sarlar, maliye, nafia, devlet d 
yollan, Sümer Bank murabba 
dan bir heyet lfıyiha üzerinde 
maktadır. 

Yaş Meyvalarımızı 

ihracı için 
namına yine Osman Sait söz aldı. Bu şamil olması icap ettiğini söyledi. Ankara, 5 (Tan muhabirinde 
kabil dükkanların sıhhi bakımdan ge Bu sözler mecliste çok müsait kar- Yaş meyvnlanınızın ve b 0 lh 
niş olmaları icap edeceğini, başka tür şılandı. Makam namına verilen iza ralık elmalarımızın standardize 
lü temizliğe fenni !Jnkan bulunmadı- hatın bıraktığı fena tesirlere ter- miş bir şekilde dış piyasalnra 
ğını, esasen bu kaydın yeni açılacak cüman olan bu sözleri, aza, çok mu için Ziraat Bankası ile Omnibol 
dükkanlara tatbik olunacağını ve ta- vafık buldu. Salonda gürilltil kı· müessese, bir şirket vücude get 
limatnamenin meclisten bütün şümiı zışmıştı. !erdir. Tümel ismini alan bu · 
liyle çıkması daha doğru olduğunu Münakaşa daha fazla büyümek is- bilhassa Rize civarında yetişrnel< 
söyledi. Sıhhat müdür muavini, mec- tidadını gösteriyordu. Fakat Fuat lan sofralık elmalarımızı iyi b 
lisi tenvir maksadıyle ilave olllrak ta, Fazlının balıkçı dükkanlarının cep- kilde ambalfıjlıyacak ve harice s 
fakat, tatbikat sahasında zemin ve helerinin iki metreden ve mesahala- decektir. Yine Rize ve havar 
za_mana uygun hareket edildiğini, ni- nnın da 9 metrG .ınur.obbauıclan ~•r_ y ti ikinci derecedeki sofra 
hakkındaki talimatnamenin de bazı pılması, yolundaki teklifi vaziyeti getirerek harice satacaktır. B 
maddeleri tatbik edildiği halde diğ_er kurtardı. Bu madde, gelecek celsede metaın da Avrupada alıcısı çok 
bir kısım maddelerine esnafı koru- görüşülmek üzere encümene geri gön ladır. 

mak maksadıyle, göz yumulduğunu derildi. Tarih Sergisini Gezeni 
imaya, iphama lüzum görmeden sara Bundan sonra, bu faslın diğer mad Ankara, 5 (A.A.) - İstanbuldtı 
haten anlattı. delerinin müzakeresine geçilerek ol- mabahçe sarayındaki Türk Tarib 

Bu dikkate şayan sözler, meclis- duğu gibi kabul edildi. Bu arada açık gisini mart ayı içinde ziyaret 
tc fırtına kopardı . .l\liithiş bir asa- ta balık götürülmesi yasak edilmek- lerin sayısı on bin yetmişi mektC 
biyet havası salonu knplndı. Aza- te, balıkçılar balıklan muntazam pa- lebesi olmak üzere 27.226 ki 
dan Feridun Manyası siiz aldı, ve ket haline koymıya mecbur tutulmak Serginin açıldığı 7 ilkteşrinden 
asabi bir li~anla, meclisten çıkan tadır. Balıkçı dükkanlannın zemin sonuna kadar ziyaretçilerin ad 
her talimatnamenin harfi hnrfine ve dıvarlan kapalı olarak yaptırıla- 96.366 ya baliğ olmuştur. 
tatbiki icap ettiğini, yapılamı~·a- cak, akar su bulunacak, balık satan MEMLEKETTE: 
cnk şeylerin esasen mccli ce kabul ve kesen ile para alıp verin kimseler 
edilmediğini ''e yapılması zamnna ayrı ayn olacak, balıklar mermer kur Diyarbakırda BüyU 
ve parayn bağlı işler için de kafi nalar içinde bulunacak ve tablalarda 
mühlet verildiğini ifade etti. Fe- satış usulü kaldırılacaktır. Tezahürat y apıld 
ridun Man~·as( gittikçe asahileşe- Konserveler hakkındaki fasıl da, 
rek, ayrıca bir de "idarei masla- konservelerin yapılış tarihlerinin eti 
hat,, ııisteminin takip edilmesine ketlere ilave edilmesi kaydıyle kabul 
mnhal olmailığını. sonra yeni ve edildi. Meclis Cuma günü tekrar top
eski dükkanlar, diye hir kayıt bu- lanacaktır. 

lstanburdaki 

Almanlar 

DENİZ ve LİMAN : 

* Et mürakabe komisyonu dün 
haftalık toplantısını yapmış, et fi
yatlarında değişiklik yapacak bir va
ziyet gönnediği için bir marttanbcri 
tatbik edilen azami tarif eyi bir haf

İstnnbulda bulunan Almanlar ve 
Avusturyalılar da Pazar günü yapı

lacak Avusturya plebisiti için reyle
rini vereceklerdir. Pazar giinü öğle
den evvel bir Şirketi Hayriye vapu-

ru Almanları Köprüden Biiyükdere-

Yeni Vapur 

Tarifeleri 
Şirketi Hayriyenin 20 Nisanda tat 

bik olunacak ilkbahar tarifesine di

rek postalar ilave edilmiştir. 75 nu-

D. Bakır, 5 (A.A.) - mu Önde 
tatiirk'ün fahri hemşeriliğimizi }( 
buyurdukları 5 nisan gününü Dl 
bakırlılar belediye meydanınd 
binlerce halkın iştirakile kutlaflll 
bu törende hatipler tarafından 
nün büyüklüğü ve Atatürkün 
şahsiyetleri üzerinde söylevler 
rilmiştir. Mektepliler, sporcul 
halk tarafından geçit resmi ya 
tan sonra Halkevi hoparlörleri~ 
sile konf eranslnr verilmiş ve 
halkevi salonunda "Mavi Yıl 
piyesi temsil edilmiştir. 

TAKVİM ta daha ipka etmiştir. * Yeni ekmek narhı bu sabahtan 
itibaren tatbik edilecektir. Birinci ne
vi ekmek on kuruş, ikinci nevi ekmek 
dokuz kuruş yirmi para, francala on 
dört kuruş yirmi paradır. * Yeni yıla ait yol vergileri ta
hakkuk cetvellerinin si.iratle tanzim 
edilerek belediyeye gönderilmesi şu
belere bildirilmiştir. 

••t ·• k d bi Al maralı Kocataş, sabahlan Kavaklara, ye go urece ve ora a r man va- · 

puruna aktarma. edecektir. Vapur 

Karadenize çıkacak ve Türk kara su 

lan dışında Almanlar reylerini vere-

ceklerdir. 

Plcbisitc iştirak etmek üzere An-

Yenimahalle ve Sanyere uğradıktan 

sonra 8,10 da Büyükdereden kalka
cak ve Beykoz ve Paşabahçeye uğra

dıktan sonra Köprüye gelecektir. Ak
şam 19.20 de de Köprüden doğru Pa-

şabahçeye gidecek ve Beykoz Büyük 
karadan 180 kadar Alman gelecektir. 
c::============== dere ve Kavaklara gidecektir. 

~~~!""!!!"'~~=-~~---'!"'~~ ....................... ... Yeni tarifede sabah postalan ay

nen bırakılmış akşam postalarında Müessif Bir Ölüm 
Şehrimizin zahire ve sanayi ale- dairelerin mesai saatine göre değişik 

minde tanınmış tüccar ve fabrikatör· lik yapılmış ve 17 ,30 da kalkan posta 

lerimizden Bay Mustafa Çanakçılı 17,55 e alınmış ve bundan sonraki 
dün vefat etmiştir. Cenazesi bugün 18,30 postası da 18,40 olarak değişti

saat 12 de Beynzıtta Soğanağa ma- rilmiştir. 

ve 

6 Nisan 1938 
ÇARŞAMBA 

4 Uncll ay 
Arobl: 1357 
Se:fcr: 5 

Gun: 30 

Güneş: 5,35 - Öğle: 
İkindi: 15,54 - Akşam: 

Yatsı: 20,12 - lms~k: 

YURTTA DONKO H.AV 
Yurdun Dot;.ru Anadolu bölgesiyl" 

denizin Şnrk tarafiarmda hava bulll tf 
ğcr bölgelerde çok bulutlu ve y~ 
ğışh geçmiş, rü:ıgfırlar Tr kya, f{oC 
Ege bölgclerilc K aradeniz ve Orta /. 
ıunun Garp tarafiarında Şimali iJ tll' 
ten kuvveUlce, diğer yerlerde Ccflıı 
tlkametten orta kuvvette esmiştir· 

1 

Ç. R. İstanbula işgal kuvvetleri 
arasında gelmişti. Beli çift taban
ca ve kamalı, eli beş karalı ve so
palı gezen bu adamın eli altında 
kendi gibi seçilmiş, ipten kazıktan 
ve zindandan kurtulmuş on bir ki-

şi vardı. Bunlar da işgal devrinin 
on ikileri idi. Ayrı ayrı, toplu ola
rak Beyoğlunda: İstanbulda yap -
madıklan habaset, işlemedikleri ka 
bahat kalmazdı. Bunlar yetişmiyor 
muş gibi; ara sıra silahlara bürü -
nürler, motörlere binerler Marma
rayı, İzmit körfezini, Karadeniz 
Boğazı haricini dolaşır deniz ve sa
hilleri haraca keserlerdi. Kam-
yonlara dolarlar, Kayışdağı, Alem
dağı ve Şileye kadar veya Rumeli 
kavağı, Bahçeköy Kilyosa kadar u- . 
zanırlar, köyleri talan ederlerdi. 

<Devamı var) 

hallesi, Nur sokağında 20 numaralı * İstanbul gütnrüklerinin geçen 
hanesinden kaldırılarak namazı Be- Mart ayı içindeki varidatı 4819000 u 

yazıt camiişerifinde kılındıktan son- gümrük resmi olmak üzere 6.751.000 

ra Topkapı aile kabristanın~aki ebe- lira olarak tespit olunmuştur. 
di medfcnine naklolunacaktır. Mart ayı içerisinde Galata yolcu 
- salonundan 1078 i gelen 1007 si de gi

den olmak üzere 208'5 kisi eecmistir. 

DUn lstanbulda havn kapalı, fıı 1 

ynğışlı geçmiştir. 24 saat zadındıı ~ 
run metre murnbbmn::ı bıraktı ı ~ 
rı 8 kilogramdır. Rüzg!l.r Şimali ı.:' 
ten saniyede ~ ilft 7 metre hızla e 
Saat 14 te barometre 764,4 mlli!Tle 
Hararet en çok 15,1 ve en az 7.u 
olnrak kavdcdllmistir. 
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.,_ ispanya Harbinden 

" Sonra 
S Omer Rıza DOCRUL 

t 
J spanya harbinin son safhası 

Yaklaşırken harbi takip ede-
•k hfidiselerin düşünülmesini çok 
b'" .. 

ıı gornıek icap eder. Devamı sıra-
nda Avrupayı buhrandan buhrana 

• 
Çine Yapllan Yardımlar 

japonyanın Protestosu 
. Hayretle Karşılandı ı ''kliyen İspanya harbi, bugUnden 

te anlaşılıyor ki, harp bittikten son
"'- A vrupanın huzurunu k Soskova, 5 (A.A.) - -.rass ajansı le sıkı münasebetler idşmesine mani 
ltvnm edecektir. açumaya bildiriyor:" Japon sefiri Litvinofu olamamış olduğunu söylemiştir. Lit-

. B ·ı · Sefır' Japon )otala- vinof nihayet, Japonya ile Çin ara -
ı unun en bellibaşlı sebebi, İs- ziyaret etmı şır. • _ M 

ıfanynnm pabancı işgal altında bu- nnın geçende Çin cephesinde du.şu- sında hali harp mevcut olmadığı hal-
JJ'nması ve bu yabancı . 

1
. ~'-- rülen bir tayyarede bir Sovyet pılo- de Japonya tarafından protestoda bu 

... ti hnkkın • . ı~ga ın UAı ı · · b"ld" "dır' Tay lunulmasından dolayı hayret etmiş "" da h b tunu esir ettik ennı ı ırmı:i. . . 
_L_ ıç ır kanaat hasıl o- ı t t ı · · •••mamasıdır G • eci bundan evvel Sovyet servıs e- ve sonra pos a ayyare erının, vapur-

. l' · erçı arada. bir yaban· yar ld v 'tiraf et lann zaptedilınesi mukaveleye müs-
jl ıl g? ı_n kalkacağı ve İtalyan kuv- rinde bulunmuş o ugunu ı -
et erının dah·ı· h . t'r tenit borçların verilmemesi ve saire 

t 
1 1 arp bittikten son· mış 1 

• b' T k hükU 
~.,_ . spanynyı bırakıp gideceği söy- Sefir Moskova hükumetini hususi gi ı o yo meti tarafından yapı 
l/nıyor fakat b .. • bir m~liyet altına sokan bu hadi- lan bazı keyfi ve gayri kanuni ha-
•tnıi ' u sozler alakadarları · · b t rcketler meselesini mevzuu bahset -

:ı:ı, b ~ etıniyor. Tatmin etmemesinin seden dolayı teessüflerını eyan e -
.e eb i miştir. 

ı, spanya dahili harbini kaza- miştir. 
n ve İspan, .. c·· h . f b Sovyetler Bır· li Japon kaynaklanna göre ., a um urıyetini boğan Litvino ceva en, • 

tll11 Ynbancı kuvvetlerin kazandıktan ğinin Çine yapılan silah satışları bu- Pekin, 5 (A.A.) - Buradaki Japon 
bl.a~a. ınuknbilinde nıiikfifat isteme- susunda hukuku düvel kaidelerini umumi karargahı Çin muza!feriyet-
1,rı~ın ~l~nınesidir. Hiçbir kimse tatbik ettiğini söylemiş ve birçok leri hakkındaki haberleri tekzip et -

ô• • u nıuknCatın hakiki mahiyetini memleketlerin Japonyaya olduğu gi mekte, Hanşuvang'in hiçbir vakit 
j ';1° edeıniyor, fakat bu yolda yürü- bi Çine de silah verdiklerini kaydet- Çinlilerin eline geçmediğini ve Taier
ir ı_ en tahminlere göre İspanya bun- ·~ı şuvang'ın da hiç değilse dörtte üçü-
,..n bö ı İ mı:i. r. 
!Undu~ve talya - Almanya bo- Litvinof bundan sonra, Japonya • nün Japon işgali altında bulunduğu-

d tn gtında Yaşıyacnk, İtalya - nın Çin sokaklannda çarpışan muh- nu bildirmektedir. 
anya ku 1 . +_ 1 li il VVet erı .1.JSpanyanın ta e- telif gönüllülerin mensup oldukları Yine umumi karargahın tebliğine 

e t ın e ~~ memlekette kalarak aske· hükumetler nezdinde protestoda bu- göre, üç Japon müfrezesi Taierşu -
ı-.11ra:~ ılerj işgalleri altında bulun- lunmamış olduğunu, çünkü böyle bir vang',n şarkından Çin hatlarını geçe-

'lnd ' İspanyanın tabü kaynakla- teşebbüste bulunmak için hukuki bir rek dün sabah mezkur şehrin on kilo-
an ve . t'd ~ . d . lf d ıp ı aı nıaddelenn en ıs- esasa dayanmamış olduğunu ilave ey- metre cenubunda bulunan bir mev-

1..._ a e edecek, İspanyanın limanlan- lemiştir. kie gelmiştir. 
,.., tayYare k A b 
tenzer b"t"" arargahlannı, veTuna Çinde bulunan Alınan askeri mu- Nevyork, 5 (Hususi) - Japonya 
_..! u un tesisat ve teşkı atını allimlerine telmih eden Litvinof bir hükumeti, Sovyet Birliğinin, dünkü 
-.a.cıne ıniih bul k b'" ·1 ' 
P eYYa aca • ve 0~ ece çok ecnebi askeri gruplarının Çinde protesto notasına verdig~ i cevaptan 
anyanın ın k" d · tif d de ~k .. ev nn en ıs a e e • bulunmasının Japonyanın bu heyet- hoşnut olmamış ve ithamlarında ıs-

)ek sagı .solu dilediği gibi tehdit ede- lere mensup ~lduklan memleketler- rar etmiştir. 
ı ,h~~nİQanyadışg5rünüpg~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= re ın·· . -

ın~sta~I Ynşıyacak, fakat hakikat- LEHiSTAN •. 
uttefıklerinin emrinden çıknmı-

iJ.8t::ak, ve bir harp koptuğu takdirde 

lınanya ve İtalya ile birlikte ha- Mu·· stemleke 
il 'eket edecektir. 

Buna karşı gelmenin milmklin J • y •d 
e olup olmadığını bir kimse de şı enı en 
· yin edemiyor. Çiinkü bu yolda söz () 

r.ının hn · e . c vJnsr~ A J .. J .r.l1 
nn · · A ~ • P n- V 5 (A A ) M u ı -1 ın ıstıklal ve hakimiyetine ınüda- arşova, . . - atbuat, Le= 

f'a e s~~'llabilir ve kim bilir belki de histanın müstemleke almaya haklı ol 
)u ınudahal b · duğuna dair yeniden neşriyata başla 
re ~oı e ırtakım nıukabelele- mıctır. et ., açar. ~ 

ı\.. İspanyanın kı Yan resmi İskra ajansında ... tran bir 
'1barctse h Ya n istikbali bundan ~ ....... s'a arp neti . notada Lehistanm kuvvetli bir tica -

Yni İspanyanın h cesınde? sonra da ret filosuna ve müstemlekelere ihti-
lara Yol a v eynelınılel karışık- yacı olduguv beyan edilmektedı'r. 

.. k Çacagı sü h ··ı·· un ü bu .. ~ P e go ıırmez. 
ududu d Yuzden Fransanın Percne Notada, ezcümle şöyle deniliyor: 
ansa b: h tehlikeye girmekte ve "400 bin kişi bunu talep ediyor ve 
u ile ka 7dudu da takviye Jiizu- iş istiyor. Polonyamn neticede müs

Prnnsız _ rşı nnrnaktadır. İngiliz ve temlekelere malik olacağından emi-
1.k •uUvasala v • 

1 eler d h sının uğradıgı teh- nız.,, 

dir. ııu i tYati bir mahiyeti haiz- Litvanya hududunda faaliyet 
·•ı. ev etler y . •t .. P azırlanac ki enı şcraı e gore Varşova, 5 (A.A.) - Gazetelerin 

için silnh a arı ve tedbir alacakları gönderdikleri muhabirler Lehistan 
. Yarışı v h 1 llıden hız) e arp hazırlığı ye- - Litvanya hududunda Vilno ile 

her tarnfı:°ı;cak ve harp kopması, Kovno arasında büyük bir faaliyet 
tın hulul" ollamakta olduğu fırsa- mevcut olduğunu, bir taraftan tel-

une bak kt 
ergeç hulCıJ nen ır. Bu fırsat, graf direkleri dikilirken diğer taraf 
ima tetikte edeceği için her taraf da- tan köprüler ve şoselerin tamir edil-

' 'bnştanh bulunacak ve ortalığı diğini ve 1920 denberi Litvanya top-
tır. aşa cnıniyetsizlik kaphyaca.k- rağıda münkati olan bir buçuk kilo-

lı İspanya h b' metre uzunluğundaki demiryolu tra 
rirrn k ar ınin son safhasına vers ve raylarının konulmakta bu -e te oldu~ 
dere.. gu sırada vaziyet bu l d v k ded" 1 r 
tehl.'k .. e karanlık ve İstikbal bu kadar un ugunu ay ıyor a . 

ı elid" Askeri mahfillerin organı olan Lie-
ke ... · . ır, 'e asıl en fenası tehli-

•ıJn ônü .. ı k ' tuvas Kreiviv gazetesi, iki mernleke-
liin nu .a acn bil' §ey de gö-&ci nıerncktedır. tin 18 senedenberi mevcut uçurum ü-
-!!}k zırhlılar : zerine bir köprü kurmak için hüs -
---- nüniyet göstermekte olduklarını yazı J ngitere ile Fransa ve Amerika yor. 

hı devletleri de en nihayet zırhlı 
t Şaatında azami hıid olarak 35 000 

Olen Leh askeri 

on k d' ' eftiJe ay ıle bağlı olmadıklarını ilan 
p r. Bu knrarın nıesuliyeti Ja. 
f 

00

1
Yaya aittir. Japonya 35,000 den 

aza g ·1 
ıtı k . enıı er yapnıadıi:~nı temin et-
d e ıstenıemiş \"e neticede bu üç 
..:evlet te bu kararı vermek mecbu. 
··~eti · · d nı hı setmişlcrdir. 35,000 ton. y:: ~aha biiyiik gemilerin her bi.ri 

tnı • seksen milyon Türk lirasına 
lllalold v 

r ugu hesap edilirse yeni kara-
ın ne kada "h' k"'lf ti · · 

ett. d r mu ını u c erı ıcap 
ır j~· 

k gı derhal nnlaşılır. Fakat bu 
arar da t b" 

Varşova, 5 {A.A.) - Başvekil B. 
Skladkovski, küçük Lehistanda yap
bğı teftiş seyahati esnasında Dziko
viec'e uğrayarak, 11 martta Litvanya 
hududunda ölen Leh neferi Şera -

fim'in ana ve babasını ziyaret etmiş 

ve kendilerine hükumet namına 1000 

zloti vermiştir. 
Başvekil ayni zamanda, bu askerin 

hatırasını taziz için granitten bir sü
tun dikilmesini emretmiştir. 

Litvanyadaki ekalliyetler len at ık ohın:ıcnk ve bu dev-

s. derden her biri tnhnmmiilü daire- Varşova, 5 {A.A.) - Kurjer Paran-
ın e b 

y 1 u Yolda adımlar atacaktır. 
anız F 

cak ha ran~nnın hu karardan, an-
h' şkn hır Avrupa dtwleti de 35 
ın tond f 

tifad an azla zırhlılar yaparsa is-
I~ak e ;de.ceği haber verilmektedir. 
h 1 at ngııtcre ile Amerikanın der-

a Yeni ıA .., P anlar hazırlıyarak Japon· 
..,aya ın k 

ll nbele edecekleri anlaşılı-

ni'nin Kovno'dan öğrendiğine göre, 

Lehistanm Litvanya nezdindeki yeni 

elçisi Şarvet Litvanyada yaşıyan Po

lonyayılarla temasa gelmiş ve Po -

lonyalı ekalliyetin kültür ve ekonomi 

bakımından bugün vaziyeti hakkın -

da malUmat almak üzere 17 kişilik 
bir heyeti kabul eylemiştir. 

lALMANYA: 

9 Nisan, Alman 
imparatorluğu 
r.:;W":; ()) ~I'~ ,, 
Berlin, 5 (Hususi) - Bugün, propa 

ganda nazırlığı tarafından neşredilen 
bir beyanname ile, 9 nisan gününün 
"büyük Alınan imparatorluğu giinü,, 
olacağı resmen ilan edilmiştir. 9 ni
san bayramı öğle vakti Viyana bele
diye dairesinde açılacak ve bütün 
Almanyada münakalat iki dakika 
tatil edilerek trenler, fabrikalar ve 
vapurlar düdük çalacaklardır. Halle 
kütleleri umumi meydanlarda resmi 
geçit yapmaya ve askerler yürüyüşe 
davet edilecek ve bütün Almanya bu 
günü disiplinli bir halde kutlayacak 
tır. Mağazalar ve resmi müesseseler 
bugün kapalı olacaktır. B. Hitler, nut 
kunu saat 20 de irat edecektir. 

Bugünün akşamında Almanyanın 
bütün yüksek dağ sırtlarında ve te -
pelerinde eski Cermen adetince ateş
ler yakılarak, Bayram karakteristik 
ve ilk tarih çağlarını yeniden yaşata
cak bir tarzda kutlanacaktır. 

Propaganda nazın Gocbels, aynca 
neşrettiği bir beyanname ile, kendi 
nezaretinin şimdiye kadar bir türlü 
tespit edilemiyen teşkilatına yeni bir 
veçhe vermiştir. Bu beyannameye 
göre nezaret dahil, hariç işlerine ba 
kan iki büyük müdürlüğe ayrılacak, 
bundan başka ari olmıyanlar için bir 
miidürluk ihdas edilecektir. 

Alman protestan kiliıelerinin 

karan 
Alman protestan kiliseleri, bugün 

siyasi bir kararla biıyükAlmanya için 
bütün halkı "evet" demeye çnğır -
mışlardır. Aynca Almanların eski -

denberi başlıca emellerini teşkil e -

den büyük Almanyayı tahakkuk et

tiren B. Hitlere de kiliseler tarafın

dan teşekkür edilmektedir. 

İnsburk'tan haber verildiğine göre, 
B. Hitler bugün saat 16 da husu-

Sı bir trenle bu sabık Avusturya şeh 
rine varmıştır. 

Berlinden haber verildiğine göre, 

Fransız büyük elçisi 2 nisan tarihli 

nota ile Viyanada bir başkonsolos • 
luk tesisini istemiştir. 

Aynca Belçika ve Romanya hüku 

metleri, Viyanadaki orta elçiliklerini 

Başkonsolosluğa tahvile karar verdik 
lerini bildirmişlerdir. 

FRANSA: 

B. Pol Bonkur 

Çekoslovakya 
Müdafaası için 
Mühim Görüşme 

INGILTERE: 

B. Çemberlayinin 
siyasetine hücum 
devam ediyor 

Londra, 5 (Hususi) - Bugürikü Jta
zeteler Avam Kamarasında dün vu
ku bulan müzakerelerle meşgul ol -
maktadır. Gazetelerin çoğu muhale -
fct aleyhinde bulunuyor. Sol cenah 
gnzetelerinin nnlatışına göre, hüku -
metin zihniyeti tehlikelidir, ve hadi
seler geç te olsa bunu ispat edecek -
tir. 

Taysim gazetesi başmakalesinde 

Chamberlain'i tebrik ediyor ve İngi
liz kiyasctinin diğer milletlerin kiya
sctine üstün olduğunu memnuniyet
le kaydeyledikten sonra diyor ki: 
! "Eğer dünya yeni neviden bir din 
muharebesini bertaraf edebilirse bu
nu, bu gibi niyetlerin fevkinde kal -
mak kiyasetini gösteren hiç değilse 
bir devletin mevcudiyetine medyun 
kalacaktır.,, 

N ews Cronicle gazetesi de şö~ le ya
zıyor: 

"Chamberlain güzel bir intihap 
nutku verdi. Fakat diplomatik loca
da birçok ecnebi mümessillerinin bu
lunduğunu unuttu. Chamberlain bir 
Başvekil gibi değil, muhafazakar 
partinin lideri gibi söz söyledi ve bu 
nu, müttehit bir cephe kurmak üzere 
muhalefete müracaat ettiği bir sıra

Paris, 5 (Hususi) - Hariciye nazı-
1 
da yaptı .,, 

n Paul Boncour, bu sabah Fransanın Yeni bir anlaşmazlığa karşı 
Moskova, Varşova, Prag ve Bükreş Avam kamarasında hariciyee müs-
sefirlerile görüşmüş bilhassa Anşlus- teşan B. Butlere şu sual tevcih olun

tan sonra orta Avrupada hasıl olan muştur: 
Avrupada yeni bir anlaşmazlığın 

vaziyetle Çekoslovakyanın müdafa -
önüne geçmek lüzumu karşısında, 

flCK 
Kendi Akhmızla 

Ölçemiyor muyuz ? 
[Yazan: B. FELEK] 

Allah insanlara akıl denilen şe~ i, 
evvelden görüp bilmediği eyleri ölç
slin diye vermiştir. Buna rağmen ak
lımızı i !erimizde ölçü olarak kullan
mayıp işlerimizi baskalarının Q]çü
leriyle ölçmiyc kalkarsak ceblntle 
mezüre i olduğu halde arkada ının 
karışıyla arsa ölçen adama benzeriz. 

Dünya, hcrgiin bir yenilik arzeden, 
değişik birşey oldu. Medeniyet, me
deniyet demiyclim de fen büyük bir 
hızla ilerliyor. Her an bir yeni iş ~e
yn bir yeni tedbir karşışındn kalmnk 
icap ediyor. Bu yenilikler karşısında 
elimizdeki ilk ölçii aklı selimimizdir. 

Bununla bnşkalannın tecriibe edip 
iyiliğini, üstünlüğünü yakinen öğ
rendiği şeyleri biz de yeniden tecrü
beye kalkalım demiyorum. Ancak, 
mcselii: l\tnrt ayında denize girilmez. 
Değil mi ya? Lakin birisi çıkıp ta: 

- Amerikada Martta denize girer
ler. Dedi mi, hemen küçiik ve büyük 
dillerimizi yutup susuyoruz ve: 

- Eğer dediğiniz doğru ise bize 
göre akıllıca birşey değildir. Biz 
Martta denize girmeyiz. Eğer viicu• 
dümüze olan bariz uranna ses çı

karmasak bile züppelik olduğunu ka
bul etmek lazımdır, demiyoruz. 

Bu ufak mi aile \•armak istediğim 
nokta şudur: 

İşlerimizi, haşkalannın ömeii ol
mak için değil, bize doğru geldiği, ak
lımıza uyduğu için yapmalıyız. Eğer 
böyle yapmaz da falan, filan millet 
veya hükumetin ismine bakarak o
nun hızına knpılır ''e: 

ası meselesi mevzuu bahsolmuştur. rta Avrupa ile cenubu şarki Avru -

- İngilizler yapıyor ya! Mutlaka 
doğrudur. Şeklinde muhakeme yü
rütiirsek ha kalarının ayaklanna gö
re yaptırdıkları lrunduralan kendi a· 
l ağımıza giymiye mecbur olurur_ 
Bu da ekseri, mutlaka ayağımızı sı

kar. Verdiği ezadan vazgeçtik, bizi 
lOlnmuzdan alıkoyar. Fransız elçi ve orta elçileri 12 mart pası memleketlerinde geri kalan e -

tarihinde Alınanlar tarafından yapı- kaili) et meselelerini tetkik için müm 
lan kuvvet darbesinin bulundukla - kün olduğu kadar çabuk bir tarzda 
n memleketlerde bıraktığı intibala- bir Tuna konferansının toplanmasını 

Onun için i lcrimiz.i herşeyden ev· 
''el bize göre ayarlamalı, kendi aklı
mızla öl meli ve ondan onra ba ika
\nnnın tatbik sistemlerinden ilham
lar almalıyız. 

toı;' a .. -loo•:ih.ı~in;.x;'? 

B. Butler şu cevabı vermiştir: dar hükumetler tarafından alınan ted 
birleri biribirini müteakiben berayi 
malumat anlatmışlardır. Yakın bir 
zamanda Moskova ve Varşovadaki 

Fransız büyük elçileri ile Prag ve 
Bükreşteki Fransız orta elçilerine 
Avrupa meseleleri hakkında malU -
mat ve direktifler verilecektir. 

Fransız zimamdarlarına göre, bu 
meseleler, İspanya meselesi ile bir -
likte, halihazırdaki beynelmilel va -
ziyete hakim bulunmaktadır. 

"- İngiliz hükumeti, çok karışık 
olan bu meselelerin ehemmiyetini 
tamamile müdriktir. Fakat, bugünkü 
şcrnit tahtında bu gibi ihtnaflı me
selelerin enternasyonal bir konfe -
ransta müzakeresinin düşünülen ne
ticeyi vermesi pek şupheli gözükmek 
tcdir.,, 

Herhangi yenillklerimizin "s-iln· 
kü,, sü: 

- Falan memlekette böyledir de 
ondan. Biz de böyle yaptık. 
Şeklinde değil: 

- İşimize bö)le geliyor, aklımız 
buna yatıyor da ondan bö:> le hareket 
ediyoruz. 

RUSYA: 

Kaybolan Tayyareci 

Bulunamıyor 

Moskova, 5 (A.A.) - Tass ajansı

nın bildirdiğine göre, Lcvanevski'yi 

aramakta olan tayyareci Moşkovski 

şimal kutbunun üzerinden uçmuştur. 

Tayyareci dün saat üçte Rodolf ada

sından hareket ederek saat 7,20 de 

kutbun üstüne gelmiş ve saat 14 te 

tekrar hnrekct ettigi noktaya dön • 

müştür. Tayyareci havanın berrak ol 

masına ra!;rmen Lcvanevski'nin ızine 
tesadüf edememiştir. 

ÇEKOSLOVAKY A: 

Prag Hükumeti, 

Harekete Geçti 
Prag, 5 <A.A.) - Prag ve Moravs 

ka - Ostrava'da merkezleri bulundu

gu söylenen gizli Polonya komünist 
partisinin faaliyetine dair Polonya 

hiikumeti tarafından bir muhtıra tev 
di edilmesi üzerine notada bildirilen 

şikayetler hakkında ciddi tahkikat 
yapılması hükumetçe emredilmıştir. 

Hükumet kendisine bildirilen şe

kilde her türlü faaliyete mani olmak 

için şiddetli harekete geçmiye ve şi

kayeti mucip olan ahvalin doğrulub'U 
tebeyyün ettiği takdirde mücrimler 
hakkında azami şiddetle cezai tedbir 
Jer almıya karar vermiştir 

Bir tayyare kazaşı 
Londra, 5 (A.A.) - Bu sabah Drif

fild Yorkşhayr yakininde bir askeri 
tnyyare yere düşerek parçalanmıştır. 

Tayyarenin içindeki beş kişi telef 
olınutşur. 

Bu kaza, bu sene içinde telefata se
bebiyet veren kazaların otuz ikinci
si ve bir nisandanberi vukua gelen 
kazaların üçüncüsüdür. Bir ikincika
nundan bugune kadar bu kazalarda 
telef olanların adedi 52 ye balığ bu
lunmaktadır. * Londra, 5 (A.A.) - 14-3 tari
hinde de sizlerin adedi 1.748.981 e 
baliğ olmakta idi. Bu rakam 14-2 
tarihindekine nazaran 61440 eksiktir. 

----o.-

ISKANDiNA VY A: 

Dört Hariciye Nazırı 
Konferansı Toplandı 
Oslo, 5 (A.A.) - İsveç, Finlandiya, 

Norveç ve Danimarka hariciye nazır
larının konferansı bugün snat 10,15 
te açılını tır. 

Ruznamede harp halinde şimal 
devletlerinin bitnrafhğı ve bu dev _ 
Jetler arnsında ekonomik iş birliği 
meseleleri mevcuttur. 
Konferansın yarın kapanacağı zan 

nedilmektedir. 

KISA HABERLER 
* Kont C'iano, Arn:wuUuk Krnlının nı

k h m r iminde , hıt olarak bulunmak 
ü ere ny onund Tıran yıı gide ektir. * M t kn J)<'trol kump nyal rı, hükll
mctln 1 liml ık J,nr rınn lddctlc ltlrnz et
mi lt:'rdlr. 

* Fıli in komünist fırknsı, Komlntern
dcn çckilmıyc ve Troçklnln entcrnnsyona. 
llne i tir kc k r r vermı t r. * Mııcnri tan Mıılı:>e Nnzır, bir nutuk 
Öylıyerck Yahudılerln Macar ekonomi fn

dc-kl t ırl rfnın mılll mcnf ntlerc tnban 
tnb::ın::ı zıt oldu nu k yd tmı tir. 

*Rom ny d genernl Nıkol::ı Sıhhat Bn 
lranh ınn tnvin cdılmlstlr 

Tarzında olmalıdır. 

Hariciye Vekili 
Bugün Gidiyor 
Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik 

Rüştü Aras bu sabah, saat 9 da Daç
ya vapuru ile Mısıra hareket edecek
tir. Ruştü Aras Tophane rıhtımında 
viltıyct ve belediye erkanı tarafından 
uğurlanacaktır. 

Hariciye Vekiline bu seyahatinde 
refakat edecek olan l\1ısırın Ankara 
elçisi Mehmet Elcezairli ile Emniyeti 
Umumiye Müdürü Şükrü Sokmensu 
er dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Tevfik Rüştü Arası İskenderiyeye, 
gotürecek olan Daçya vapuru, gider
ken Pirede iki saat kalacaktır. Bu iki 
saat zarfında, Hariciye Vekilimizin 
karaya çıkarak Yunan Başvekili Ge
neral Metaksasla görüşmesi muhte
meldir. 

Hariciye Vekilimize refnkat ede
cek olan alakadar Hariciyç ve İktısat 
Vekaleti ileri gelenleri de dün An
karadan şehrimize gelmişlerdir. 

YUGOSLAVYA: 

Başvekil Stoyadinoviç 
Saraybosna'da 

Belgrat, 5 (A.A.) - Split'ten avdet 
eden Başvekil ve hariciye nazın Sto
yadinoviç, refakatinde hükl'ımet erkii 
nından bnzı zevat bulundu u halde 
Saraybosna civarında kfıin Ilıcayn 
gelmiştir. Halk ve hükumet mümes
silleri tarafından hararetle karsılan
mıştır. 

Tren kazasında ölenler 
Belgrnt, 5 CA.A.J - Şargnn cıva • 

rmda vukubulan tren kaznsında ya
ralananlardan bir kişi daha olmu · 
tur. Bu suretle olenlerin mıktarı \C'

diyi bulmustur. 
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YAR 1 N AKŞAM TÜRKÇE 
' 

Beşiktaştaki Tütün J PEK ve SÖZ L U ıstanbuıRadyosn 
Deposu Ya-ngını s A R A y T u R K ö~:a~e~;:~~t~lAkla TUrk musikisi ı: 

Havadis 13,0. Plıikla Türk musikisi l 
Muhtelif plak neşriyatı. 14 SON. 

Kasden Çıkarılmış '• Sinemalarmda Birden M U S 1 K 1 l 1 A'i:a~ ln1ei=~ tarihi derst: ünıv~ 
Dün Ağırceza Mahkemesinde bir 

kasden yangın çıkarma davasına baş 
landı. Davanın Remzi, İsmail Ceb
bare, Hristo, Herant, Karabet, Niko, 
Agop adlı yedi suçlusu vardı. Dün 
mahkemeye, yalnız üçü gelmişti. Mu 
hakeme, diğerlerinin gıyabında de
vam etti. İddia şudur: 

Suçlulardan Remzinin Beşı1ctaşta 

100 bin liradan fazla bir para ile si
gorta edilmiş bir tütün deposu var
mış. Buradaki tütünleri evvela sattık 
tan sonra yakmayı ve sigorta bedeli
ni almayı kararlaştırmışlar, Remzi
nin İsmail Cebbareye borcu varnuş. 
Sigortadan alınan paranın yüzde 
yirmisi kendisine verilecekmiş. Diğer 
suçlular da alınacak: paradan muhte
lü şekillerde faydalanacaklarmış. Ni 
hayct depo yanmış, müddeiuınumiW< 

hadisede kast gördüğü için amme da

vası açmış ve dosya Ağırceza Mah

kemesine gelmiştir. 

Dün, Taksim bahçesi müsteciri 
Kadri şahit olaraıt dinlendi ,;e şunla
n söyledi: 

- Bir gün ben askerlik arkadaşım 
Hiristo ile arkadaşım Süleyman Kad 

SOYGUNCULUK : 

Edirnekapıda 
Yol Kesenlerin 
Muhakemesi 

den naklen. Yusuf Hikmet Bayur 18,30 

rinin yazıhanesinde buluştum. Hiris- H ı• N D M E z A R 1 :: ~:~e;~~~t~!!:%~=:~:~~ b~ haberleri 20 Nezihe ve arkadaşları t;ırŞI 
to yanan tütün deposunda Remzinin daıi Türk musikisi ve halk şarkıları 2 
yanında çalışıyormuş. Bana dedi ki: Hava raporu 20,48 Ömer Rıza tarafı~ 

- Depo sahibi Remzi yüz binler- MiHRACENiN iNTiKAMI - RAMIGANININ iHANETi - FORBRINGERIN KAHRAMAN- arapça söylev 21 Nuri Halil ve arkadaı 
ce lira tutan sigorta parasını almak taratından klasik Türk musikisi (saat s: 
için evvela depodan tütünleri sonra LiGi - 88.ftan nihayete kadar AŞK - HEYECAN - KAHRAMANLIK - MODH1Ş ve MUAZ- rı> 21,4s Orkestra: ı - oscheit: oli1Il? 
da defterleri çıkardıktan sonra depo- ZAM SAHNELER. Numaralı biletlerin bugünden aldırılması rica olunur. uvertür 2 

- Puçinl: Toska 3 - Pedere\· 
Şan de vuvayajör 4 - Grieg: Dens eı 

yu yakmıştır.,, Benim bildiğim bu Telefon: ipek: 44289 - Saray: 41656 22,15 Aans haberleri 22,30 Plakla soıol 
kadardır. DiKKAT: MiHRACENiN GÖZDESİ yarın matinelerde 11ehrimizde son "defa olaralC göste- opera ve o~et parçalan 22•50 Son hatıl 

Reis, şahide bazı usuller daha sor- -r ler ve ertesi günün programı 23 SQN. 
du. hk tahkikattaki ifadesini okudu. I rilecek. BU AKSAM ANKARA'DA HALK, YARIN AKŞAM 1ZM1R'de ELHAMRA Ankara Radyosu 
Bu arada Süleyman Kadrinin de ifa- sinema.l.arında başlıyaca.ktır. Öljıe neırtyatı: 
~dn~.o~~~n~~~~~•~••••••••••••••••••••••••••••~ ••••••••••~••• ~rlU,30K~~~nM~nb d • Plrut Ttırk musikisi ve halk şarkıları ıs 

- Bir gün yazıhanemde Hiristo ba ' Dahili ve harlcl haberler 17,30 Halkevirı6 

mail Cebbareye borcu olduğu için si- Saat: 18,30 PIAkla dans musikisi tf. 
gortadan alınacak:, paranın yüzde yir Türk musikisi ve halk şarkıları (SerVet 

nan ve arkadaşlnrı) 20 Saat ayan ve arııP 
misinin de kendisine verileceğini söy h k BAHÇE neşriyat 20,15 PlAkla opera ve operet ti 
ledi. er es çalan 21 HavaCllık: Şakir Fazıl Ergöıcı' 

Bundan sonra İsmail Cebbare şa- koşuyor SARAY 21,15 Stüdyo salon orkestrası 1-R~ 
hide kendisini nasıl tanıdığım sordtU" Korsakov: Scherazade 2 - Haensch: 1 
du. Şahit te: manze 3 - Beethoven: A une Amis ' 

K 
Paul incke: Herschen 5 - MoussorıP 

- endisini iyi tanırım, dedi. BU AKŞAM _.ı M E L E K Sı"nemasında Gopak 6-RebikoU: Romence saruı ı:-
Davanuı Sait isminde bir şahidi lee 7 - Schwnann: Romanze 22 Ajans~ 

daha vardı. Mübaşir celpnamedeki B A R B A R .A S T A N W y C K berleri 22,15 Yarınki program. 
adreste kendisini bulamamıştı. Bu- HAFİF KONSERLER: 
nun polis vasıtasiyle buldurulmas1 ve 7.10 Berlin kısa dalgası: Ka.nısık dP 
için muhakeme tfilik edildi. J O E M A C C R E A ki (8,15: Devamı). 12 Berlin kısa daJSİ 

SAHTEKARLIK: 

Sahte Senet 
Hazırlayan Sırrı 
Tevkif Edildi .. ___ _ 

tarafından Fransızca. sözlü olarak nefis bir surette yaratıİan 
Hissi - Müessir ve fevkalade heyecanlı 

KADIN KALBi 
muazzam filmi takdim edecektir. 

Popüler konser (Weber, List, Grieg) 13 ti 
1in kısa dalgası: Hafif musikisi. (14.15 ti 
vamı). 13.10 Bükreş:: Plak konseri (14 
Devamı). 17.45 5Berlin kısa dalgası: ~ 
konseri. 18 Bükre;ı: Viktor Predesku O 

kestrası, 18.20 Belgrat Radyo orkestt' 
18.30 Pet.şe: PIAk konseri. 18.30 Mos:ıcol 
Konser. 19.15 Bükre~: Konserin deytl 
19,30 Moskova: Konser. 19,30 Peşte: ç1' 

AYRICA : Paramount dünya havadisleri gazetesi. orkestrası. 19·45 Belgrat: Plak. 20 .Mo,, 
va: Konser. 20 Berlin kısa dalgası: Ced 

Numaralı koltukların erkenden aldırılması rica olunur. Tel. 40868 •••••mi musikisi. 21.45 Berlin kısa dalgası: V 
Dün atlır ceza mahkemesinde Edir- Müddeiumumilik, dün, sahte bir se şık musikisi. 22,45 Bükreş: Lokantadan -

ser nakli. 23 Varşova: Grieg'in eserleri 
den orkestra konseri). 23.30 Viyana: S" 
lı, sevilen Viyana musikisi. 
OPERALAR, OPERETLER: 

nekapı mezarlıklan içinde işlenen net iddiasını tetkik etti ve Nehabtt 
bir soygunculuk ve dövme davasına isminde bir genç hakkında tevkif 
başlandı. Davanın Edirnekapıda Ter- kararı aldı. Iddia şudur: Fatma, Ke
kos sokağında 3 numaralı evde otu- rim ve Osman isminde üç kişi bir zat
raiı tesbihçi Mehmet Osrnanla Ga- tan alaca.klan olan 800 lirayı Neha
fur adlı iki suçluını varaı. İddlaya ~~ ~ın-~---r-· . ..______ •'-
göre hadise şöyle olmuştur: mışlar. Sonra Fatma, Kerim 've Os

Emin isminde bir genç mezarlıkla
rın içinden geçiyormuş. Suçlular bir
denbire mezar taşlarının arasından 
önüne çıkmışlar. Mehmet Osman, E
minin kollarına sarılmış, arkasına 

bükmüş, Gafur da birkaç tokat aş
ketti.kten soma ceplerini aramış ve 
bulduğu (80) kuruşu almış. Sonra 
beraberce kaçmışlar. 

Emin, polise müracaat ederek der
hal suçluları yakalatmıştır. ·Gafurun 
cebinde 24 kuruşla bir çengelli iğne 
çıkmıştır. Emin bu iğiıeyi görünce: 

- Benim cebimde paraların ya -
nında bir de çengelli iğne vardı. Be
ni soyanlar ve yolumu kesenler bun
lardır, demiş ve kendilerini tanımış
tır. 

Dün sorgulan yapıldı. Mehmet Os
man, kendisini şöyle müdafaa etti: 

- Bay reis ben Gafurla beraber 
oradan geçiyordum. Bu genci yanın
da bir kadınla beraber mezarlıklar 
içinde gördüm. Kendisine seslendim. 
Rahatlarının bozulmuş olduğunu gö
ren Emin karakola giderek bize soy
gunculuk isnat etmiştr. Biz, kendisi
ni soymadık. 

Suçlu Gafur da ayni şekilde cevap 
verdi. Muhakeme şahitlerin çağınl
ması için başka bir güne bırakıldı. 

YOLSUZLUK: 

Noter Y o~suzluğu 
Tahkikatında 
Yeni T evklifler 

man müddeiumumiliğe müracaat e
derek "Bizim ne bu zattan alacağı
mız var, ne de böyle bir temlik yap
tık. Bunların hepsi asılsızdır.,, de
mişlerdir. Müddeiumumilik tahkika
tını bitirdikten sonra dün suçlu 
Sultanahmet birinci ceza mahkeme
sine verilmiştir. 

Hakim Reşit sorgusunu yapmış, 

suçlu kendisini müdafaa ederken: 

- Ben kendilerine 250 lira para, 
350 liralık senet verdim. Hileve hud'a 
kullanmadım, diyordu. 

Hakim suçu sabit gördüğü için 
tevkif kararı verdi. 

ihtiyar Kadının Altın 
Liralarını Deve Yapmış 
Dün Asliye Birinci Ceza mahke

mesi bir sahtekarlık iddiasını tetkik 
etmiştir. Davanın mevzuu şudur: 

Beyoğlunda oturan Vi.ktuvar ismin
de yaşlı bir kadının 800 altın lirası 
varmış. Kendisine uzaktan hısımlığı 
bulunan Viçenço bunu' öğrenmiş, 

bir gün madama: 
- Sen Beyoğlunda oturuyorsun, 

herkes te senin altınların bulundu
ğunu bilir. Bu senin için iki cihetten 
tehlikelidir. Hırsızlar çalar, yahut 
çalmak için senin hayahna suikast 
ederler. Sen bu paraları bana ver. 
Ben istediğin zaman sana iade ede
rim. Bir de senet vereyim. demiştir. 
Madam, bu hayırhane ve dostça tek 
lifi kabul etmiştir. Bir gün Viçenço, 
kendisine bir senet uzatarak: 

- Madam Viktuvar, işte senet ... 
Paraları veriniz demitir. 

; 
ı OLüM - Cemiyetimiz reisi yar

i bay Rifat Ozdemiroğlu ölmüştür. 

_,. . ._,..._,.._,.~,._,.--.r-.,..__,._ 1 Cenazesi bugün öğleyin Kadıköyün-:. 

Kısa hizmetliler de Mühürdar bağı sokağından kaldı-

TOPLANT1LAR 

• DAVETLER • Emlnönü Askerlik Şubesinden: ' rılacaktır 
-~~ --.. - -J- ·------- <.rrııu~"--:ı:tıı.ı.Lert:uıılın-ı. rı.~~~"lıye 

9.45 Berlin kısa dalgası "Wagner'in 
egende Hollaender., operası. 19 Viyana! 

;;::;;..;;-;;;;;~.=...:~~~~~~ ~ no.,aıld..t ori'\lt-f SuDl:M!> ~+,.. .. ,. ,.,,.-

h~zmetlilerin ehliyetnameleri 1 Mayıs 938 
de orta ehliyetnamelileri l Temmuz 938 
de tanı ehliyetnomelileri 1 Eyltll 938 de 
yüksek ehliyetnamelileri 1/2 Teş 938 de 
hazırlık kıtalarınd:ı ve yedek subay okulun 
da bulunacak surette askere alınacaklar
dır. Muamelelerini yaptırmak üzere bu gün 
lerden iki üç gün evvel ve fazla tafsilat al
mak istiyenlerin şimdiden ;ıubeye müraca
aUarı. * Beşiktaş Askerlik Şubeı;inden: 

Yedek subay yetişecek kadar okuyan ve 
askeri ehliyetnamesi olınıyan 333 dogıımlu 
ve bu doğumlularla muamele görmekte o
lan diğer doğumlu kısa hizmetliler 1 Mayıs 
938 gününde yedek subay okulu hazırlık 
kıtasında bulunacak veçhile 25 Nisan 938 
günü sevkedileceklerinden bugünde nürus 
hüviyet cilzdanı ve mektep şehadetmımele
rile birlikte şubeye gelmeleri ve gelmiyen
lerin 2850 sayılı kanun hükmüne göre ce
zalandırılacak lan. 

Kıymetli Bir Askerin Ölümü 
Ahiren Iktisat Vekfileti seferber

lik müdürlüğüne tayin kılınmış bulu
nan eski otuz birinci fırka kumanda· 
nı mütekait erkanıharp miral\)"ı Ha
san Vasfi Orbay evvelki gece saat 
on ikide Şişli Abideihürriyet cadde
sinde 251/1 numaralı hanesinde irti
hal etmiştir. Cenaze bugün saat on 
birde kaldırılacak ve namazı Feriköy 
camiinde kılındıktan sonra Feri.köy 
kabristanına defnolunacaktır. Dama
dı avukat Feridun Fikriye ve oğlu 
Gureba hastanesi operatörlerinden 
doktor Suad'e ve tekmil efradı aile
sine taziyet ederiz. 

ederek parasını istemiştir. Fakat al
dığı cevap ta şu olmuştur: 

- Ne praaıs Madam. Sen çıldır
dın mı? Sen bana para vermedin ki.. 

- Ne parası Madam. Sen çıldır
cevabı da şu olur; 

Cemiyeti 
* Ye;ilay Kurumu Pazar günü saat on heme., opera~l. . 

di,)rtte Fransız Tiyatrosunda bir müsamere ODA MUSIKISİ: 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

verecektir. Toplantıda Doktor Fahrettin 19,HI Belgrat: Kentet konseri. 23.1!'1 B' 
Kerim Gökay bir kon1erans verecek, bunu grat: "Friçhe,, kuarteti. 
konser, dans ve piyes takip edecektir. __ _ _ _ __ ,,.... 

Bu akşam - Üsküdar - Halede 

KONTAKT YAPTI 

* Bursa Kız ve Erkek Liselerinden ye
tişenler Cumartesi günü saat 16 da Park 
Otelde bir danslı çay vereceklerdir. 

Betonarme Köprü 1 nşaah ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Bilecik Vilayetinde Söğüt - Eskişehir yolu üzerindeki Ahşap 

Yeni.köy köprüsünün Betonarme olarak inşaatı kapalı zarf u.suliyle mü
nakasaya çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 40.000 liradır. 
2 - Münakasa 25-4-938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 16 

da Nafia Vekaletinde Şose ve köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu oda
sında yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 200 kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Münakasaya girmek isteyenlerin 3.000 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu işleri yapabileceklerine dair Vekaletimizden alın

mış müteahhitlik vesi.kası ile Ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lazım
dır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan tek
lif mektuplannı ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar 
Komi~yon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi olup posta
da olacak gecikmeler kabul edilriı.ez.(1860) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
4 4 938 tarihinde ihalesi yapılamıyan 1563 ~a muhammen bedelli 

1500 adet telefon ahize kapağı, 1000 adet santral için sigorta, 200 adet 
santral fişi No. 9, 150 adet santral fişi ve 500 adet kondansatör 1 Mf. 14-
4-938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 de açık eksiltme suretile 
ihale edilecektir. 

İlk teminat 117,23 liradır. Şartnameleri her gün Levazım Dairemizde 
görülebilir. İsteklilerin mezkılr gün ve saatte ilk teminatlarile müraca
atları. (1881) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : 

BULMACA 
Evvelki günkü bulmacam1%JJ2 

halleddilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
1 

2 

3 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 

1 n ı 
2 • •ı ı• 
a 1 l•I 
4 lBI• 1 
5 •ı 1 

6 •ı•ıl•• 
7 ı•ı 1 1 

8 1 •'.-
lı 1 1 

10 • 
1....1~_..~ :-..ı......ı.....ı...-

* SOLDAN SACA: 
1 - Bir nevi hastane. 
2 - Etrafı su - Çobanın başı. ıl 

3 - B.ir çeşit üzüm - Rus İmpıır'; 
4 - Bir Balkan şehri - Bir nevi 

nir. 

Müddeiumumilik, İstanbul ikinci 
noterliğinde birçok yolsuzluklar ve 
suiistimaller tesbit ettiği için tahki
kata başlamış ve Adliye Vekaleti de 
bu noterliği lağvetmişti. Şimdiye ka
dar devam eden tahkikat sonunda, 
beş altıyüz senede kullanılmış pul ya 
pıştırıldığını ve noterlik muamelatı
nın baştan aşağı kanuna ve nizama 
uygun olmadığı neticesine varılmış
trı. Bu arada birçok sahte senetler 
bulunmuştur. Tahkikatı idare eden 
müddeiumumi muavini B. Sabri, dün 
dosyayı birinci sorgu hakimliğine 

vermiştir. 

Madam da misafirlerinin yanın
da altın torbasını, sakladığı 

yerden çıkararak. getirmiş ve bu sa
rı yuvarlakları birer birer sayarak 
Viçençoya teslim etmiştir. 

Aradan aylar geçtikten sonra bir 
gün Madamın paraya ihtiyacı olmuş; 
senet mucibince Visençoya müracaat 

lik veznedarı Nuri'yi ve katip Ruşen 
Eşrefi sorguya çekmiş ve hemen tev 
kif etmiştir. Noter Hasan Arkla baş
katip Fahri Serim hakkında tevkif ka 
rarı verilmiş ve müzekkereler polise 
gönderilmiştir. 

Bugün bu iki suçlu da tevkif edi
lecektir. Yakında dava ağırceza 

mahkemesine intikal edecektir. 

- O senet benim değildir. 

Bundan sonra iş hukuk mahkeme 
sine aksetmiş, mahkeme, Viçenço 
hakkında haciz kararı vermiştir. Bun 
dan sonra da Viçenço ceza mahkeme 
sine giderek Madam aleyhine bir sah 
tektırlık davası açmış ve: 

- Bu senet ve imza benim değil
dir. Madam sahte senetle benden paı
ra almak istiyor. Kendisine ceza ve
rilmesini isterim. Demiştir. 

Dün mahkeme Beşinci hukuk malı 
kemesindeki davanın safahatını öğ

renmmek için dosyanın getirtilmesi
ne karar vermiş ve muhakemeyi ta
lik etmiştir. 

1 - Bir metresi altmış kuruş değerlenen "45,000,, lira değerinde yet
miş binden seksen bir metreye kadar erat yazlık elbiselik kumaşla bir 
metresine kırk kuruş fiat biçilen "18,500,, lira değerinde kırk beş binden 
elli beş bin metreye kadar yatak kılıflık bez aşağıda yazılı tarihlerde ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Yazlık elbiselik kumaş şartnamesi iki yüz yirmi beş kuruş karşı
lığında ve yataklık beze ait şartname de parasız olarak komisyondan alı
nabilir. 

3 - Eksiltmelerine girmek istiyenlerin yazlık elbiselik kumaş için 
3375 ve yatak kılıflık bez için de "13 87,, lira "50,, kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya banka mektubu ile şartname ve kanunda yazılı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat dokuza kadar komisyona ver
miş olmaları. 

A - Yazlık eksiltmesi 12/4/938 
B - Kılıflık eksiltmesi 13/4/938 

Salı günü saat on. 
Çarşamba günü saat on: 

5 - Emir sigası - Hücum. 
6 - Bir Aza - Çift. 
'1 - Sayı - Erkek adı. 
8 - Yerinde bırakmak - Notıı·# 

9 - Maru! bir bankacımız -
gıda. 

10 - Gülüp oynama - Erkek ıı~ 
* YUKARDAN AŞA(H: 
1 - Emir sigası - Sayı. cıJ 
2 - Bir Vilayetimizin halkı - lif 
3 - Nezaketli - S1'ly. 1 
4 - Ağacı ağaçla birle;ıtirme1' .,... 

satılan yer. 
5 - Kemer - Sorgu. 
6 - Tatlı madde. 
7 - Nota - Nota - Fiyaka. 
8 - Ziyade - Sorgu. 
9 - Çapkın - Teessür. 

Sorgu hakimi, suçlulardan noter- . "803,, 0 1648,, 10 - Renk - Fazla yokuş. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

Londrada ~ıkan The Economist 

siyasetini izah eden ve ispanya 
~ıkacak yeni meseleleri anlatan 

gazetesi, ( Chamberlain • Halifax} 

harbinin son bulması üzerine ortaya 

mühim bir yazı neşretmiştir. Günün 

FIKRA: 

MÜSBET 
HESAPLAR 
Osmanlı imparatorluğunun mali \ c 

iktısadi tek bir imtihanı vardı: Blit
çc! V c o da daima açıktı. l\1 art Bl -

ları, gelecek sene aylıklarından ne 
kadar tcdnhiil kalacağını dü..,üncn 
maaşlılarla yeni bir istikrazı hangi 
devletten ve na ıl imtil nzlarla elde 
edeceğini düşünen hükumetin ıniişte
rck endişesi içinde yaklaşırdı. 

-0-
TAN'ın hedefi: Haberde. fikirde. her• 
ıcyde temiz. dOrllst, ısamlm1 olmak. 
karlln gazetesi olmıya çalıif"aktır. 

en mühim siyasi mevzuuna temas 

--0--

A BONE BEDELİ a a 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, l Ay 300 Kr, 
MllleUcrarnsı posta HUhndına dahil ol
mıyan memleketler lçln 80, 16, 9, 3.5 Ura 
dır. Abone bedeli pcslndir: Adres değls
ttrmck 25 kuruştur. Cevap için mektuP 
tnrn 10 kunı luk pul nııvcsı ltlzımdır. 

[CONUN MESELELERi] 

Anadoluda Otel 
Geçenlerde Anadoludaki temiz o

tel ihtiyacı hakkında bir yazı yazdık. 
Meğerse derin bir yaraya dokunmu
şuz. Memleketin her tarafından mek
tuplnr yağdı. 

Kazanmak 
istiyor? 

G eçcn hafta İngiltere 
Başvekili l\lr. Cham· 

l\tekt.up sahiplerinden çoğu, mem
leket içinde vnzif e veya ticaret dola
yısiyle nıccburi olarak seyahat eden
lerdir, Bu arada mühim bir me\•ki 
sahibi bir d.oktor boşluğu ok adar. ş~d: 
detle duyuyor ki güniin birinde ışını 
gilcUnil bırakarak Anadolunun bir 
tarafında bir otel işletmeyi aklına 
koyınuştur. Maksadı seçeceği civarın 
halkına basit ,.e temiz bir otelin ör
neğini göstermektir. 
. l>iğer bir vatandaş, temiz bir otel 
ışletmenin belediye vazife}eri sırası
na konulmasını ve Dahiliye Vekale
tinin bunu bir kanunla temin etmesi-
ni istiyor. Belediye ister kendisi iş
letsin, ister isletenlere yardım etsin 

berlain, harici siyaset hakkın· 
da bir nutuk söyledikten son· 
ra Lord Halifax da Lortlar 
Kamarasında ayni mevzu Ü· 

zerinde konuştu ve bu nutuk, 
son derece samimi sayıldı. 
Halbuki, bu nutukların talı· 
lili, memleketin hükumet si
yasetine karşı hissettiği kor
kuyu bertaraf etmiyor. 

'il 

veya nıtirakabede bulunsun, her ka-
sabanın nüfusuna ,.e ehemmiyetine 
göre muayyen bir miktarda yataklı 
bir oteli bulunmnbdır. 

'Üçüncü bir vatandaş çok kanaatli· 
dir. Yalnız şunu istiyor: Otel işleten 
belediye, herkesi bir miktar temiz ya
tak ve yorgan çarşafı bulundurmıya 
ınecbur etsin. Yatağa bunları müşte
rinin gözü önünde sermek için de ya
tak parasından ayrı bir para alsın. 
l.'-Ö/-va,•,ıJr. " -ıhi'ııicısı 'vnzftc' dofayısi
ıe Anndoluda dolaşan bir memur, a
vukat, doktor veya tüccarın azami 
derecede bir temizlik ve istirahat te
nıin edebilmesidir. 

ikincisi, Anndoluda seyahati ko
laylaştırarak mutlaka seyahate mec
bur olmıyanlnn; memleketi tetkik 
etıniye, tanımıyn, yeni ticaret im
k~nları aramıya teşvik etmektir. De· 
nuryolu bilet ücretleri makul bir 
hadde indirildiği zaman gördük ki 
0 zamana kadar yapılamıyan birçok 
seyahatler, bu kolaylık sayesinde ya
Pılrnıya başlanmıştır. 
k Otellere ait müşküller de ortadan 
aldınlacak olursa memleketi tanı
~ak anusunu şiddetle duyan yeni 
hır sınıf halk Anadoluda dolaşmıya 
aşlıyacnktır. Bu içtimai temas ta 

=Cnıleket i!\in her cihetle hayırlı ne
cclcr \'erecektir. 

l'i 'Oçü.ncfi ve geniş safha, dahili tu
Ztndır. Demiryolu ücretleri indik

ten s onra memleket içinde zevk se-
Y~hatleri başlamıştır. Otel meselele
rı halledildikten ve Dcmiryolları İda
res· 1 nıemlckctin mükemmel bir se-
Yalıat rehberini ortaya koyduktan 
sonra b h' li U seyahatler pek çok arta ı-

r. Memleketin övle ucuz '\"e giizel 
Yer} "' eri vardır ki İstanbul veya An-
k.rada oturan bir vatandaşa bir rü- ' 
,...,..b. 

ıe. 1 ı gelir. Buralara tatil samanın-
da çolufunu, çOC"uiunu göndermeyi 
•e lnezuniyet zamanını orada geçir
llleyı istiyecek pek çok vatandqlar 
bulunabilir. 

Bugün dünyanın bertarafında gör-
dUğu- ·· h' .. h . •uUZ manzarayı ıç şup esız. pek 
Yakında Anadoluda da göreceğiz. Da
hili turisti, iyi bir kazanç kaynağı sa
Yan Ve celbctmek için biribirlerile 
rekabete girişen şehir ve kasabalar 

karşısında kalacağız. Bursanın gaze

tecilere tertip ettiği seyahat, bu sa
hadaki ilk gayretlerden biridir. Bo
luda da göl kenarında bir sayfiye ka· 
sabası kurmak icin tasavvurlar bu
lunduğunu habe; alıyoruz. Bu çığır 
bir defa umumileşecek olursa hem 
nternleket dahilinde iktısadi hareke
tin 'Ve iş hacminin arttığını görece-

Günün en mühim meselesini ele 

alalım: İspanyanın mukadderatı! 

İtalya ile Almanyanın bu geniş ve 

korkunç muharebede meşru İspan
ya hükumetini ezmek için oyna

dıklan rolü matbuat tafsilatıyle 

yazmakta ve Sinyor Mussolini bu 

muvaffakıyetler le övünmektedir. 
Halbuki, Lord Halifax ta, Başve
kil Mister Chamberlain gibi İtal-

J~~r.ı .... t~P~!:1J.~ .. ~~~!!~e "'!!T~<!:~ 
sürülen iddiaların sabit olmadığı
nı söylemiş, hatta daha sonra Al
manyayı bütün bütün ibra etmiş
tir. Hariciye Nazın, Almanyanın 

son niyetleri hakkında ileri sürü
len kehanetleri kabul etmediği için 
bunlara karşı tavsiye olunan çare
leri de beğenmemiştir. Fakat, hüku-
met İtalyanın fena niyetlerine inan
mıyor, ve buna karşı İtalya ile an
laşmıyorsa onun siyasetini anla
mıya imkan kalmaz. 

O halde Roma müzakereleri
nin hikmeti ne? 

İngiltere, İspanyayı ne· diye fe
da ediyor ve İspanyanın bitaraflı
ğına bağlı olan İngiltere ve Fran
sanın hayati menfaatlerini ne için 
ihlal ediyor? Maksat İtalyayı Al
manyadan ayırmak ve bu siyasetin 
muvaffakıyetini denemek değil 

mi? 
İngiltere hükumeti bunu düşü

nüyorsa bu siyasete karşı gelecek 
iki kati amil vardır. 

Birincisi; Ştrcza cephesinin ih
ya edileceği f arzedilse bile, İspan
yanın feda edilmesi pek ağır bir 
yük teşkil eder. 

İkincisi; Ştreza cephesini ihya 
edecek şartlar kalkmıştır. Bu yüz 
den İspanyayı feda etmek muka
bilinde de bir netice alınamıyacak 

tır. 

!ngiltere hükumeti İspanyayı fe 
da ettiğini hitla kabul etmiyor ve 
Ademi Müdahale Komitesinin, İs
panya harbi bitse de çalışmıya de
vam edeceğini iddia ediyor. Fakat 
gerek Mister Chamberlain'in, ge
rek Lord Halifax'ın nutuklarında, 
İspanyaya müdahale eden devlet
lerin çekileceklerini temin eden 
bir tek makul esas görülmüyor. İs 
panya asiler ile müttefikleri harbi · 
kazandıktan sonra İspanyaya tek 
başına hakim olacak, ve orada hiç 
olmazsa fiilen hükumet adını ala
bilecek biricik otoriteyi teşkil ede
ecktir. 

Bu vnzlyet karşısında lspan
yanın memleket içinde ya

bancı askerler bulundurup bulun
durmadığını, bu askerleri strate-
jik mevkide yerleştirip yerleştir
mediğini ve müttefiklerine ticari 
imtiyazlar verip vermediğini ki
min sormıya veya araştırmıya hak 
kı kalır? Hnttl İspanyaya fiilen ha 
kim olan kimse, ispanya toprakla-

nndan bir parçayı, müttefiklerine 
• • • a - • • • ,. --- \1""6· .,,.U 

cak hakimiyet hilklanndan birini 
kullanmış olur ve başkalan bunu 
veto etmiye kalkarlarsa pek yanlış 
bir yol tutmuş olurlar. 

Franko ile mihverciler arasın
da böyle bir muamele vukubuldu
ğu takdirde buna başka bir şekil 
verileceği muhakkaktır. Yani İs

panya topraklan bir başkasına 

devredilmlyecek, fakat burada Is
panyanın müttefiklerine imtiyaz
lar verilecektir. Bu sayede İspan

ya limanları yenilenecek, ve Al
man, İtalya donanmalarının işine 
yarıyan bütün cihazlarla takviye 
olunacak, Ispanyanın tayyare ka
rargahlan ltalyan ve Alman ha
va kuvveilerinin emrine müheyya 
bulunacak, Ispanya silahlan Al
man ve Italyan tarzında olac.-ak, 
İspanya, Alman ve İtalyan narp 
tcşkilAtına boyun eğecek, bu teş
kilat makinesinin tekerlekleri 
harp zamanında Italya, Almanya 
hesabına hareket edecektir. Bu 
kehanetin aslı yoksa, Almanya ile 
Italyanın General Frankoya ma
nasız yere yardım ettiklerini ka
bul etmek icap eder. Buna imkan 
bulunmadığına göre kehanetin 

doğru olduğunu kabul etmek icap 
eder. 

eden bu yazıyı naklediyoruz: 

a 

Cümhuriyet hiikumctinin mali ve 
iktısndi iki imtihan devri vardır: Bi
ri milli bnnkalnrımızın, milli şirket· 
lerimizin, milli endüstri miies eselc
rimizin bllnnçohın, diğeri de biitçe
miz.! Bütçelerimizi Knmutaya daima 
gelir fazlası ile, milli ekonomimizin 
hesaplarını dn daima kazançla \eri
yoruz. Genç Türkiye hntta en son
ra, ve evvelce tamamen acemisi ola
rak ba lndığı işlerde dahi, tecriibe 
ve tereddiit devrini geçirmiş, bir ol
gunluk hali almı tır. Bundan yalnız 
maddi kazançlar değil, şiiphesiz da-
ha kıymetli ohm manevi faydalar 

elde ediyonn:: Nikbinlik ve itimat! 
Uz.un asırların mütemadi inhitat ha
reketinin ruhlar iizcrinde hasıl etti
ği menfilik hastalığı, cümhuriyet 
hükumetlerinin miitemndi mu' nffn
kıyetlcri ile teda\ i olunmuştur. Ha
kikat odur ki bugUn mü bet kazanç
lar aldığımız milli işletmelerden he· 
men hiç birinin bu memlekette ku· 
rulabileceğlnc inanan milnevverler, 
on sene evvel sayılabilecek kadar az· 
dı. Mnz.iyi yıktıf.rı kadnr, mazinin 
manevi miraslarını da tasfiye e· 
den, ve b~ Türk milletinin kudret
lerine karşı hudutsuz bir inanışa da· 
vet eden Atatiirk haklı çıkmıştır. -

ULUS 

8Clfvekil 8. Chamberlain, bir toplantıda konuşuyor 
URFADA: 

A lman, Jtalyan askerlerine 
gelince, şüphe yok ki, bun-

ların bir kısmı ~kilecektir, fakat 

geride kalanların sayısını bilrnıye 
de imkfın kalmıyacaktır. General 

Franko, hakimiyet hakkını kulla

narak Ingiltere ve Fransa ~rkanı

harbiyelerini mütemadiyen endişe 

içinde bırakacaktır. Fa.kat Fr.an-

rek Perene dağlarını da Alp iJe 
Ren cepheleri gibi tahkim etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

İspanyanın bu vaziyetine knrşı 
Ingiltere hükumet mahafell, Ital
yanın dostluğunu dilenmekte ol
duklarını söyliyebilirler. Bunlara 
göre Italya, Almanyanın elinden 
alınabilirse ispanyanın Italya elin 
de kalmasından ne çık1tr? Italya
nın Jspanyııdaki nüfuzu, oradaki 
Alman nüfuzunu tahdide yardım 

etmez mi? 
Bu iddialar bizi, asıl mesele i

le karşı karşıya getirmek•~dlı'. 

Mesele de şudur: Ştreza cephesini 
ihya teşebbüsü, bir netice vcrehi· 
lir mi? Fakat, bu da ancak şüphe 

uyandıran bir vaziyeıtedir. 
Ştreza cephesi, Ahnnnyanın he 

nüz silahlanmamış olduğu blr de

virde onu Avusturyadan u1.ak bu
lundurmak için vücudc getirilmiş
ti. O zaman ltalya, Fransa ve In· 
gilterenin müzahereti ile silah kul
lanarak Anşlusn karşı gelebilir
lerdi. Fakat bugün Anşlus bir em
ri vakidir. Bugiin ltalya, Almanya 

ile harp edecek olursa harp Ital
yan hududunda başlar ve onun 
hududu içlerinde biter. 

S inyor Mussolini, bu şartlar 
içinde Almanyaya meydan 

okumayı aklından bile geçirmiyor 

ve kendisi de bunu apaçık söyle

miş bulunuyor. Fakat Italya bunu 

Almanlara açıkça söylediği halde 

Ingiltereyi nvutmaktndır. Yoksa, 
karar verme anında ltalyanın In

giltereden tarafa çıkmasına imkAn 
vo\rtn.,. Ç®"-ü .A 1mı;myQ. o.\~yhinde 
yapılacak bir birleşmede, ltalya, 

hiçbir şey kazanmadan şiddetli 
tokmak darbelerine maruz kalır. 
Çünkil Orta A vrur:ıada henüz ı:.ur
tanlmamı~ Italyan yoktur. Fakat 
talya, diğer taraftan Alman Hege
monyasına boyun eğecek olursa, 
denk olmadığı bir devletle dövüş
mekten kurtulmuş ve zincirleri de 
bir Akdeniz imparatorluğu kur
mak ümitlerile yaldızlanmış olur. 

Kimsesiz Yavrulara Yemeli 

Netice sarihtir: Çemherlayn -
Halüaks siyaseti, Almanyay:ı kar

şı Itnlyan ittifakını kazanmak mu· 

kabilinde Habeşistan gibi Ispanya

yı da satacak olursa, Italya, vere
miyeceği mallar mukabilinde pe-

şin p~ra almış olur. 

lsuRSADA: 

lranlılar 
ipek Böceği 
Alıyorlar 
Bursa (TAN} - İpek kozası mcvsi· 

mi yaklaşmaktadır. İpekböceği ens -
titıisü, kendi kışlağında muhafaza et
tiği tohumlan kozacılık muhitlerine 

Ürfn, (TAN) - Valimiz Kamn De 
mirer buraya geldiği sekiz aydnnbe
ri Çocuk Esirgeme Kurumu şubesi
nin başına geçmiş ve etrafına çalış
kan arkadaşlar toplıyarak kimsesiz 
yavrulann yüzünü güldürmüştür. 
Bunlar menfaatine tertip edilen balo 
lat, müsamereler iyi neticeler vermi~ 
tir. Belediye ve hususi muhasebe 
bütçelerindeki tahsisat ta katılarak, 
ilkmckteplerdeki kimsesiz 350 yavru 
giydirilmiştir. Ayni zamanda bunla
ra hergün sıcak öğle yemeği veril
miş; kitap, defter gibi ihtiyaçlan da 
temin olunmuştur. 

Kayseri Meclisi lııerinl 
Bitirdi 

Kayseri, (TAN)- Umumtmeclls 
yeni bütçeyi 566419 lira olarak kabul 
etmi§ ve mesaisine son vermiştir.Dai
rnt encümen dzalıklanna şunlar seçil 
mişlerdir:: Mustafa Zaman Tılıoğlu 
(Kayseri), Emin (Bünyan}, Ömer (De
veli), Mustafa (Pınarbaşı). * Develi, (TAN) - On gündür iyi 
giden havalar birdenbire bozulmuş, 

kar yağmıya başlamıştır. Kann irti
faı 20 santimi geçmiştir. 

HENDEKTE: 

Travers 
imalatı 
Artıyor 
Hendek, (TAN) - Devlet demiryol 

lan inşaatı için Türk Ticaret Bankası 
her sene olduğu gibi bu sene de tra
vers imalatına başlamıştır. Hendekin 
Atakbaşı ve Keremali ormanların .. 

göndenniye hazırlanmaktadır. Bütün dan 10,337 metre mikabı köknar ağa-
Türkiyenin çıkaracağı ipek böceği to- cı damgalanmıştır. Bunun muadili 
humlan Bursada fenni surette muha- 71835 adet traverstir. Aynca Abu ve 
faza edilmekte ve mevsiminde herkes Dikmen ormanlanndan da müteahhit 
kendisine ait tohum kutularını almak Talip Murişe ihale edilmiş olan 2155 

tadır. metre mikabı kayın ağacının damğa 

Her yılın nisan ayı başında uzakla- merasimi bitmiştir. Bunun da muadi
ra sevkedllmesi lazımgelen kutular li 15,085 adet traverstir. Bu travers 
bu yıl havanın uygunsuzluğundan he işlerinde 255 amele çalıştırılmakta -

nüı yollanamamıftır. dır. Amele ycvmiyesile ormandan oto 
EnsUtü tarafından satılan tohum- mobil güzergahına kadar olan nakliy 

1ann mlktan bu yıl oldukça kalaba - ücretlerinin tutan 166920 liradır. 

lıktır .• Anadolunun her tarafına sevke Bundan başka Dikmen ormanın 
ketttll kutular - bu kıt içinde lrana enkaz halindeki kerestelik köknar 
gönderilen 35 bin kutu hariç - yetmiş ğaçlanndan 4200 metre mikabı · 
binden fazladır. edilmiştir. 

İran muhitine daha uygun gelen Seydl§ehlrde Yert! 
Türkiye böcekleri için İrandaki ipek 

ğiz, hem de içtimai temasların art- l~ .... .:~~JJ~.J~~l)~~~~/ıjSl.S(!.&!IBJa!ll!lli::~ 'l!li~~S! 
:ınaııı memleket için her cihetle fay- • dalı olacaktır. ''Ademi Müdahaleden aynlmıyonız,, - (/ngil iz karikatürü) 

çilik şirketi önümüzdeki yılda da to- . ~ir Mektep 
hum almak üzere enstitü ile bir anla• Seydışehır - Burada yeni bir i 

:r mektebin temelatma merasimi icra 
Ela yaEmı§tıı::_ lunmuştur . 

• 
.. 



• TAN 8 - 4 - 938 

!GÜREŞ: 

Berild'lfla lıaTflltqaealı olan Gün., takımı 011Uncrılan biraratla 

Bu Haftaki Karsılasmalar 
1 1 

Güneş- Beşiktaş 
Maçını Hangi Taraf 
Kazanacak? 

T ekirdağJının 
Edirnedeki 
Çalışmaları 

Edirne, 5 (TAN) - Edime Spor 
klübünün ve Trakyanın yetiştirdill 
genç ve güçlü pahlivavnlar, Trakya 
umumi müfettişi General Kazım Di
riğin himayesi altında ekzersislerine 
devam ederek günden güne tekamül 
aösteriyorlar. 

Burada Trakyanm yetiştirdiği ve 
birçok güreglerine iştirak etmiş Çöm
lek köylü Emin ve Kuleli koylu Mus
tafa pehlivanlarla Kırklarelinin Us.
k\ıp köyünden Hüseyin pehlivan ve 
sayısı sekize varan amatörler var
dır. Usk\lp köylü Hüseyin pehlivan 
(19) yapnda, 1,85 boyunda ve doksan 
bef kilo ajırlığındadır. Yarm için 
Trakyanın en yüksek bir pehlivanı 
olacak bir kabiliyettedir. 

Teknik prtlara göre yeti§tiri
len Edirne Spor klübü pehlivanları
nın melekelerini arttıracak maksadi
le umumi müfettiş General Kizım 
Dirilt tarafınd~ Avrupadan dönen 
ve Tekirdağında bulunan Hüseyin 
pehlivan, Edirneye çağınlmıştL 

Bu hafta milli küıne maçlannın en Beşiktapn normal oyunla her zaman Bu davet üzerine, Hüseyin pehli-
m6bimmini Güneş - Beşkitq ta- tutamıyacağı kadar seri ve fiitçüdür. van buraya gelerek Halkevinde peh
kmılan oynıyacaklar .. Kanaatimizce, Güneşin müdafaa hattı da Beşikta§ livanların gureşlerini idare etmiş ft 
h karplapnanın ehemmiyeti iki ta- muhacimlerini durduracak iktidarda bunlara en son aWranga teknik gü-
nf kuvvetlerinin müsavi olUfUDdan ve manevra süratindedlr. reş usullerini göstermiştir. 
ziyade, iki klubün puvan vaziyetleri- Beşiktq hucum hattının bir sollçi Pek çok alkışlanan Tekirdağlı, 
rhıden doğuyor. Çünkü tamamiyle bir de Hakkısı tehlikelidir. Şeref'in Spor klübünden Muatafa ve Usküp 
bitaraf hesaplamak prtiyle, Güneşin tehlikeli mesafesi muavin hattı hiza- köylü Hüseyin pehlivanlarla ayrıca 
knanma ihtimalini hayli fazla bul- larındadır. Kale önlerindeki ıtıües- birer ekzersis yapmıştır. 
dutumumandır ki, maçın ehemmiye sirliğini o kadar büyük farzetmiyo- Hüseyin pehlivan şerefine ve 
tbı1 daha çok puvan vaziyetlerinde ruz. Hakkı ise şüt mesafelerinde acar bütün pehlivanlara askeri mahfil ga
ıoruyoruz. fakat onun haricinde gününe göre, zinosunda kutu, helva ziyafeti ve-

Bu maçtan hangi takımın galip çı- bazan iyi bazan vasat derecede kalır. rilmiştir. 
bcağına hükmettiğimizi evveli ya- Buna mukabil, Güneşin beş forve- Mersinli Ahmet 
Salım. Ondan sonra bu hükmün isti- tinin beşi de şütçü, müessir ve kıv- Avrupaya Gidecek 
nat ettiği noktalan anlatırız. Yani bu raktırlar. Muavin hattı hücumcula- M "nli Ah edin Esto d 
-• tahm" · · • d... • h k bili t'-rt besl ersı m nya a ya-
-er ınımızı pe~.., ıza_mı son- rın a ye...., ne gore emeyi pılacak Avrupa güreş birinciliği mü-
ft yaP,lcağız ekseriya başanrlar. 
G::-.:.. ~nmaa Takımın heyeti umuıniyesi Beşik- sabakalannda Türk takımındaki mev 

... ....,.... kiini tekrar alması güreş federasyo-
taştan daha metotlu ve daha şuurlu- nu tarafından tensip edilmiş ve An
dur. 

_...,..._.. .;-... .... c. .... ~ ~ kar.ıavo MarlaT:ilmesi fo.in Ma••'- -
..... t ~-ı:e olfriasına rağmen Gu- mıntakasına yorparası gonderilmiş-

Blze öyle geliyor ki, hakem, faul- neşin hakettiği galibiyeti Beşiktaşa 
lfiz ve nizamnameyi en ince tefer- karşı elde edememi• olmasının sebe- tir. ld ııı.. •• .,, Haber a ı6.mıza gore, son za-
ruatiyle tamamiyle tatbik ederek bini araştıranlar da bulunabilir. manlardaki bazı neşriyat üzerine fe-
maçı idare ederse Güneşliler kazana- Bunun cevabını da verebiliriz: derasyon tarafından Mersinli Ahme-
caktır. Yalnız bu galibiyeti hakemin Güneşin yenildiği veya berabere de bazı sualler sorulmuş ve alman 
~ idaresi şartına bağlamaktaki fik- kaldığı Beşiktaş maçlarında daima cevaplar bu kıymetli güreşçimizin 
rimizi de inceliyelim: hakim oynamıf taraf mağlüplardır. profesyonel olmadığını meydana çı-

Bazı maçlarda hakem nizamname- Topun yuvarlak oluşunu ve talün ba- karmıştır. 
Ji tatbik eder gibi gorünür. Müte- zan mühim rol oynayışını hesaba kat Mersinli Ahmet, bugünlerde An
madi topun mahreki üstündeki oyun mak gerektir. Şanssızlıkta ta bir nis- karaya gelecek ve Federasyon baş
alann harici vaziyetlerini tetkik et- bet vardır. Guneş takımı bilhassa son kanile temas ettikten sonra Istanbul 
Ullnden rakiplerin dışan vurulma- seneler Beşiktaştan daha kuvvetli ve hazırlık maçına iştirak edecektir. 
1mf maksatlarını pek farkedemez. teknik olduğ(ı halde kazanamadı. 
Gizli plin tatbik edildiği vakit hasıl Çok muhtemeldir ki, bugünkü kud 
elaiı apaşikir faulü bekliyen bir ha- reti yüzde on şanssızlığını yenecek Bisiklet: 

iki taraftan birine farkınd• ol- kadar artmıştır. 
mıyarak avantaj vennif olur ki, bu- Biz bu kanaatte olduğumuz içindir 
D* iyi hakemlik diyemeyiz. ki Güneşin normal §artlar dahilinde 

Bu fikrimizi de tamamiyle tasav- galip geleceğini tahmin ediyoruz. 
vuri bir misalle anlatalım: 

Mühim bir maça hazırlanan iki ta- Ati etizm : 
)Dm farzediniz. Rakip takımlardan 

birinin en tehlikeli oyunculan hü
eum hattındadır. Karşı taraf oyuncu
lan rakibin en müessir elemanlarım 
:J'ıedeliyecek §ekilde pek kıncı bir o
J'UllU bikim kılmak istediklerini de 
belaba katalım. 

Oyun bqhyor, ceza çizgisi haricin-

Dekatlon Müsabakaları 
T. S. K. Z.tcınbul Bolgeıi Atletizm 

Ajanlığından: 

Yıllık Dekatlon müsabakası 6 ve 
7 Nisan 1938 çarşamba ve perşembe 
günü saat 14,30 da Fenerbahçe sta
dında yapılacaktır. Kayıt müsabaka 
saatine kadar açıktır. 

Program: 
Çarşamba 100 tek takım. Gülle, 

yüksek atlama, 400 metre perşembe 
1 l O mania, disk, sırık, cirit, 1500. 

Bursaclaki Bisiklet 
Y arııları Neticeleri 
Bursa, 5 (TAN) - Kırk kilomet

re üzerinde· yapılması llzımgelen 

dördüncü bisiklet yarışı, pazar güniı 
Bursa - Bilecik yolu üzerinde ve on 
kilometrelik bir mesafeyi iik defa 
gidip gelmek şartile yapılmıştır. 

Muhtelif klüplerden iştirak eden ya
rışçılar günden güne artan gayretle

rile iyi neticelerle yarışı bitirmişler
dir. Acar idman yurdundan Kemal 
birinci, Hüsamettin ikinci, Fat"uk 
üçüncü geldiler. 

Geçen yanşlarda daima birinci 
gelen Bekir bu defa lastiğinin pat
lamasından yarıştan hariç kalmtŞtır. 

.. yani penaltı verilmesi lhtimall&
d uzak iken tehlikeli olan oyuncula
l'a karp yıldıncı çıkışlarla mukabele 
lrbyor. Bu şekilde akınlara mini o
hmamadığı görülünce, penaltıyı da 
&6- alarak şarjlan sıkla§tırıyorlar. 
!'ine tasavvur edelim ki, bu nişan
Janm11 çıkışlarla rakibin tehlikeli o
JUDCUSU aksatılıyor. Belki de sakat-

EDIRNEDEICI MOSAIAICALAR: 

;ı.m,or. O arada tehlikeli oyuncuyu 
.Utlıyan futbolcüyü hakemin çı

Jmrdıiım da kabul edelim. Hlsıl olan 
ftZiyet lakathyan taraftan fazla •
atlanan tarafta olduğu fÜphesizdir. 

Bir takımın en kuvvetli tarafı o-
yundan çıkarılmış, ona mukabil ra
kipten de vasat bir oyuncu feda edil
lDlftir. 

ltıe iyi bir hakemin nizamnameyi 
laalddyle tatbik edebilmesi, bu gibi 

maksatlara karp ihtarlar vesa
ire ile tatbikinden evvel hakemliğini 
g&termesidir. 

N.ıen bliyle rahmin eJiyorm? 

Şimdi de Gimegin daha kuvvetli ol 
;.tulunu neden ~jımızı izah e

Edirne HallıevinJelıi müa6cılealcmı iftiralı eJen gireffiler U• 

T elıirddlı Hüqin, aiyalfllten _,.,. Wnmııla 

Vntı:::ıı ı.clu~l.cı 
l\!l i.i 1 i"ı l~a t 

,1 ................................. ... 
HIK.AVE 

Hergünün 
Küçük Dertleri 

Hüviyetini Gizliyen Prens 
"Maurlce Dekobra .. dan • Çeviren Faik lercmen 

Her okuyucunun bir derdi, memleket -
ve tehir meseleleri hakkında bir d~ • 
cesf vardır. Biz bu vatandaılara bu dO
şüncelerinl ifade imkAnını vermiı olmak 
için bu slltunu açıyoruz. Bu slltun, oku
yucuların mektupla bildirdikleri mesele
lerden maada, umumi meseleler hakkın
daki d(ltilncelerinf tespite ~caktlr. 
Bu maksatla bir muharrlrlmla her l(lD 
önilne Çıkan bir vatandqla, oma allka
dar eden meseleler hakkında mOllkatlar 

G üzel Madam Treevhat, ak -
şam yemeğini, tek başına 

olarak Cannes'te bir gazinoda ye
mekteydi. Usareli ve iştiha açan bir 
şeftaliyi uzun ve pembe parmak
larının ucile tuttuğu bir bıçakla bir 
cerrah gibi soyuyordu. 

Yorgun görünüyordu. Göz ka -
paklanm melAnkolik bir gevşeklik 

yapacaktır. 

* gölgelendirmişti. Türkçe Konuımak Saat akşamın onuydu. Dansiğin 

cazı Riviera yıldızlarına coşturucu 

najmelerini yolluyordu. Madam 
Behiç Toreevhat tahayyülata dalmıştı. 

Meselesi 
Okuyucularımızdan Nevzat 

Sınar söylüyor: 

"Umumi )'erlerde, büyük mUesse • 
selerde gayri mtislim olan vatandq
lann tilrkçe konuşmamalan eskiden
beri şikayet edilen hakikaten çok acı 
bir vaziyettir. Birkaç gayrimüslim va 
tandaş bir araya gelin~e, derhal ken
di dillerini konuşuyorlar. İnsan bazen 
öyle müesseselere ririyor ki, burada
ki manzarayı görerek, Türkiye top • 
raklan olup olmadığını kendi ken • 
dine soruyor. Bu vatandaılar artık 
tiirkçe konutmıya alışmalıdırlar. Ma
dem ki, bu memleket topraklan üze
rinde yaşıyorlar, bu topraiın ekme • 
tini yiyorlar, o halde, bizim dilimizle 
de konuşmak mecburiyetini hisset • 
melidirler. Ben şahsen, bBfka diller
le konuşuldutunu duyduğum uman 
çok azap çekiyorum. Kulaklanm ba•
ka dil duymak istemiyor. Çünkü, bu
rası benim memleketimdir. Kendi 
memleketimde yalnız kendi dilimin 
söylenmesini istiyorum.,, 

·····-··-----····--··--· ·-· 
OKUYUCU 

Mektupları 
ı..... ··- ___ ,ı 

Şarkışlanın Tiyatrosu 
Şarkışla esnafından İbrahim Gültekin im 

zasile bir mektup aldık. Bu mektupta, 23 
Mart tarihli gazetemizin yine bu sütunun
da çıkan bir oku cu mektubuna ce"l<m.s.t.

ba oldu ru, tiy:ıtro salonunun medeni ihti
yaçlardan bulunduğu yazılmaktadır. Mek
tupta, Şarkışla belediyesinin faaliyet ve 
gayretlerinden de bahsedilmekte ve bu ça
lışmaların Şarkışla genclerlnın koltuğunu 

kabartacak dereceyi bulduğu ilAve edil -
mektedir. 

Hariçte: 

Avusturyalı!ar 
Son Maçlarını 
Yaptı1ar 
Büyük bir alaka ile beklenen A

vusturya milli fut bol takımı 
ile Almanya milli takımı arasın
daki maç Viyanada 60 bin kişi önün
de yapılmıştır. 

Son milll maçını bu karşılaşma 

ile yapan ve dünyanın en teknik 

futbolcuları olan Avusturyalılar, ra
kiplerini hezimete uğratan yüksek 

bir oyundan sonra O - 2 galip gel
mişlerdir. 

A vusturyalılarm yüksek tekniğine 

ilk devre mukavemet eden Alman 

müdafası ikinci devrede meşhur 

Sindalar'm ince idaresi karşısında 

adeta paniğe uğramıştır. Devrenin 

15 inci dakikasında Sindalar birinci 

golü, 5 dakika sonra da müdafi Sesta 
bir frikik atışından ikinci golü yap
mı§lardır. 

Avusturya milli takıntı yıllardan
beri gösterdiği mükemmel ve ince 

oyunlanndan birini çıkarmıştır. 

Beynelmilel Kır Koıus• 
Misabakaıı 

lngiliz atletizm federasyonu ta• 
rafından butün millet a~tlerine a
çık olarak tertip edilen beynelmilel 
kır koşusu müsabakalan Belfut ,eh 
rinde gayet bozuk bir havavda yapıl
mlf ve 7 senedenberi büyük bir in
tizamla yapılan bu müsabakalan yi
ne Ingiliz atletleri kazanmıflardır. 

Müsabakalara 7 millet iftlrak et
mit ve neticede Ingiltere 43 puvanla 
birlncl, 96 puvanla Fransa ikincl. 
117 puvanla Belçika üçüncü olmut
lardır. Fert itibarile yine İngiliz E
meri birinci olmll§tur. 

Caıınes'tıe tek başına dolaşan güzel 

bir Amerikalı kadm .ne düşünür -

dü? Tatlı ve gizli maceralar .. Şim

di sanki yumuşak ve gıcıklayıcı bir 

ses kulağına eğilip ıunlan fısıldı -
yordu: 

- Bu lokantadan çık ve yıldızla
nn altında dolaş!. Seni beklenmi

yen bir sürpriz karşılıyacak. Hay
di kalk!. 

Madam Treevhat borcunu vere

rek kalktı. Şoföre, arabayı garaja 

çekmesini söyledikten sonra palıni 

yelerin altına doğru yollandı. 

Lokantadan çıkarken onu biri

si görmüş ve takip etmişti. Mira

mann yanına gelince güzel Ame

rikalıyı ciddi ve dürüst bir tavır

la sel8mhyarak: 
- Beni affediniz Madam! Dedi. 

Bu tarzda sizi rahatsız ettiğim için 
beni mazur görün.. Hayatta bazı 

şartlar vardır ki ... 
- Pardon Mösyö, sizi tanımıyo 

rum. 
- Ben Madam mütevazi bir me 

murum. Emniyeti umumiyenin hu-

su.si servis komiserlerinden Emile 
Hurdet'im. 

Madam Treevhat endişesini 
gizliyerek muhatabını gu

rurla ıüzdükten.sonra: 
- Fakat, Müsyü, dedi. Zannedi

yorum ki, pasaportum tamamdır .. 
- Oh! Hayır Madam .. Bunun 

için sizi taciz etmiyorum .. Hüviye
tini gizliyen büyük bir şahsiyetin 
emrindeyim aMdam .. Hük\imet gece 
gündüz kendisinin etrafından ayrıl 
mamamı emretmiştir. Bu Monteb
lanco tahtının varisi olan Prenstir. 
Birkaç gündür Cannes'te bulunu -
yor. 

Komiser böyle ııöyleyince güzel 
Amerikalı Madamın endişesi zail 
oldu. Polil hafiyesinin bu sözleri 
onu deh~tli surette alikalandır -
mıştı: 

- Pekili Müsyü, bunclan bana 
' ne? 

- İşte mesele burada Madam. 

Prens, genç, yakışıklı ve sempatik 
bir adamdır; asaletmaap bana, ma-

cerasız bir Rivieranın, kemansız 

bir çingeneden farksız olduğunu 

söylemek tenezzülünde bulundu -
lar. Anlıyor musunuz, Madam? 

- Sizin Prensiniz anlaplan hoş 
bir adam M<>syö Hurdetl 

- Bendeniz Madam Prensin 
arzulanm yerine getirmekle mu -
vazzafınt. 

- Nasıl. 
- Pek basit, Madam .. Amerika 

da böyle bir tetkilltımz olup ol -
madığını bilmiyorum.Bizim burada 
taçlı Prenslere mahsus bir teşkill
tımız vardır. Bu teşkilata yüksek 
ve tanınmış artistlerden yirmi 
dört gönüllü dahildir. Adeta bir 
harem gibi... Bu gece, emrinde bu
lundutum asaletlu için 7 numara
yı seçmiştik •• Prens Hazretleri lüt
fen onu kabul ettiler. Her şey ka -
rarlapnıftı. 7 numara bu akşam 
mutlaka Cannes'e gelecekti. Fakat 
mefUlll bir hidise programımızı al
tilst etti. Uç uat evvel artist apan
dlstt ameliyatı yaptırmak mecbu-

ten telefon aldım. 

- Bu vaziyet Prensiniz için n~ 

büyük bir inkisan hayal olacak!. 
- Değil mi Madam? Ona bu vazl 

yeti anlatmıya cesaretim yok. Ka9 
saattir Nisle Cannes arasında do

laşıyorum. Ah! Prens şimdi sabır
sızlıkla 7 numarayı bekliyor. 

- Şu halde ne yapacaksınız? 

- Demin gazinoda sizi goriln-

ce içime su serpildi Madam .. Şaya

m hayret bir derecede 7 numaraya 

benziyorsunuz. Ayni güzel san• 
pn tip .. Ayni zarafet .. Ayni cul· 
be .. 

- Go on!. (e sonra)) 

- Sizi gorür görmez l§te 7 1111-

41ara diye mınldandım. İçimden 

şöyle düşündüm. "Bu zarif Mada

mın canı sıkılıyor; ihtimal ki, bu 
akşam can sıkıntısını tath bir ma
cera ile gidermek ister; belkt, &n
rünün defterine pembe bir yaprak 
ilive etmek hoşuna gider .. ,. İşte 
aziz Madam, karşımızdaki bu fakir 

memur bunu dufiindü 

M adam Treevhat, hmasl ser
vis komiserine dikkatli dik 

katli baktı. Gözlerini bir ıpk bü
rümüştü. Fakat tereddüt ediycriu. 
Gerdanındaki incilerile oyııtyarak 
@ii;ijlncl' dOtiırdli ~u:.. O 

- Bu işi memleketimize olan 
sevginiz namına yapın Madam!! 

Güzel Amerikalı kadın gülüm • 

sedi. HilA kırmızı dudaklannın ara 
sında beyaz incileri duruyordu; du

daklannm arasından IOI'du: 
- Mosyo Hurdet siz ull bir 

adama benziyorsunuz, tenflnls 6-
zerine söyleyin. PrenSinlz Dıtiyar 
bir Hintli olmasın? 

- Temsil ettiğim müdilriyetln, 

nezaretin ve kabinenin werefl üae

rine andederim ki, Prens aenç "8 

yakıpkh bir adamdır .. 

- Pekila beni 7 numara ola • 
rak Prense takdim edin!. 

Birkaç gün sonra Madam Treev
hat biraz dinlenmek üzere Golf • 
club'a girmişti. Sal tarafında bir 
parmaklığın arkasında Monteblan

co Prensi gozüne ilişince heyecan
la ürperdi. Prensin yanında husu

si servis komi&erile beyu süveter 

giymiş bir adam duruyordu .. PreDI 
yanındakine bir şeyler aövlüvordU. 

Madam merakla bu müklle~ 
kulak kabarttı. Asaletmaap beyd 
süveterli arkadaşına §WlU anlatr 
yordu: 

- Azizim güzel kadınlan elCW. 
etmek için kullandığım usulü 
söyllyeyim.. Fakat bir şartla ~ 
sım sana bir akşam ziyafetine _., 
tıyorum. Hüviyetini gizliyen blf 
Prens sıfatile dolafacaknn ı .. Bir 
yanında, emniyetin hususi 
komiserliği rolunü yapan bir a~ 
daşın bulunacak. Eğer arka 
natıkaperdaz ve kurnaz olursa b 
dırc1'1 rostosu hemen ağzına 
gelir. Mesela; geçen gıın fev 
güzel, cazibeli bir Amerikalı 
dın ..... . 
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Münevver Hint kızının 
. Hayat. Tel~kkileri 
B egum ile serbest konuşmak 

imkanı bence yoktu. lyi In-
gilizce bilen Zohra hemen her za
man tercümanlık ederdi. Fakat bu 
na rağrnen kendimi ona yabancı 
hissetmedim. Fikrini ekseri Farisi 
beyitler ve kurandan ayetlerle izah 
ederdi. Bütün bunlar çocukluk, hat 
ta ilk gençlik muhitimizi hatırla-: 
tan şeylerdi. A' 

Dairesinin, ortası geniş bir sofa
sı ve ona açılan odaları vardı. Bu 
sofa ayni zamanda hemen ev kadar 
geniş güneşli bir balkona çıkardı. 
Aşağısında bir de güvercinliği var 
d~: R~~ ve güvercinin bu kadar 
guzelını bir arada görmedim. 

İşte bu dairenin ici doktor Ensa-r" . .. 
ının §arklı tarafını temsil ediyor-

d.u. Be~ kocasının garpleşme
sıne hiç iştirak etmemişti. Bu dai
renin hariç ile hemen hiç münase
b t' e ı Yoktu. Doktorun salonunda ya2 
n~z kadınlar toplandığı vakit gelir-

~~· Bütün bu eskilik, ananeye bağ
~· ık onda değişen hayata karşı, daı 
ır gayz uyandırmamıştı. Gençle

rin açılmasına muteriz görünmü-
Yordu. Bununla beraber kızı Zoh- Benarea'te Hintlilerin Gani nehrine atıldıkları yer 
r~nın yeni hayata girişinde bir kayıt .,~~"'""" 
hır ölçü de vardı. Sofraya yalnız 
ınuayYen erkek misafir olduğu za
ınan gelirdi. 

. Sokağa bütün açılmış kadınlar gi 
bı Sari ile çıkar, istediği yere gider, 
Amerikalı bir kız cüretile otomo
bil kullanırdı. Memleketteki içti
~ai, fikri, hatta siyasi cereyanlarla 

~ . 
k~~ar olur, he~C:·a~g~;~;lı~ a~~~~ 
bı ınsanla bu meseleleri münakaşa 
ederdi. 

z oh_ra Hindistanda bana ken
dı gençliğimi çok hatırlat -

nuş bir kızdır. Onun yüzyüze gel
di·· 

gı meseleler otuz beş sene evvel, 
tahsil ·· ·· b· gormuş ve oldukça müreffeh 
ır sınıfa mensup herhangi Türk; 

genç kızın hayat muammalarm -
dan pek başka değildi. 
h O, hem "perde kadını,, hayatım 
b~~ de açılmış (1) grupların içini 
b~~Yordu. Ve tıpkı benim gibi, hiç 
d ile tamamen uyuşa.mıyacak ka
.. ; ferdiyetçi olduğunu sezdim. 
k ;çgöç,, hayatı bir kadın iı;in ne-
~ ar sıkıntılı olabileceğini bili -

dı-ırn. Fakat bir ayağı perde arkasın
a b" ' ır ayağı dışarda olarak yaşa-
~ak ta müşkül. Kapalı hayatın 

empo s " • k k · ık h " u agır a sa ,, ıse, aç 
a~~aın "tempo,, su "curcuna,, dır. 

t k 
ır ayağını en ağır bir usule, öe .. 

.. ı~ı en çabuk bir usule uydurup 
:Yunımek manevi bir canbazlığa mü 
tevakkıf. Bu vaziyetin bir tek iyi 
tarafı var. Okumayı, düşünmeyi 
seven k d · t d · • · b a ın ıs e ıgı zaman çekilir, 
aşını dinler. 
Zohranın kendime benzettigı~·m 

b' ır tarafı da tarihe ve edebiyata 
:merakıdır. Bu, yaşlarımızın farkı
na rağmen bizi biribirimize çok 
~~kl~ş~ırdı. Tarih merakı onda sırf 
~r fıkır tecessüsü de değildi. Hin

:'.stan gibi intikal devresinde olan 
ır memleketin tarihten alacağı çok 

d . 
ers olduğunu anlamıştı. Bu mev-

zuda muhakemesi hiç yirmi yaşın
da bir kızınkine benzemezdi. Şiire 
:merakı olması, hatta iyi şiir yazma 
sına rağmen muhakemesi serin ve 
olgundu, müslümandı. Fakat, bir
çok dindaşları gibi miislümanları 
Hint topraklarında tufeyli bir var
~~· daha doğrusu bir ekalliyet gi-

1 hissetmezdi. Maalesef ekalliyet 
hissi çok rahatsız edici bir şeydir 
~e normal bir.vatandaşlık, memle
z et aliikası uyandırmıya ·manidir. 

ohra babasının ideali olan Hint 
va_tandaşlığı mefhumunun canlı 
~ısallerinden biriydi. Tarihlerinde 
(~~ "hümayun., (2) bir "Ekber,, 

Onda nekadar iftihar uyandın
Ydo~a bir "Aşuka., (4) da o kadar 
erın - · ıı· b' •111 ı ır gurur uyandırırdı. 

Yazan: 

~; 

HayJarabattan bir görünü,: 

Şehrin büyük kulelerinden biri 

Z ohranın sabah ziyaretlerini 
sabırsızlıkla beklerdim. Del 

hi abidelerini, yeni ve eski şehri 
ekseriyetle onunla beraber gezdim. 
Eski abideler onun sayesinde zih
nimde sadece güzellik, yahut sanat 

r;;-LİSTE: 
-80 Yaşında Bir 

Kadın Yandı 
Evvelki akşam. Üskiidarda bir ka

dının hafif yanmasıyle neticelenen 
iki yangın başlangıcı olmuştur. Sul
tantepede, Servili caddesinde, Os
man Dede sokağında 11 numaralı ev
de oturan 80 yaşlannda Lefko ismin
de hastalıklı bir kadın, evvelki ak
şam karyolasında doğrulmak ister

ken, karyolanın yanında bulunan 
mangalın üstüne düşmüştür. Devri
len mangaldan kilimler tutuşmuş, 
gürültüyü duyan ev halkı manzarayı 
görünce: "Yangın var.,, diye bağırmı 
ya başlcımı~tır. O sırada, balık kıza~ 
makta olan komşu evdeki Bayan Hik 
met, feryadı duyunca, hızla yerinden 
kalkmak istemiş, tavayı devirmiş .ye
re dökülen yağlar tutuşmuştur. Her 
iki evde cıkan yangınlar yetişen di
ğer komş~lar tarafından söndürül
müş, mangalın üstüne düşerek bacak 
ları yanan ihtiyar Lefko da hastane-

eseri olarak kalmadılar. Bu mi -
mari nümunelerini - iyi muhafaza 
edilmiş, yahut bir taş yığını ha -
linde olanı - bana içinde facialar, 
geçen, insani tarafları olan birer 
canlı mesken olarak tanıttı. Mo -
gol - Türk devrinin, yani müslü -
man hakimiyetinin son ve açıklı 
perdesini bana Zohra öğretti. 

(1) Açılmış tabirini emancipee'ye mu
kabil kullanıyorum. 

(2) Akbar on altıncı aımn ortaJarınıt 
doğru yaşamış, Hindistanda hüküm sil
ren müslümnn bir hükümdardır. Tl
murlenk sülAlesindC'ndir. Birçok büyük 
hükümdar yetiştirmiş olan bu a11enin 
hariçte en çok tanınmış ve en bliyük te
lakki edilen ferdidir. Moğol hanedanı di 
ye tanınan bu hükümdar ailesinin birin
cisi "Babur., dur. Hindistanda yepyeni 
bir devir açmaktan başka Ça,i!atay lisa
nında yazdığı hatıratı bütün dünyada 
meşhurdur. 

(3) Hümayun Akbarm oğlu ve ayni 
dereceye yakın şöhret almış bir hüküm
dnrdır. Müslüman mlmirrisinln birçok 
Abidelerini bunlar bina etmişlerdir. 

(4) Aşoka, Mindistanda Miladı İsadan 
269 da hükı'.imet ptmiş Budl bir hliküm
dardır. Budi dinini kabul etmeden ev
vel çok zalim olduğuna dair tarihte ba
zı iddialar vardır. Fakat "Budizm,, i ka
bul ettikten sonra Hindistnnda fikir, in
saniyet, iyi idare ve en yiiksek sanat 
devri onun zamanıdır. O kadar insani ve 
yüksek hükUmet idaresinin tarihte mev
cut olmııdığını yalnız Hintli değil İngiliz 
müverrihlerinden bazıları da kabul eder 
ler. Mimarı noktainazarından da Hindu 
devrinin en yüksek Abidelerini bırak -
mıştır. Hayatını zamanında diktirdiği bü 
yük direklerin üstündeld yazılardan tet 
kik mümkündür. 

İZMİRDE: 

Tütünler iyi 

Yetiştirilmeli 
İzmir, (TAN) - Tütün zeriyatının 

pek fazla olduğu, halbuki miktar iti
barile fazlallittan ziyade kalitenin iyi 
liğine çalışılması lazımgeldiği hakkın 
da inhisar vekaleti ziraat şubesinden 
bir tamim vurut etmiştir. Ticaret o
dası ve diğer makamlar bu hususta 
müstahsili tenvir edeceklerdir. 

ye kaldırılmıştır. 
* Tahtakalede Zincirli hanında o

turan 25 yaşlanndaki Ayşe dlin Sir
kecide Saraç Faikin dükkanından bir 
kadın çantasını çalarken yakalanmış 
tır. 

* Sabıkalı Ömer Balatta top oyna 
makta olan Refailin saha kenannda 
bıraktığı ceketinin cebinden 11 lirayı 
çalarken yakalanmıştır. 

*Birkaç gün evvel Cibalide Yu
nus isminde birinin 200 lirasım çalan 
Hasan dün yakalanmıştır 

Şu Garip Dünyada ı 
. 

Evlenen 
Kadınlara 

İs Yok , 
7,470,000 nüfuslu Nevyork şehrin

de, 1,255,000 kişi, belediyelerde fa -
kirler kütüğünde kayıtlıdır. Bunlar, 
hükumetten ve belediyelerden para
ca yardım görmektedirler. Fakirlerin 
adedi, her hafta 5000 artmaktadır . 
Bunun için Nevyorkta müessese ve 
daireler, evlenmiş olan kadın me -
murlannı azletmeyi ve bunların yer
lerine de bekar kadınlan almayı ka -
rarlaştumışlardır. Nevyorkta ı;;vli bü
tün telefoncu kadınlar azlolunmuş
lardır. 

Profesör PittarJ, Gavurkaledeki tetkikleri sıraaında 

* Zenginle evlenmiyecek 

Pittar' ın Kon/ eransı 
Geçenlerde ölen, sabık Mısır Baş

vekili Tevfik Nesim Paşanın Viyana
da Dıraktığı 17 yaşındaki nişanlısı Ma 
riya Hübier, mart ayı sonunda Lon
drada eski genç nişanlısile evlenecek
tir. Bu münasebetle Mariya, gazete
cilere, Nesim paşa gibi zengin olsa da 
hl ihtiyarlarla artık evlenmiyeceğini 
söy !emiştir. 

"Avrupaya, ilk Işık 
Şarktan Gelmiştir,, 

(Başı 1 incide) 

taş çağı medeniyetleri arasında böy
le bir fark vardır ki, bu hususta bir 
mukayeseye teşebbüs etmiye bile im 

leri, hububatın anavatanını şarka doğ 
ru, daha uzağa, ta Afganistana ka
dar götüren Rus nebat filimi Vavilo
fun keşifleri takip etti. 

Maksim Gorki'nin kahramanı kan yoktur. 

Maruf Rus edibi Maksim Gorkinin Paleoltik devrin insanları göçebe 
"Valde,. adlı romanında yaşattığı ka olup avcılıkla ve balık tutmakla ge
dın kahramanı Ana Kirilova Zaloşova çinirlerdi. Bunlar ne ziraati biliyor
geçenlerde Gorki kasabasında ölmüş- lardı, ne de ehli hayvanları. Etten i
tür. Gorki, bu kadından ilham alarak baret olan gıdalarına etraftan toplı
"Valde,, romanını yazmıştı. Ona, şe- yabildikleri meyvaları da ilave edi-
hir halkı çok saygı gösteriyorlardı. yorlardı. ' 
Kadın, gripten ölmüştür. 11- Neolitik devrinin insanları ise gö-

çebe değildiler. Bunların köpek, ö-
17 sene kadın klyafetincle küz, domuz, keçi '!e koyun gibi bir 
Amerikanın Conston kasabasında takım ehli hayvanları vardL Birkaç 

17 sene evvel Katerina namında bir nevi buğday iki nevi arpa, ve iki ne
kız çocuğu doğmuştur. Anası, esasen viv darı olmak üzere hububat ekip 
iki kızı olduğundan, bir üçüncüsünün biçerlerdi. Ekmek yapmasını bilirler 
doğmasından memnun kalmamıştır. di. Elyafile balık ağları ve dokuma
Bütün aile erkek çocuk istiyormuş. lar yapmak için keten yetiştirirlerdi. 
Katerinayı, bir erkek gibi terbiye e-

Çömlekçiliği ve gemiciliği de icat 
derek Jorj ismi altında bir erkek mck 

etmişlerdi. Avrupanın bu kısmındaki 
tebine göndermişleridr. Erkek elbise-
sile ve erkek ismi altında mektebini göllerde kazık üstüne kurulmuş köy

ler inşa etmişlerdir. Bu, binlerce ağa 
bitirdikten sonra Katerina, bir erkek 

cm kesilip işlenmesini icap ettiren 
gibi, bir dem irci ustasının yanında ça 

m uazzam bir 'işti. Böylece bir araya 
ışarak Rı l\.""lz Rarcıt:~lle anasını bes-
lemiştir. Fakat 17 yaşına geldiği za- gelerek ilk siteyi ve şüphesiz ilk ka" 

K nunları, ilk içtimai ahlakı vücude man, aterina, iıstasına aşık olmuş ve 
onunla evlenmek için kadın elbisesi getirmişlerdir. 
giymiştir. Acaba ne gibi vaziyetler tahaddüs 

etmiştir? 

O devirde yaşıyan Avrupa aha
lisinin, yontulmuş taş çağı olan se
leflerinin, ayni yerlerde icat Pttikle
rJ maddi değişiklikleri sadece tema

di ettirdiklerini mi kabul etmek la
zımdır?. Böyle bir faraziye ihtim::ıl 
dahilinde değildir. Çünkü hiçbir yer
de böyle bir istihalenin izlerini elde 
edememekteyiz. 

ilk medeniyetin men,ei 
Şu halde bu yeni medeniyetin 

menşeinin Avrupada olmadığını ka
bul etmek zaruridir. Bu medeniyet 
acaba nereden gelmiş olabilir? Ilu 
muhakkak hububatın hüdayi nabit 
olarak çıktığı ve ehli hayvanların ge 
tirildiği memleketlerden gelmiş ol
malıdır. 

Yeryüzünde hububatın vatanı ola
bilecek yerlerin nereleri olabileceği 
h:ıkkında uzun müddet tam bir ma
lumatsızlık içinde kalınmıştır. Tarı
hi oldukça eski, 19 asrın başlangıcın-

dan kalma bazı müşahedeler - .!\fozo
potamya - .mıntaknsını hububntm 
ilk yetiştiği yerlerden biri olarak gös 
termiye meyyal bulunuyoruz. 

Şimdi bu hususta artık bir parça 
malumatımız var demektir. Hububa
tın menşeini Af ganistandan Marma
raya kadar uzanan coğrafi mmtaka 
içinde aramamız lazım geliyor. 

Ehli hayvanların da aaşğı yukarı 
ayni havaliden, fakat daha şimale 
doğru uzanan Aral - Hazer mıntaka
sından gelmiş olması pek melhuz
dur. 

Böylece davanın iki rüknü halle
dilmiş gibi görünmektedir. Bunun 
bir üçüncüsü kalıyor. Isviçrenin eski 
göl meskenlerinde tesadüf edilmiş 
olan insan iskeletleri tetkik olunun
ca bu ha valinin en eskisi olan N eo
litik devrine tekabül edenlerinde in
san kafa tasını Brakisefal tipinden 
olduğu sabit olmaktadır. 

Burada çok mühim olan şu vakı
ayı da hatırlıyalım ki, paleolotik dev 
rine ait muhtelif ırklar dolikosefal 

ırkmdan idiler. Şu halde Avrupa t~p 
raklarının yeni ışakinleri olan bu Bı
rakisefaller nerden gelmişlerdir~ 

Bunlar bu fizik karaktere malik 
olan insanların sakin oldukları mem 
leketlerden gelmişlerdir. 

Garbi Asya ise Bırakisefal'lerin 

büyük bir vatanı "olarak göriilmeJcte
dir. Hatta bu Brakisefaller de Dina
rik ırkı doğurmuş olanlar ve Alpin 
ırkı doğuranlar olmak üzere iki e
saslı tiplerdir. 

Şu cihetle de hatırlıyalım ki, Bıra
kisefal tiplerinin Avrupa topl'akla· 
rında ilk meydana çıktığı yer Bavi
yera 'da Ofnet'te bir mezolitik istas
yonudur. 

Ofnet'teki bu Bırakisefal'leri şark 
tan gelmiş pişdarlar gibi telakki ede
biliriz. 

Bu suretle ortaya konan davanın 
üçüncü esas noktasının da meydana 
çıktığı görülmektedir. 

ilk ıfık: Garbi Asya 
Hulasa hububat ehli hayvanlar ve 

bunları beraberlerinde getiren insan 
lar, garbi Asyadan gelmişle:rdir. Bu 
itibarla Anadolu hem bir anavntan, 
hem de Avrupaya gelip yerleşmek 
için üzerinden geçmiş bir yol olarak 
görülmektedir. Yukarıda isimleri ge
çen ve kıtamızda Avrupada pek meb 

zul olarak temsil edilmekte bulunan 

Fakat bu müşahedelerin bir ço- iki ırk - Dinarik ve Alpin - ırkları 
ğu pek münferit ve müşki.il idı. Faı.- menşei asır itibarile Türk halkının 
la olarak bunlar bir iki nevi hubu- mühim bir kısmı ile ayni cihetten gel 
bata münhasır kalıyordu. Ancak 1909 diklerini iddia edebilirler. 

, 

llkhahar rnodasmm getirdiği en 
yeni emprime öğle iistü elbis!'lerin
denbiri. Bu elhiscnin hususiyeti, ge
çen a~·larda moda olan homhe omuz
ları biraz ya~atınasında \'e ufak çi
çeklerle vücude fazla intıbak ederek 
formu gö~termcsindedir. 

dan itibarendir ki, bu sahadakı mallı 
mat katileşmiye başladı. Asrımıza a
it ilk mühim keşifleri Aarosaohnis
minde bir yahudi nebat alimine borç 
luyuz. 

Bu keşifler Filistinin muhtelif yer 
!erinde vaki olmuştur. Bu memleke
tın ~imalinden cenubuna kadar hu
dayi nabit olarak yetişen pek çok 

buğday, arpa ve yulafa tesadüf edil
diğini bu keşiflerle öğrenmiş bulun
maktayız. 

Bu Türk halkı da mc11şeini Bırcı

kisP-fal'lerin çok mebzuı b11luruluğ11 

memleketler olan Orta Asyanın bir 

yerinde bulacakt1r. Bu geniş havali
dc Arkeolojik hafriyatı çoğaltabildi
ğimiz zaman kafi mmtakaları şiıp· 

hesiz öğrenmiş olacağız. Faaliyetinin 

miihim bir kısmını ilmi arastırmalcıra 

tahsis eden Atatürk'iin dchiisı, beŞC!

riyetin ilk tarihini, hepimizin !Jeklcı

mckle olduğtwıuz aydınlığa do[Jru 
Burada tebarüz ettirmiye neğer muhakkak götiirecektir. 

bir nokta da şudur ki, hudayi na bit '!!!!" ~~~~~~!!!""'"------~Z!I'!!!!! 
olarak yetişen bu hububat Akdemz 
tarafındaki sathı maillerde değil, Su- llııı - " 1 23 Nisan l'I~ 
riyeye bakan sathi maillerde toplan- ~ ' 

mıştır. lıı. s· w d d k ' 
(., rze çocugu üşiin iirece .. 

Bundan sonraki keşifler • 
Aaronshon'un keşiflerinin pek bü : ha/tanın ilk günüdür. ~ 

yük bir ehemmiyeti vardır. Bu keşif- ''""'°""~ "-'"" ""'""' ,. ~ 
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KAYSERIDE: 

Pazarviranda 
Eğitmenler 
Kursu 

KAYSER/DE: 

Kayseri, (TAN) - Maarif Vekaleti, 
Pazarviran nahiyesi mektebinde bir 
köy elitmen kursu açinıya karar ver • 
miştir. Kursta bugünlerde tedrisata 
b8flanacaktır. Yüz elli talebesinden 
altmışı vilayetimiz içinden, diğerleri 
Niğde ve Yozgattan seçilmiştir. Altı 
ay sonra kurs bitecek, diploma alını 
ya muvaffak olanlar köylerde mual -
limllğe başhyacaklar ve maaşlannı 

Maarif Vekaletinden alacaklardır. 

Her sekiz eğitmeni bir bapnuallim da 
imi surette kontrol altında bulundu
racak ve maafllll idarei hususiyeden 
alcaktır. 

TAN 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. Metresi Cinsi 
24118 80 3014,85 Arsa 
ı - Depo, dükkan, garaj, han, çarşı vesaire yapmağa elverişli ve f: 

de dört masura suyu ile beraber Gala tada Y enicami mahallesindeki v 
arsanın tamamı satılmak üzere 24-3-938 tarihinden itibaren 20 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle müzayedeye konulmuştur. 

2 - İhalei katiyesi 12 Nisan 938 salı saat 16 da Beyoğlu Vakıflar 
dürlüğünde ihale komisyonu huzurile yapılacaktır. 

3 - İstekliler muhammen kıymeti üzerinden % 7 ,5 nisbetinde t 
nat makbuzlanm veya banka mektuplannı 2490 No. lu kanunun ta · 
dairesinde bazırhyacaklan teklif mektuplarile beraber ihale saatin 
bir saat evveline kadar Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ihale komisyon 
vermeleri IAzımdır. 

4 - Harita ve §artnamesini görmek ve fazla ma16mat almak isti 
lerin hergün Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü akarat ve malülat şube 
sine müracaatları. (1590) 

Ankara YilCiyetinden : 
ı _ Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 56 adet iki 

mirli pulluğun 19/5/938 Perşembe günü saat 16 da açık eksiltmesi ya 

lacaktır. 
2 - Pulluklann muhammen bedeli 2240 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat müdürlüklerinde mecca 

verilir. İsteklilerin pullukların % 7,5 tutan olan meblağı banka mektu 
veya hususi muhasebe müdürlüğü veznesine yatınlmış makbuz ile 
tikte eksiltme günü gösterilen saatte vilayet daimi encümenine verm 

ri ilin olunur. 1775 

*Kayaer! (TAN) - İki zehirli 
gazden korunma kursunda tedrisata 

devam olunuyor. Bir üçüncü kurs a
çılmak üzeredir. 

Bir zehirligazden korunma odası in 
psına yakında başlanılacaktır. 

Kayseride ı:ehirli gazlerden korunma kurstan açılmış, birçok vatandaşlara llzımgelen bilgiler verilmiştir. Re
.simde kursa devam edenlerle öğretmenleri bir anda sörüyonunuz 

Kandilli Km Usesi Satınalma Komisyonundan 
Okul talebeleri için şartnamesine göre beher metresine 420 kuruş 

del tahmin olunan 150 metro licivert kumaş 20-4-938 çarşamba günü 
tanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan okul komisyonunda 
siltmesi yapılmak ii7.ere açık ~ksiltmeye konmuştur. 

* Kayseri (TAN) - Buradaki mek 
tepler ihtiyaca yetmediği için 500 çe>

cuğu istiaba klfi yeni bir llkmektep 
inşası kararla§tırlmıştır. 64 bin lira 

bedel kelifli olan bu binanın yapılma 
lllll, yüzde on noksanile müteahhit A
rif deruhde etmiştir. · 

Bir Adam Anasını ve 
iki Çocuğunu Öldürdü 

NIKSARDA: 

Hergün Posta Geliyor 
Niksar, {TAN) - Şimdiye kadar 

iki günde bir defa gelen postalar her 

gün gelip gitmiye başlamışır. Erbaa 

postası Niksardan aynlmıt, Li.dik is

tasyonundan alınmıya başlanılmıştır. 

' 

47 lira 25 kuruşluk ilk teminatı liseler muhasebeciliği veznesine ya 
lacaktır. İsteklilerin bu gibi kumaş imal eder fabrika vey:a atö'\yesi 
duklanna dair Ticaret odası vesikası ve teminat makbuziyle birlikte 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1730) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: • 

ÇANKIRIDA: 

Yeni Binalar 
ve Hastane 
Yapılıyor 

Cesetleri Balta ile Parçaladıktan 
Sonra, Toprağa Gömdü * Niksar, (TAN) - Halkevi genç

leri "Ata,, piyesini burada ve Ladik
te temsil etmişlerdir. 

4 4 938 tarihinde ihalesi yapılamıyan 1715 lira muhammen bed 
600 adet siyah katranlı şerit ve 2000 adet siyah mücerrit şerit 14 4 9 
tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 de açık eksiltme suretile ih 
edilecektir. 

Çankırı, (TAN) - Şehrimizin mer
kezi yerinde, Dörtyol meydanlığında 
ı:lildlecek Atatürk anıdının temel at.o 
ma meraaimi, valinin bir nutkile ya
pılmıştıt. Pek yakında 50 yataklı haa 
tane paviyonu ile Halkeori ve nafıa 

binalannın teınelatma resimleri de 
yapılacaktır. Viliyet meclisi umumi
m, yeni bütçeye Halkevi için 25 bin, 
hastane paviyonü için 17 bin, nafıa bi 
nası için de 10 bin lira koymuştur. 

Caddelere ağaç dikilmesine devam 
olunuyor. Belediye bu yıl 500 ağaç da 
ha dikdirtmiştir. Bir otomobil yolu ve 
şehir ormanlığında havuz inşasına 

başlanılmıştır. 

derken, 5 - 6 ay evvel kansı ölünce 
bu işi bırakmış, boşta gezmiyt! başla
mıştır. Söylendiğine göre arasıra ru
hl buhranlar geçirmekte, 65 yaşında 

bası da gelerek kapıyı açmak istemiş 
tir. Fakat Sabriye babasının halin
den korkmuş: 

ki annesi Bayan Hatunu sıkıştırarak, 
kendisine para vermediği için döv- - Büyük anam ve kardeşlerim gel 
mektedir. meyince ben bu eve gitmem, demiş 

Bekirin 4 yaşında Hayrettin, 7 ya- ve o geceyi posta memurlanndan Ab-

d Ah t 1. 4 .. .. f di Tandoğanın evinde geçirmiş, son-
şın a me ve ıse uncu sını ına . . 

'd s b · =--=-..:ı .. ğu da ra da akrabasından Muhıttın Çavu-
gı en a rıye AAUuuue uç çocu ---..a-. .suu evinde kalmıya baslamıstır. 

. .. . Hu esnada bırkaç kere J:SeXır, kızı-
Bırkaç gun evvel, Sabrıye mektebe nı kendi evine almak istemiş Sabri

gittik~en sonra Bekir annesin!, yıkıl- ye razı olmamıştır. Nihayet bir gün 
mak uzere olan odunluktaıtı dıvan Bekir kızına: 
bir direk dayayıp sağlamlaştırmak _ Seni de diğerleri gibi elime ge
bahan~iyl~ a.~ğı!.a 5ağırmış, orada çirip öldürseydim, demiş, bunun ü
balta ıle oldurmuştur. Sonra oğlu zerine polise haber verilmiştir. 
Hayrettini ve daha sonra Ahmedi de Evde yapılan taharriyat neticesin
ay~i yere ind~iş ve bunları da bal- de, Bayan Hatun ile Hayrettinin kol 
ta ıle katletmıştır. ve ayakları da vücutlerinden ayrıldı-

İlk teminat 128.63 liradır. Şartnameleri hcrgün Levazım Dairem" 

görülebilir. 
İsteklilerin mezkur gün ve saatte ilk teminatlarile müracaattan. (1 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
4 4 938 tarihinde ihalesi yapılamıyan 3531 lira muhammen bede 

1500 metre 76 m/m. lik fond boru, 50 adet 76 m/m. lik fond boru d' 
ve 50 adet fond boru redüksiyonu 14 4 938 tarihine müsadif Perşem 
günü saat 14.30 da açık eksiltme suretile ihale edilecektir. 

t11c tem" t 264 83 liradır. Sartnameleri her iZÜD Levazım Dairemizde 
gorü'Iebııı~steıuııerın meZklll' gun ve~aı:Hte n~ ~~ ...... - •. ~·· .. ~ ~--~ 
~tlan. (1880) 

Açık Eksiltme llCinı. 
lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satm Alma Komisyonundan: 
7. 4. 1938 Perşembe günü saat 14 te İstanbul Kültür Direktörlüğü b' 

sında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul eksiltme komisyonu 
sında 1753 Lira 80 kuruş keşif bedelli mektep pansiyon kitapodasmda 
pılacak Kalorifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Çankın zirai bakımdan fevkalide 
müstahsil bir hale gelemediği için 
ticaret ve sanayi aahalannda da du
ralamaktadır. Büyük bir fabrika ku
nılması burada iktısadi hareketi can 
!andıracağı için pek ziyade temenni 
ediliyor. Madenlerin işletilmesi, bü -
yük Tuzladan daha iyi istifade edil
mesi de şayanı arzudur. 

Ana ve evJat katili Bekir 
Ahmedin ölüsünü hemen parçala- ğı ve ağlebi ihtimal suya atıldığı an

yıp götürmüş ve suya atmış, diğerle- laşılmıştır.Bekir tevkif edilmiştir.Ev 
rini bir çukura gömmüş ve Üzerleri- ve la bu cinayetleri ruhi bir hast~lık 
ni tezekle örtmüştür. Bu işleri biti- neticesinde yaptığını söylediği halde 
rince sokak kapısını kilitlemiş ve bilahare ifadesini değiştirmiş: 

Keşif ve fenni prtname okuldan öğrenilir. Girecekler evve~em~e 
tesisat için fenni şartnameye göre hararet zayiat hesaplarını gosterır JO 

fassal cetvel koyacağı radyatör miktannı gösterir 1/100 mikyasında 
fassal plim eksiltme saatinde Komisyona vereceklerdir. 

Sıvas, (TAN) - Burada tüyler ür
pertici bir cinayet olmuş, bir adam 
annesini ve iki çocuğunu balta ile öl
dürmüş, sonra vücutlerini parçalıya 
rak bir kısım azalannı suya atmış
tır. Hadisenin tafsilatı şudur: 

komşulara: - Anam ve çocuklarımla beraber 
Muvakkat teminatı 131 Lira 53 kuruştur. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer ff yaptığına dair resm! 
irelerden a1mıf olduğu Nesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlü 
den eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyeti fenniye ve 

- Anamla çocuklanm evde yok, dıvan tamir ediyorduk. Direk yıkıldı 
acaba köye mi gittiler? demiştir. ve altında kaldılar. Üst tarafını bil-

Çarşıbaşı mahallesinde oturan 35 
yaşlannda Bekir evvelce eskicilik e-

Akşam olmuş, büyük kızı Sabriye miyorum. Ölmüşler, demiye başla
mektepten eve gelmiş, bu esnada ba- mıştır. ret Odası vesikalarile gelmeleri. (1637) 

Bütün İspanyollar, en sanayileşmiş mıntakalar, 
cenup denizi, Katalonya, Bask memleketleri, Asturia, 
Santander iki Kastil, hepsinin bu dilekte beraber'°'öi
duğuna şüphe yoktu ve Madrid bütün bunların da
Yflndığı en sağlam duvardı. Bu ic;teklere muhalif bir 
kuvvet nasıl tasavvur edebilirdik. 

Böylece Valle - İnclan'ın meli.nkolisi içinde akse
den mayıs reaksiyonlanm gördüğüm zaman, bunun, 

tekamüle engel olan düşmanlan ezmek için bir fırsat 
olacağım zannetmedim. Çocukçasına bir nikbinliğe 

düpnedim. Fakat derebeyliği yıkmanın, derebeyi 

devletin elinde bir alet olan kilise hakimiyetini kal
dırmanın bir dahili harbe varacağını, düşünmedim. 

Biz hepimiz, derebeyliği yıkmakla, demokratik bir 
cümhuriyet kurmayı istihdaf ediyorduk. Bu husus
ta anarşistlerle, bütün fırkalarla beraberdik. Bütün 
mücadelemizde bu ruh hfiltlm oldu ve gayemizin bü
tün manası budur. 

Herkes gibi ben de bir isyanın patlıyacağını bekli
rordum. Hüktlmetin inkılabı tarsin için gösterdiği 

asabiyet, inkılAptan menfaati sarsılan muhafazakar
lann hazırlığı bulutlu bir hava yaratmıştı. Böyle bir 
bava içinde nasıl çalışacağımı ben de kestiremiyor
dum, köye gitmiye karar verdim. San Rafael'e on mil 
uzakta, zengin bir Madritlinin yazlık köşkünü kira
ladım. Bu köşk, Guadarrama silsilesi dağlarının arka
nnda bir çam ormanının içinde idi. Bu köşkte daha 
evvel de bir defa oturmuştum. Burasının meçhul 
kalmasını istediğim için, ismimi üzerine yazmadım, 
mektuplarm beni bulmaması için adresimi de kim-
1eye vermedim. Ara sıra Madride gider, bana gelen 
mektuplan alır, cevaplarını da oradan yazardım. San 
Rafael Madridden iki saat ötededir, Segovia eyale
tindedir. Madritle hududu Guadarrama dağlan ete
iindedir. Fakat buraya giderken bu güzel toprakla
rın. medeni harbe ve benim hususi hayatımın hidi-
1elerine ahne olacaiım ~ saniye bile aklımdan ge
eirmedim. 

-Z-

isyanın Patlaması 
Merak ve tecessüsün, tahminlerin karanlık çevresi 

içine girdik mi, artık bu merak ve tahminleri kafa
mızdan çıkarmak mümkün değildir. Bir feY dalına 
kafamıza takılır, nerde ve niçin olduğunu bilmediği
miz halde mütemadiyen bizi kendine çağırır. Köye 
gelirken getirdiğim kitaplar arasından bir tüfek çık
tı. Geldiğimden birkaç gün sonra bahçemde bir faşist 
alim.etinin resmedilmiş olduğunu gördüğüm zaman 
tüf eğin gelişinin romanti\ bir görüş olmadığını anla
dım. Bundan sonra San Rafael'de gazete okumaktan, 
radyo dinlemekten başka bir şey yapamadım. Görü
nüyordu ki, bütün if taahhütlerim benim irademin 
haricinde, cebren bozulacaktı. Fakat neler olacağını . 
beklemekten kendimi kurtaramıyordum. Böylece bir 
kaç haf ta geçti. Bir zaman oldu ki, yeşil çamlara, ma
vi göğe, mahzun bakışlı öküzlere (bütün bunlara her
kesten fazla mukavemetim olduğu halde) tahammül 
edemez oldum. Tekrar Madride döndüm. Orada da 
müşterek cephenin methiyelerini okumaktan, haddi
zatında haşmetli olan bu'hadiseye edebiyat yapmak
tan, herkesle açık konuşmaktan başka yapacak bir iş 
bulamayınca tekrar istirahat yuvama döndüm. San 
Rafael bir oteller ,ehridir. Sa Goruna yolunun iki 
tarafını dolduran otellerin, ekserisi lüks otellerdir. 
Benim mütevazı evim, bu otellerin nihayet bulduğu 
noktadan bir buçuk mil kadar uzaktadır. Evimiri kar
puıda ~emiyen tepeleri çamlarla örtülmiiı dağ-

lar, vadi ve bunların arasındaki küçük tepecikler, 
sırtlar, kayalar ti yola kadar uzanırdı. Bütün saha, 
tok kesif bakir ormanlarla örtülmüştü. Her 
günkü gezintilerimde hazan soluk yeşil renk
lerle blllt1rlaşmış çayır yılanlarile karşılaşırdım. Bu
raya kurtlann da indiğini söylerler, vahşi kuğular 
ayaklannızın arasında dolaşırlar. Biraz aşağıda ka
lan şehir, yüksek yolun iki tarafından Alto de Leon'a 
yükselir. İki yolun kenarına dizilen çamlar, ta dağ.
lardaki yüksek çam ormanlarına dayanır. Guadarra
ma dağlarının bu kısmı, bizi diğer mahallelerden, 
yazlık köşklerin, şirin köylerin, muhteşem sanator -
yumlann bulunduğu yerlerden tamamile ayırır. Tren, 
Fablanda'nın cenubunda, açılan geniş bir tünelden 
geçerek San Rafael'e varır. Diğer tarafta Alto de 
Leon'a giden yolu, Guadarrama dağlarının ismini ta
şıyan Guadarrama kasabasına erişir. Bu da bizden 
bir iki mil uzaktır. Bu civardaki bütün kasabalar gi
bi Guadarrama kasabası da zeniin oteller ve zarif 
köşklerle süslüdür. 

Ben de herkes gibi bekliyerek birçok günlerimi 
geçirdim. Acınacak bir tecerrüt içinde yaşıyordum. 

Her şeyle derin ve samimi bir alika gösteriyor, bir 
şey patbyacak korkusiyle geceleri uyuyamıyordum. 
Ne ve nerede patlıyacaktı? 

Madritte kimseler bir şey bilmiyor, herkes hadise
leri kendi görüşüne göre izah ediyordu. San Rafael 
de büyük aristokratların, Kraliyet taraftarlarının 
zehirlenmiş fareler gibi sürttüklerini görüyordum. 

Bunların korkusu hoşuma gidiyordu. Kendi kendi
me, hepimizin hayatı tehlikededir. Fakat biz, bu ö
lüm korkusunu yeni bir şey tanımamak şerefine mar 
hanz, diyordum. Biz ölüme alışkın adamlarız. 

Madridde eşi olan lüks bir lokantanın ismile anı .. 
lan bir lokantanın taraça.mıda vakit geçiriyor, sa .. 
ğımda, solumda büyük bir hoşnutsuzluk ve korkl' 
görüyordum. 

Marki de San N pijamasının üstüne gümüşü bit 
caket giymiş, bıyıklan eski usul üzere kozmatikle yr. 
tınlmış, sivil zabitlere hullıs çakmak için fırsat arı
yor, bunlara Sir diye hitap ediyordu. 

Sivil zabıta, kraliyet zamanında tesis edilin~. yap
tığı zulümlerle şöhret bulmuş bir teşkilattı, hala SalJ 
Rafael'de bir sübayın idaresinde otuz adamı olan il" 
tasyonlan vardı. Kaide olarak Marki De San N buıt" 
lan ailesinin işlerini gördürmede kullanırdı. Fr 
kat pmdi tehlikenin verdiği korkuyla yalnız hulıll 
çakmakla kalmıyor, bunlara bazan bira ziyafetleri 
bile çekiyordu. Bunu göze çarpacak bir kahramanlı.1' 
la yapıyordu. Eski liberal R. M. bütün münevverleritl 
gözdesi Primo de Rivera'ya karşı kılıç sallıyan kalY 
raman, gruptan gruba dolaşıyor, hakimane bir tavı' 
takınarak, kendisinden şüphelendiklerini, ona iti -
mat etmediklerini anlatıyordu. 

Ben kasabaya nadiren giderdim, bu da gazt'te ıJ 
mak içindi. Kasabada tanınmam1ya çalısıyor, goıe 
çarpmamıya dikkat ediyordum. Vaktimin çoğunu b,ıı 
çemde geçirir, ya odamda okur, yahut El Estapar ir 
mi verilen dağın yüksek kayalıklarında güneş banYo" 
su yapardım. Bu dağ San Rafael'in tam karşısınd1 

evimden bir buçuk mil uzakta idi. Eskiden bir soldl'" 
ta dağın zirvesine çıkar. burada tatlı istirahat saatle
ri geçirir veya çalışırdım. Fakat bu yaz dağların bJ 
bir tarafında oturacak bir yer veya sık ağaçların ll; 
rinden geçen bir bulut göremiyordum. Ben de Mat 
De San M gibi zehirlenmiştim. Fakat benim içirnde"' 
ki zehir müspetti. Benim kinim '" gayzim - e ~er var 
sa, olduğu şüphelidir, cünkü: (Devamı t'ar 
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S . B. 1·"'· d GÜNLUK t y 1 ·ı . anayı ır ıgın e PIY ASA ! umurta şçı erı 
- - Yeni Şubeler • işlerini 

hançeri. Generaıı·n Kuruluyor sırl~r~:~::;5~~:tn~::;:~n~~~ıı:'1~: B rakmadılar 
:top şartıylc kilosu bes kuruştan Ka-

Sanayi Birlig"i faaliyetini genişlet- ı rndenlz havallslnc gönderilmek mnk D .. k'. t l rd b ' . t sadıylc satın alınm~Ur. un u gnzc e e en ırı, yumurta 

d 
meye karar vermiştir. Bu maksatla • işçilerinin işlerini bıraktıklarını yaz 

Saplayıver l
e birlikte muhtelif sanayi şubelerinin ı * i mıştır. Yaptığımız tahkikata göre, 

• 
ıçe 

•• sone 
K raliçe Mari, vakit kazan -
. mnk için derhal yatağa gir

mış.. Hastalığını bahane ederek: 
- Bu halde, hiçbir yere gide • 

~em. Hele bir müddet geçsin. Bel
ı bu hususta kendisi ile müzake

reye girişır· . ım. 
Diye. cevap vermişti. 
Kralıçenln fikri· başkumandanı 

~Yalıyarak gizlice 'İranlılarla an -
aşmak .. Ve bunu temin ettikten 

sonra İrana kaçarak, Çarlıkla mü
cadeleye girişmekt· L· . ı. 
b fıkın Prens Siyanof Kraliçenin 
d? fikrini keşfetmekt~ gecikme -
d ı. liemen maiyetindeki kuman -

anlardan ceneral Lazarof ile gene 
raı Tu k :tak ç ofu çağırmış .. Sarayı basa-
r· . :Kraliçe ile oğullarının tevki • 
ını emretınişti 

.Generaller o. gece yanlarına kafi 
lllıktard k ' ı dil a uvvet alarak saraya ge 

er. Ve her tarafı ihata ettiler. 
Sabah olur olmaz General La-

zarof ' a1· · .. saraya girdi. Ve kr ıçcyı 

gornıek 1stediğini söyledi. 
S '.Kraliçe, onu yatakta kabul ettL 

ert bir sesle: 
- Ne istiyorsunuz, general?. 
Dedi. 

d General Lazarof, başkumandan
an aldığı emri bildirerek; 
. - Aşağıda, nrabalar bekliyor. Si 

21• alıp Moskovaya gotüreceğim. 
Diye cevap verdi. 
O zı:ıman Kraliçe yatağının için

de dirseklerine dayandı: 
-Size bu emri veren, kim? .. Va 

tanına ihanet eden.. ailesinin oca
ğını söndüren o sefil ruhlu adam 

.. ~· 'I • • ..._ ............. _. - -, 

bu emre itaat etmiyorum. 
Diye bağırdı. 
Genero.l Luzarof, bu kati ce

vap karşısında, aldığı emri askerce 
tatbik etmekten başka hiçbir çare 
:almadığını anladı. Yaverini oda -

1
.a bırakarak, odadan çıktı .. Kra-
ıçeyi omuzlayıp arabaya götüre -

Cek zabitleri çağırmak için merdi
~enbaşına doğru ilerlemiye başla-

ı. 

d 
Fakat açık bıraktığı oda kapısın 

an b' rn ırkaç adım uzaklaşır uzaklaş-
!) az, arkasından bir gürültü işitti. 
ın erhaı odaya avdet etti. Gördüğü 
oğ~~a müthişti. Kraliçenin bir 
ıni 

1 
ıle bir kızı, kamalarııu çek -

Ü § ~r; odada yalnız kalan zabitin 
~rıne hücum etmişlerdi. 

eneral Lazarof derhal krali-
Senin ' 

Yatağına atıldı. 
ın; 'Yaverirni öldürüyorlar .. Niçin 

;.etmiyorsunuz. 
dudJ~ bağırdı. Fakat son sözler, 
dı.. ç··arı~ın arasında sıkıştı, kal
lınd Unku Kraliçe, yastığının al
l<.ab a &akladığı hançeri çekmiş
ne Zastna kadar generalin böğrü-

5aplamıştı. 

rn~~era~in aldığı yara o kadar 
Ya ış idı ki, ancak geriye çekilip 
ikirasını tutarak kapıya doğru bir 
re a~ım atabilmişti. Ve orada ye
canYlgılarak kanlar içinde derhal 

vermişti. 

r General ile yaverin, ölüm ıztı -
aplarne yükselen feryadını du -

Yan zabitler koşmuşlar- bu üç kah 
:rarn ' ') anı tevkif etmişlerdi. Artık (Ma 
rı b' ır Kraliçe değil; Çarlığın bir 
generalini öldüren adi bir cani idi. 
d Y.alnız kraliçe ile oğlu ve kızı 
ilcğıl; bütün hükümdar haned?nı 
~ ıncnsuplan o gün tevkif edil -

~ışler; kuvvetli bir muhafaza al -

1
1nd~ şimali Rusyaya gönderilıniş
Crdı. Kraliçe Mari yedi sene (Vo-

:rüt ' re) de bir manastırda kapatıl-
mıştı. Sonra, Moskovaya getirile
rek b' ır dereceye kadar serbest bı-
rakılmıştı. 

Bu mühim ve tarihi kadın, tam 
seksen yaşımı kadar Moskovada 
Ynşamı~tı. Vefat ettiği zaman Çar
lı~ onun ölüsüne hürmet göstcr
mış.. Hükümdarlara mahsus bir 
c~n~zc alayı tertip ettirmiş .. Cese
dını de, Tiflise göndermişti. 

Kraliçe Mari, yaptığı meşru el-

Çar orJularını yılJıran Dağistan 
mücahitleri, Dağistanın sarp 

kayalarından inerlerken 

nayetin üzerinden tam kırk yedi 
sene geçtikten sonra, halkın göz -
yaşlan ve takdirleri arasında, pek 
şerefli bir surette, memleketinin 
toprağına defnedilmişti. 

'Artık, ateş ve demir çembe· 
rinin uçları birleşiyor 

K raliçe Marinin Gürcistan 
topraklarından çıkanlması 

üzerine, K.afkasyanın vaziyeti der 
hal değişmişti. Dağıstanın cenup 
·- b_....l" --·~--.t.'1. 1 ~ .J •• '---

garp ve şimal tarafları, artlk tama
mile Çarlığın ateşi ve demirçembe 
ri ile çevrilecek bir hale gelmişti. 

İki memleketin şark kısmı, tama 
mile Hazer denizi ile muhat bulu -
nuyordu. Cenup kısmı ise, Şirvan 
hanlığı ile bitişiyordu: 

Şirvan hanlığı, ne Dağistanla 
birleşecek, ve ne de onlara yardım 
edecek vaziyette değildi... Onun 
için artık gerek Dağistanın ve ge -
rek Çeçenistanın mukadderatı ay
ni felaket karşısında birleşmiş .•• 

(Ya, ölüm .. Ya, esaret ... ) 
Bu iki şıktan birini kabul etmek. 

zaruret haline gelmişti. 
Başkumandan Prens Tesit Siva

nof, şimdiye kadar Kafkasyaya gel 
miş ve gitmiş olan sabık başkuman 
dan ve valilerin oradaki muvaffakı 
yetsizliklerini iyice tetkik etmiş .. 
Onların tamamile aksi bir siyaset 
takibine karar vermişti. 

Ve bu fikrini de, - Pavlonun yeri 
ne geçen - yeni Çar Aleksandr'a hu 
susi bir mektupla şöylece bildirmiş 

ti:: 
(Burada vukua gelen her hadise 

nin asıl sebebi, "korku,, ve "para 
tamaı,, dır. Buna binaen burada 
şimdiye kadar kullanılmış olan si
yasetin aksine bir idare tatbikine 
teşebbüs ediyorum. Ve, Dağistan
lıları yola getirmek için, onlara he 
diye ve iane nfımile bir "haraç,, 
vermektense, şimdi ben onlardan 
haraç istiyorum.) 

Prens Tesit Siyanof, hiç kimseye 
karşı zayii görünmek istemiyor; 
bilakis kahır ve şiddet politikası -
nın son haddine kadar gitmeyi ter 
cih ediyordu. 

Ehemmiyetsiz vesilelerle, kabile 
reislerine, Avar ve Çeçen beylerine 
mektuplar yazıyor; bu mektuplar
da da: 

(Aciz bir sineğin, koca bir kartal 
ile müzakere, müqakaşa, mücade
leye girişmesini akıl kabul eder 
mi? .. Sizin kurşunlarınız, beş adam 
bile öldüremez .. Benim toplarımın 
bir tek güllesi ve şrapneli, bir de
fada otuz kişiden fazla adamınızı 
yerlere serer) 

Diye tehditkfır bir lisan kullanı
yordu. 

B aşkumandan, yalnız böyle 
tehditlerle de kalmadı. M· 

·· kt B Köyce iz mıntaka ının susamla-birer encumeni bulunaca ır. u en- ,.. yumurta ihracatımız durmadığı gibi 
rından 34 bin kiloluk çuuıllı bir par- ... 

cümenlerden kolonyacılar, çikolata - • ti fop olarak kilosu 16.20 kunıstan ı ortada herhangi bir işçi tatili de yok 

ni zamanda, asker kıtalarile de te
cavüze başladı. 

cılar, trikotajcılarla matbaacılar fa- i yağ çıkanlmak Uzcrc plyusamız için $ tur. 
aliyete geçerek ilk toplantılarını yap ı müşteri bulmu tur. $ Bütün mesele, bir yumurta tica-

"Caro - Bilokani,, kabilesi üzeri
ne mühim bir asker kuvveti sev -
ketti. Yeniden, müsademeler baş
göstcrdi. Dağistanlılar, 600 kişilik 
bir Rus müfrezesini pusuya düşür 
düler. Tamamile imha ettiler. 

mışlardır. Her encümen kendi sanat- $ * ı rethanesinde çalışan birkaç elden ge 
lanna ait olan meseleleri aralarında Marmara mıntaka!Jlnın Tekirdağ t çirici, yani yumurta muayene eden 

ve civarının mahsulkrlhdcn yirmi t işçinin az ücret nlmalarından dola-
münakaşa ederek birer rapor hazırlı- nltı bin kiloluk çuv Uı bır parti kuş i yı çalışmak istememeleridir. 
yacaklar ve bu rnporlan sanayi bir- yemi lhrnc t için kilo u 7,ı7 kurup- • Piynsamızda yumurta ihrnç eden 

tan satılmı tır. • 
liği idare heyetine verccclderdir. 1- * $ dört ihracat ticarethanesi vardır. 
dare heyeti her rapor üzerinde mü- • Yumurta giriş ve çıkışında bunları 

Prens Siyano!, programını hiç 
bozmuyordu. Bir taraftan gök gibi 
gürlüyor; diğer taraftan da, Gür -
cistan etrafındaki küçük Hristi -
yan kabilelerini Rusyaya ilhak edi
yordu. 

Dilnkil nv derileri satışında san- • f • d · k h b' 
taleasını tespit ederek İktısat Veka- snr derilerinin çi!tl 1800 - 2700 ku- ••ı ennı muayene en geçırere er ı-
letine gönderecektir. Bu suretle sa - ruş, zerdova dcrılcrinln çifti 3800 - rini taze veya az çok bayat ve is-

ı 4000 kuruştan ve tilki derilerinin çif karta nevilcre ayıran bu mtüehas-
nayicilerin bütün dertleri, inkişaf i- ı ti 400 - 700 kuruştan ihrncnt için ı sıs işçinin yekunu 50- 55 kişiden i-

"1804 senesi nisan ayının 25 in
ci gün,,ü vaziyet şu idi. .. Dört yüz 
sene evvel Gürcistan kralı birinci 
"Aleksandr,, ın icraatı neticesinde 
inkisam eden "İberya,, krallığı, bü 
tün heyeti ile Rus Çarlığının pen
çesine geçmiş.. Artık Çarlığın ce
nubi Knfkasyadaki nüfuz ve haki
miyeti, Hazer denizinden, Karade
nize kadar temadi eylemişti. 

Fakat Çarlığın zulüm ve istib -
dadı da, artık son hadde gelmişti. 
Çarlığın üniformasını taşıyanlar, 

"Dağistanlı,, ve "Çeçen,, kelimele
rine karşı çok derin bir kin ve hu
sumet beslemektelerdi. 

Çar kuvvetleri, asırlarca evvel 
Gürcistana tabi olan "Gence,, ka
lesini bir ay muhasara ettikten son 
ra cebri hücumla kaleye girmiş -
ler .. Kalenin sahibi "Cevat Han,, ı 
katletmişlerdi. 

Bu sırada kalede bulunan beş 
yüz tatar, hayatlarını kurtarmak 
için bir camiye sığınmışlardı. İlk 
karışıklık geçtikten sonra; ister is
temez, onlar da nr kuvvetlerıne 
teslim olacaklardı. 

Lakin o sırada bir Ermeni, ora
dan geçen bir Rus müfrezesinin ö
nüne atılmış; 

- Camiye kapananların içinde, 
Dağistanlılar da var. 

Diye bağırmıştı. 
(Devamı var) 

çin yapılacak teklifleri dinlenmiş o- ı sntılmıştır. : barcttir. Çalışmak istemiyen birkaç 
lacaktır. --·••••• •• •••••••• ••••-- işçi iş dairesine giderek haklı bazı 

isteklerde bulunmuşlardır. Bunlara 

DIŞ TİCARET: BORSALARDA: her yumurta sandığı için muayene 
ve istü için ü~t verilmektedir. Mu 

Zahire Pi asas nda ayenecnere her sandığın mağazaya 
girişinde de çıkışında da yumurta-

•• n ü Satış ar ları gözden geçirdikleri halde ken-
.. . . dilerine ancak yumurta ihracında 

Dun zahıre borsasında Zmıat Ban- sandık başına 55 kuruş verildiğini ve 

Türk • Yugoslavya 
Ticaret Anlaşmas 

Türkiye - Yugoslavya arasında 

mevcut ticaret anlaşmasına bağlı 

listede yazılı 552 B pozisyonunun se

nelik yüz ton olan kontenjanına ilave 

olarak ayrıca dört yüz ton verilmiş 
ve yekunu beş yüz tona çıkarılmış

tır. Bu artırma icra vekilleri heyetin

ce kabul edilmiştir. 

knsı buğdaylarından 120 bin kilo yu ihraç cdilmiyerek piyasamızda satı
muşak kilosu 5,28 kuruştan ve 30 bin lcın yumurtalnr için ücret ödenme -
kilo sert buğday kilosu 5.20 kuruş- diğini iddia etmişlerdir. 

* Son iki günde bir miktar pala-

mut tutulduğundan dün limanımız
da bulunan sekiz ltalyan vapurundan 

birine otuz bin çift palamut yüklene 

rek İtalyaya ihraç olunmuştur. 

KONYADA: 

Konya Barosunda 
Konya - Baro umumi heyeti ıup

lanmış, idare heyetini yenilemiştir. 
Birinci reisliğe avukat Tahir Mıhçı, 

ikinci reisliğe avukat Mumtnz Atama, 
üyeliklere de Hilmi Aksoy, Hulki Ka
rakülle, Lut!i Onat, Ali Rıza Uğurlu 
seçilmişlerdir. 

Baromuza 27 avukat kayıtlı bulun
maktadır. 

tan verilmiştir. Tüccar namına satı- İş dairesi bu meseleyi tetkike baş
lan beş vagon buğdaydan ibarettir. lamıştır. Maamafih, bu ticarethane 

Yumuşaklar 5,32 ve sertler 5,05 - işçilerinin ücretlerini bir miktar ar-
5,20 kuruştan alınmıştır. On bir bin tırmaya karar vermiş ve mesele de 

kilo Anadolu arpası çuvallı olarak is- halledilmiştir. 
kele teslimi kilosu 4,19 kuruştan sa- Evvelki gün ve dün şehrimizde 
tılmıştır. Buğday fiyatları değişme- 140 sandık yumurta hazırlanmış ve 

miştir. Mısır piyasası iştahlıdır. Ana- Yunanistan için yüklenmiştir. Per

dolu yapakları 55-60 kuruştan, zey- şembe günü için de 440 sandık ha· 
tinyağlar 41-43 kuruştan, beyaz pey zırlanmaktadır. Martın birinden ni
nirlcr 33,30-34 kuruştan müşterisi- sanın üçüne kadar ihraç olunan yu

ne verilmiştir. 

o G- 1erin Satışı 
Son üç gün içinde piyasamızda sa

tılan mallardan 26 bin kilo kuşyemi, 
7 bin kilo kabuklu ceviz ve dört bin 
kilo kadar dn iç fındığın ihraç mu
amelesi yapılmı<rtır. 
Esham ve Tahvilat Satlşı 

murta miktan 689 sandığı bulmu§-

tur. . 
Yumurta fiyaUannda da sandık bn 

şına ancak 150 kµru düşüklük ol
muştur. Bu da alım ve satım kaide
leri icabıdır. 

L o k M A N~!tı:ıı~~ı~ıwııtıtı:ıw 
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İcrn dairelerince satılmasına ka -
rar verilen bazı esham ve tahvilatın 
şehrimizde borsa bulunmamasından 
dolayı nerede ve nasıl satılabileceği 
hakkında tereddüt uyanmıştır. İcra 
daireleri keyfiyeti alakadarlardan 
sormuştur. Verilen maliımata göre, 
icra ve iflas kanunu da böyle bir 
kanuna temas etmediği için, mesele 
Adliye Vekfıletinden sorulacaktır. 

İspanyadaki Alacaklar 
İspnnynya yumurta satmış olan yu 

murta ihracntçılannın henüz tahsil 
edilemiyen alacnklannın münasip bir 
şekle bağlanacağı yazılmıştı. İktısnt 
Vekaletince bu meselenin henüz hal 
ledilmediğini gören alil.kalılar, dün 
Başvckflletle İktısnt VekCıletinc birer 
telgraf çekmişlerdir. Yumurta tile -
carları vaziytlerinin ıslahı için İs -
panya hesabına Merkez Bankasında 
bloke olarak tutulan 427 bin liradan 
matluplarının ödenmesini veya hiç 
olmazsa bu paradan avans olarak bi
rer miktarın kendilerine tesviyesini 
dilemi lerdir. 

.<?:!:> G ~ T L E R. i ;f:f;~ifü~;;;;~~~~fü~;fü;~;i;i~;;;i;i;;;;~ifü~i~i~ 

Yemiş İnsanı 
insan oaıu eskiden, ama pek eskiden, 

avcılı(jı ve çlftçlll!il daha ö(jrcnmcden 
önce, yalnız ot ve yemlı yiyerek geçinir• 
dl. insanların o zamanki hollnl dütD· 
nerek, ılmdlkl medeniyet halinde de 
yemlılerle ve çili ıebzelerle geçlnmeıl 
daha uygun olacal)ını ııöyllyen natürlat 

hekimler vardır. 
Fakat lnıııınların en çoOu eti ve ıebze• 

feri plvlrmcyl ö(jrendlklerlndenberl çili 
olnrnk •ycdlklerl ycmlılerl kendllerlnl 
beslemek makudlle delili, yemlılerln 
güzel kokularlle ve lezzetlerlle keyiflen 
mek için yerler. Bununla beraber 
yemlılerln tazeleri bile insana haylıca 
kalori temin ederler. Kurularına gelince 
onlar lnaanı yalnız baflarına beıllycbl
leeek derecede kuvvetli gıda olur. 

Taze yemlflerln içindeki su nispeti 
yüzde yetmiş be~le ıckscn araaındadır. 
Azotlu maddeleri ehemmiyet verllcmlye 
eek kadar azdır. Yalnız Ozllmde azotlu 
maddeler yüzde ikiye yakındır. Yali el· 
hetlnden de yemltlertlekl yaQın nispeti 
ne hiç aldırmamıık daha doiiru olur. 

Fakat bunlarR kar§ılık yemlılerde ıe· 
kor nispeti hatırı pek çok ıayılacak de· 
recededlr. Aljzımızı burufturan ayvada 
bile biraz ıeker bulunur. OzOmDn ıeke· 
rl ise • teker bulunmıyan zıımanlarda 

pekmez onun itini glSrdDODnden de an• 

laıılacafjı gibi • hnyllce çoktur. Bazı a

nallzlere glSre, yDzdıı yirmi dlSrde kadar 

çıkar. 

Taze yemlılerdıı teker nispeti blSyle 
yOkıek olmn11ndan dolayı onların ver· 
dlklerl kalorller de çoktur. YOz gram 
üzerine, elma 81, armut 16, erik 76, ,ef
t 11 65, kayısı 60, çllek 44, kiraz 77, A· 
hududu 83, OzOm 91, portakal 91 kalorl 
verirler. 

Onların bir lylll!il yenirken çoöu in· 
unın aljzına mayhofluk ve aerlnllk 
verdllil halde, vücut lçerlılndc alkalen 
olmalarıdır. Bundan dolayı alkalen ma• 
den sularının Yeri ni tutıırlar. 

Besler mi? 
Vitamin ve maden bakımlarıncıan da 

taze ycmlılerln ehemmiyetini blllrainlz. 
VUcudOmUzde pek IUzumlu olan fosfor 
ile potas en çok taze yeml11lerde bulu· 
nur. VUcudUmOzUn ltlemeslne IUzumlu 
oldukları birer birer anlatılan madenle
rin her birini bize temin edecek bir ye· 
mif bulunduğundan, bi r gün ilim adam· 
tarından biri çıkıp ta insanın maden lh· 
tlyacını aade yemltlerle beslendiği za
mıtnd•kl alıııklıktan kalmııtır, derse 
eksi ispat edllemez. 

Vemlılerln kurularına gellnce, onların 
içindeki azotlu ve yaiilı maddeler tazele· 
rlndeklnden fazla olduktan başka çeker 
nispeti de ·&u azaldıkça • tabii arttıöın· 
dan her birinin yüz gram heısabile ver -
dlklerl kaliSrl pek çoöalır. 

Taze yemlşlerle kuru yemlşler ara • 
ısında sayılan muz yüz gramlle 99 kalo· 
rl verir. 1 nclr tazeyken 81 verdiği halde 
kuruduğu vakit yüz gramı 276 kalori 
verir. Hurma, burada yedifjlmlz halin • 
de, 308; kuru erik 301, kuru azam 296 
kuru kayısı 262 verlrler. 

Keııtanenln lnııanı beslemek için ayrı· 
en ve 6nemll bir yeri vardır. Şekeri 

çok olduktan bn;kn azotlu ve yalilı mad 
deleri de haylıca bulunduOundan yOz 
gramı 113 kalori temin eder. atanc 
kurutulup ta un yapıtının bunun yOz 
gramı 364 kalorl verir. 

Vaölı yemlılerln verecekleri kalorlle· 

ıi çok yDkıek olacağı 1Upheslzdlr: Kuru 

ceviz 619, kuru fındık 636, taze badem 
461. Zeytin dıı bir yemlt sayılır, onun 
yOz gramının vercceöl kalorl; 213. 

Vemlılerden hemen her birinin bir 
derde, bazılarının birçok derde deva ol
maları da b ıka bir lylllklerl: Çilek ro· 
matlzmaya, kum sancılarına: Ahududu 
eıksık kan kaybedenlere; lnclrle hurma 
peklf~e; Uzüm karaclfjer, bar1Bk ve bClb 
rek hastalıklarına: elma çocukların lıha 
llne, ayva bDyDklcrlnklne; limon da yl
~e romatizmaya kıır11 deva diye sayılır. 

BORSA 
5-4- 938 

ÇEKLEU 

Paris 
Ncw - york 
Mil~no 

Brüksel 
Atına 
Cenevre 
Sofya 
Am tcrd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 

Acıhç 

25.5075 
0.700040 

15 0270 
4.6082 

87 0225 
3.4452 

63.695 
l.4274 

22.G7 

12.74 
Berlin 1.9709 
Varşova 4.1850 
Budape~tt> 3.98 
BUkrcs 106 2ı 
Belgrat 34.6337 
Yokohnmn 2.7355 
Stokholm 3.09 
Londrn 628. 
Moskova 23.86 

PARALAR 
Alta 

Frank 
Dolar r.. 
Liret :a 
Belçika Fr. El 

c.ı 

Drahmi E 

İsviçre Fr. 
:c 
cı; 

:> 
Leva ~ 
Flori o f 
Kron ÇcJr ~ c. 
Mark ı:: 

Zloti 
CG 

"CI 

Pcngo 2 
Ley ~ 

Dlnnr 
Kron lsvec 

Kapantı! 

25.5075 
0.7052 

15.0270 
4.6982 

87.0225 
3.4452 

63.695 
1.4274 

22.67 

12.74 
1.9709 
4.1850 
3.98 

106.21 
34.6337 

2.7355 
3.09 

628.-
23.86 

, ______________ ,.) 

Yeni ihraç Nizamnamesi 
Yumurta nizamnamesinin tatbika

tına nisanın on beşinde başlanacak
tır. Nizamname hükümlerini yumur
ta tüccarlarına izah etmek üzere yu
murta kontrolJeri bir toplantı yapa
cak ve tüccarlar tenvir edilecektir. 

Ankaradaki 
Buğday Kursu 

Neticelendi 
Buğday standardı ile ihracatı için 

yapılacak teşkiltıtta çalıştırılacak kon 
trollerin Ankarada açılan kursu bit
miştir. Kursa on yedi kişi girmiş ve 
nazari \naltımatı alan bu gençler a
meli salında çalışmak ve tatbikat gör 
mek için yakında şehrimize gelecek
lerdir. İstanbul zahire borsasında bir 
müddet çalışt1ktan sonra staj gör -
mek üzere Bandırma ve Tekirdağa 
gideceklerdir. Kurs profesörü Bade 
de talebe ile birlikte şehrimize gele
rek tetkiklere iştirak edecektir. Ta
lebe umumi tetkikleri bitirdikten son 
ra bir müddet için kontrol namzedi 
olarak muhtelü merkezlere gönderi
lecektir. 

Almanyadan istekler 
Almanya ticaret evlerinden bazı -

lan yurdumuz mallarından ynğlı to
humlarla yemeklik taneler, yumurta. 
kuru üzüm, her nevi zahire, bakli
yat, kuru meyvalarımıza alıcı olduk
larını bildirmişlerdir 
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Fransız Balkan Ekonomi Konseyi (B A f M A K A L E D E N M A B A T) 

Kabinesi Romen Heyeti Azaları 
Tehlikede Dün Şehrimize Geldiler 

Bir Facia 
Kahramanı 

/ 

(Başı 1 incide) 
dikal cereyanlardan yakındır. Zaten 
harpler ve buhranlar her tarafta bir 

ispanya Silah İstiyor 

Ademi Müdahale Siya 
seti Protesto Edildi 

-'.--o-

Mali Proieler Görütülürken 
Bazı Mebuslar "Kahrolsun 
Yahudiler .. Diye Bağırdllar 

Paris, 5 (Hususi) - Başvekil B. 

sükfuıet ve durgunluk ihtiyacı ya- (Başı 1 inci~e) 
ratmıştır. nu inklra cesaret eyllyememektedir. 

Frankist kaynaklardan verileD 
berlere göre, 9 - 30 Mart araı' 
Cümhuriyet kuvvetlerinden 8 fi 
ile altı liva imha veya hezimete 
çar olmuş, Frankistler 7500 rJ 
gömmüşlerdir. Alınan esirlerin 9 

Blum, bu akşam meclisle karşılaşmış
tır. Fakat meclis son derece heye
canlandığı için celse tatil olunmuş, 
ve daha sonra yeniden toplanmıştır. 
Reis Heryo, müteaddit defalar mü
dahaleye mecbur kalmış ve sağ cenah 
mebusları "Kahrolsun Yahudiler,, 
diye bağırmışlardır. Dahiliye nazırı 
B. Blum'a "Yahudiler herhalde ah
maklardan iyidir .. ., cevabını vermiş 
tir. Bu sözler üzerine mebuslardan . 
Bröton Jhuel, hükumet azasının o-

Fakat yeni ifrat cereyanları da Cümhuriyet hükümeti şurasını kat'i 
fren tanımadılar. O kadar meydan o- surette bildirecek vaziyettedir ki, asi
kurca tecavüzlere atıldılar ki bütün lerin son zamanlarda Aragon cephe
demokrasi alemi silaha sarılmak ve !erindeki muvaffakıyetleri ancak son 
bir mukavemet hazırlamak ihtiyacı- zamanlarda İtalya ve Almanya tara
nı duydu. fından yapılan mühim miktarda a

dam ve malzeme yardımları ile kabil 

Günün birinde Almanya, bas-
kın şeklinde Avusturyayı is- olmuştur.,, 

ispanya kabinesinde tila etti. Ahlaki ve siyasi bakımdan 
ne düşünürsek düşünelim, Avustur- Londra, 5 (Hususi - İspanyadan 
yanın istilası şekil itibarile güzel gelen en son haberlere göre, reisi

cumhur B. Azana Başvekil B. Negtertip edilmiş bir eserdir. Avrupanın 
bir harp sebebi diye titriyerek bek
lediği bir hadise, mızıka gürültüsü 
ve hora sadaları arasında olmuş bit
miştir. Almanya büyük bir sahne 
muvaffakıyeti kazanmıştır. İnsanlar; 
gayesine muvaffakıyetle varan her 
kuvvet karşısında ezeldenberi saygı 

rin'i kabinesinde değişiklik yapmıya 
memur etmiştir. 

Öğrenildiğine göre B. Negrin yine 
Başvekalette kal:ıcak, Harbiye nazır
lığını da üzerine alacaktır. 

Sl 198 bindir. 
Ayni zamanda, 64 top, 235 ıni 

yöz, 400 hafü mitralyöz 1487 f 
12 milyonluk mühimmat, 57 1't 
yon, 17 otomobil, 29 tank zapte~ 
!erdir. 

Ayni kaynaklar, Lerida eyaleti 
malinde Nogera nehrinin mu'V 
kıyetle geçildiğini, ve· Tortoıa 

dün akşam zaptedilıniş olduğunıl 
diriyorlar. 

Londrada çıkan Deyli Telegraf 
zetesi Franco'culann Barscl~ 
doğru süratle ilerlemeleri yüzü1" 
Cümhuriyet hükömetinin Barsel 
dan tekrar Valensiyaya dönmek 
zumunu hissettiğini bildiriyor. 

turduğu sıralara doğru hücum etmiş 
ve B. Heryo celseyi tatil eylemiştir. 
Birkaç dakika salonda büyük bir kar 
gaşalık hüküm sürmüştür. 

Mecliste bu derece gürültüler kop 
masına rağmen, kanun layihalarının 
70 kadar ekseriyetle kabul edileceği 

mütaleası ileri sürülmektedir. Radi
kal sosyalistlerle müstakil sosyalist
lerden birçoklarının müstenkif kal· 
maları muhtemeldir. 

Bütçe açığı lıar,a111nJa 
B. Blum, celsenin açılmasından 

sonra söz söylemiş ve herşeyden ev
vel şu noktalan anlatmıştır: 

"Açık devam etmektedir, vazi
yet, 1932 dekinin aynidir. Hazine, bu 
sene, 40 milyar frank masrafa ve 10 

milyar frank ödemelere karşı koy
mak mecburiyetindedir. Bunlan kar 
ştlıyabilmek için hazinenin önünde 
lüzumu kadar geniş gelir kaynakla
n bulurunalıdır. 

Halbuki, ekonomi, müvazenesiz
dir. Ekonomide bugün 80 milyarlık 
bir işleme sermayesi mefkut bulun
maktadır. Memleketten harice kaçan 
veyahut memleket dahilinde sakla
nan sermayeler, gerek hazine üzerin 
de, gerek hususi ekonomi üzerhıde 

yokluğunu hissettirmektedir. 

Nihayet, mali ve ekonomik vaziyet, 
enternasyonal vaziyete de bağlı bu· 
lunmaktadır. Fransayı masraflara 

girmiye ve bir milli müdafaa istikra
zı hazırlamıya mecbur eden keyfi-

yet, enternasyonal buhran olmuştur. 
11 Mart hadissei, sermayeleri korkut
muş ve A vrupadan Amerika ya ge

niş bir para akını başlamwır. Ya
bancı memlek~tlerden istikraz etmek 
veyahut yabancı memleketlerden ev

velce yaptığımız iştikrazlan tecdit 
ey !emek imkansızdır. 

Enternasyonal vaziyet üzerinde 
ısrar eden B. Blum bu mevzua ait 
şunları söylemiştir: 

Her ıeye rağmen aulh 
"-Biz, Fransayı Avrupayı sulh 

içinde tutmak için elimizden gelen 
herşeyi yapacağız. Fransa, sulh is
temekte tamamile müttefiktir. Bizim 

herhangi bir tecavüz hareketinde bu
lunmamızdan korkacak dünyada hiç 
bir devlet yoktur. Zaman zihinlerimiz 

Ekonomi Konseyinin toplantısın"Ja bulunacak 
Romen murahhaslan 

(Bcqı l ncide) nomi Heyeti Reisi Bay Tabakoviç duymuşlardır. 
giropulos riyaset etmektedir. dün kendisiyle görüşen bir muharri- Bununla beraber eski, dar Prus-

Yugoslav ekonomi heyeti de bu- rimize şunları söylemiştir: ya ruhunu tanıyanlar merakla bck-
gün şehrimize gelmiş olacaktır. "- Balkan Ekonomik Konseyinin lediler: Acaba Almanlar bu muvaf-

Matbuat heyetleri altıncı toplantısını yapmak üzere gel fakıyetten sonra gaf yapmaktan ken-
Matbuat konseyine iştirak edecek dik. Senede bir bu toplantıyı yapa· dilerini alacaklar mı? 

olan Romen heyeti yann saat 11 de rız. Ben şahsım itibariyle Balkanla- Hayır, kendilerini alamadılar. Şuş
vapurla gelecektir. Bu heyet milli rın bugünkü vaziyetine nazaran ya- niğe yapılan muameleler baştan aşa
komite ikinci reisi Livni Naska, Üni- ratılmış olan Balkan Antantıru için- ğı gaftır. 
versul gazetesi namına Nikola Basar- de bulunduğumuz zamana uygun bir Almanlar propaganda için milyon
ya, Romen Matbuat Cemiyeti Reisi politika birliği telakki ederim. Bu te- lar sarfediyorlar. Ecnebi memleket
Konstanten Gongapol, Kuretnictul lakki içinde Balkan politika birliği- lerinde gazeteler satın alıyorlar, ken
gazetesi namına Jon Dimitresko, Ra- ne müvazi gitmek üzere dört memle- di görüş şekillerini yaymak için el
dor Ajansından Vladimir Yonesko'- ketin iktısadi anlaşmalarla biribiri- !erinden geleni yapıyorlar. Bütün 
dan mürekkeptir. ne bağlanmasını tabii addederim. Bu, bunlardan maksat, ecnebiler üzerin-

Yugoslav Matbuat heyeti bu sabah sade mütekabil menfaatlerin muhafa de kendi lehlerine intıbalar uyandır
ekspresle gelecektir. Yugoslav heyeti zası noktasından değil, fakat bilhas- maktır. 
milli komite reisi ve Avala Ajansı sa dört memleketin iktısadi kalkın- Şöyle bir manzaranın harici alem 
Müdürü Yovanoviç, Ançelkoviç, Mi- ması ve refahının temini bakımından üzerinde yapacağı tesiri düşününüz: 
hailoviç Svetovski, Kubar, Kotiç, da lüzumlu birşcydir. Evvelki toplan Almanlar, Avusturyayı istila ettik
Merkez Matbuat Bürosu Şefi Tuko- tılarımızda dört memleket murahhas ten sonra Şuşniği arıyorlar. Kendi
viç ve Matbuat Bürosu Umumi Kati- larının biribirini tanımasını temin sine, kalesini sonuna kadar müda
bi Deniç'ten mürekkeptir. 

etmekle beraber tatbiki lazım gelen faa eden bir düşman kumandana ediYunan Matbuat heyeti de yarın 
programın inkişafına hizmet edecek len muamele ediyorlar. Saygı gösteşehrimize gelmiş olacaktır. Heyet 
esaslan hazırlamıştık. Bu sefer de riyorlar, gönlünü alıyorlar ... matbuat idaresinin ecnebi gazeteler 
programımızın inkişafını temin ede- Almanlar bunu yapsalardı hakiki 

Milli müdafaa Nazın İndalecio 
Procto Devlet Nazırı olacaktır. 

Yeni kabineye sosyalist bir teşek
kül olan umumi iş birliği ile anarşist 
bir teşekkül olan milli iş konfed.eras 
yonunun mümessilleri iştirak edecek 
lerdir. 

Yeni kabine büyük bir ihtimalle 
bugün öğleden sonra teşekkül ede
cektir. 

General Aranda kumandasındaki 

Frankist kuvvetler, denize doğru yap 
tıklan ileri hareketine devam etmiş
lerdir. 

Akdeniz sahillerince uzanan bil· 
tün yollar, Frankistlerin çok şiddet1i 
top ateşleri altındadır. Hali hazırda 
Katalonyarun İspanyanın Cenubu ile 
bütün rabıtası kesilmiştir. 

Eğer Cümhuriyetçiler, çok mües
sir, bir mukabil taarruz yapmazlarsa 
Frankistlerin, birkaç gün içinde de
nize kavuşmaları ümidi kuvvetlidir. 

Salamankadan alınan bir habere 
göre, Katalonya - Fransa hududu 
üzerinde dolaşan Frankist tayyarele
ri, Fransız hava toplarının bombardı 
maniyle karşılanmıştır. 

Guadellıara cephennJe 
Hükumet kıtalan, dün Guadel~ 

cephesinde tekrar taarruza geçrrıtf 
ve yeni yeni muvaffakıyetler elde 
mişlerdir. 

Cümhuriyetçi kuvvetler, mik~ 
rınm azlığına ve Frankist tayyare 
topçu kuvvetlerinin şiddetli bom 
dım\nlanna rağmen kilometreleJ' 
mesafe katj:?tmişler, ve Frankistlef. 
müdafaa hatlarını ve Val dö Lag' 
işgal etmişlerdir. 

Madridin dünkü bombardımanı 
rasında, bir mermi, bir temsil eSI 
sında bir tiyatroda infilak etmiş 
seyircilerden altı kişinin ölümii1' 
bazılarının da yaralanmalarına se 
olmuştur. 

Londra, 5 (A.A) - Hud harp ged 
sinin Barselonadan bir kısım tn/ 
sakinlerini alarak Cebelüttarık'a 
reket ettiği bildirilmektedir. Baıf 
Ion'a Hud'un yerine Repulse göı>Ô 
rilmiştir. bürosu şefi Seferiyadis, Atina Ajansı 

Direktörü Vekiorellis ve gazete mu· cek çareleri ciddiyetle aramıya de- bir propaganda muvaffakıyetini gös- cu·· mhurı·vet Gazet..o.~j Alev'-'ı"ne 
ha-rrlrı.n lairliit :rcb.i z-w..·~ ...,.ü..o vam edeceğiz. Dostum ve meslekta. termiş olacaklardı. Hariçte milyon- ıc-:: n 

kk tir şım Hasan ~aka'nın, Yunan ve Yu- ıarca ınsanm gonıunu alacaklardı. A } H k t D 
re ep . goslav heyeti murahhasasının hissi- Şuşniğin siyasi hayatı, o saniyede çı an a are a vası 

Ekonomi Konseyini açacak olan yatını yakından tanırım. Bu itibarla bitecek, bir çiçek yığını altında gö- (Başı 1 incide) 
Şiıltrü Saracogwlu bu sabah Ankara- mu"l ktı' Ş ·g h r·c· ·ı ·n ya ık d 1 · 1 toplantımızın hayırlı neticelerini ala. ece · uşnı ' a 1 1 a emı - i e i mışti. Celse açı ır açılmaz re-
dan şehrimize gelecektir. Fevkalade cağımız hakkındaki fi.kir ve kanaa· rın ismini unutacağı basit, adeta bir is B. Kemal suçlu Hikmet Münüe 
bir vaziyet hasıl olduğu takdirde tim büyüktür. insan olacaktı. Avusturyada istiklal söz verdi ve: 
Matbuat Umum Müdürü Naci Kıcı- f'k · t ft b ı ı ·ı 
man Dahiliye Vekili adına Matbuat 
Konseyini açacaktır. 

Matbuat Konseyine iştirak edecek 
olan Türk heyetinden Matbuat U
mum Müdürü Naci Kıcıman, Ajans 
Umum Müdürü Muvaffak Menemen
cioğlu dün sabah An.karadan şehri
mize gelmişlerdir; 

Ekônomi Konseyine iştirak edecek 
Türk heyeti azasından İktısat Veka
leti nakliyat işleri umum müdürü A
yet Altuğ, Denizbank meclisi idare
sinden Sedat Ankaradan şehrimize 
gelmişlerdir. Komitede armatörleri 
Bay Sedat temsil edecektir. 

Romen heyeti reisinin 
gazetemize beyanatı 

Dün şehrimize gelen Romen Eko· 

İstanbulda Türk delegasyonunun ı rıne ara ar u unmuş o an mı - - Müdafaanızı yapınız, dedi. Hik 
bize gösterdiği hüsnü kabulden dola· yonlarca insan da derhal yeni idare- met Münif: 
yı çok müteşekkirim. Bunu çalış- ye yakınlık duyacak, benimseyecek- - Müdafaadan evvel başka bir 
malanmızın müsbet neticelere vara- ti. dileğim vardır diyerek mahkemeye 
cağı hakkında uğurlu bir işaret ola- S uşniğe karşı gösterilen tazyik, bir istida sundu, okundu. Hikmet 
rak kabul etmek mümkündür. yapılan muamele, buna tama- Münif, kendi açtığı davanın tevhit 
Çalışmamız çok değişik sahalar ü- mile zıt tesirler uyandırmıştır. Şuş- veya ademitevhidi hakkında mahke

zerinde olmakla beraber bunların nig, milyonlarca insanın nefretine mece bir karar verilmesi kendi mü
hepsini memleketlerimizin menafiine yem olan, tazyik gören bir zavalh dafaası noktasından lüzumlu oldu
uygun bir şekilde halledeceğimize kahraman mevkiine yükseltilmiştir. ğunu ve buna intizar ettiğini yazı-
katiyetle emin bulunuyorum . ., Bu tazyiki yapanlar, kendi kendile- yordu. * rini boş yere insanlığın gözünde kil· Bundan sonra reis azalarile mü-

Sofya, 5 (A.A.) - Balkan Basın çük düşürmüşlerdir. zakere ettikten sonra şu kararı tef-
konferansına iştirak edecek olan Yu- Şuşnig, küçük bir parça maziden him etti: 
goslav gazetecileri grupu, bugün kon başka hiçbir kuvvetin sahibi değil- - Muharrir Sabiha Zekeriya tara
vansiyonel trenile Sofyadan geçmiş dir. Kendisini takibata uğratmak SU· fından Hikmet Münif aleyhine açılan 
ve istasyonda matbuat müdürü Ba- retile kazanılabilecek hiçbir siyasi bu davanın suçlu Hikmet Münif tara
labanof ile Bulgar gazetecileri tara- menfaat yoktur. fından Tan gazetesi sahibi Ahmet 
fından selfimlanmıştır. Şuşniğe oynatılan deli rolü, kendi- Emin Yalman, neşriyat müdürü Sal>

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~nin m~~ w fa~ vulı~ ~in e~ ti Salim w muharrirlerin~n S~~ 
BALIK.ESİRDE: 

Ol!leden sonraya hazırlıyamam; 
di. Bundan sonra mahkeme suçlutl 
müdafaasını hazırlamak içinken 
ne son defa kaydile mühlet verdi 
muhakemeyi 8 nisan cuma günü 
on dörde bıraktı. 

Gazetemiz aleyhindeki datJd 
Bundan sonra iki taraf mahke 

deki yerlerini değiştirdi. Ve Hi 
Münif tarafından gazetemiz ba 
harriri Ahmet Emin Yalman, n 
yat müdürümüz Sabri Salim ve ~ 
harrir Sabiha Zekeriyya aleyhill' 
çılan hakaret davasına devam 
di. Mahkemede avukat Esat 
man suçlu mevkiinde bulun 
temsil ediyordu. Geçen celsede 's" 
kat Esat, Hikmet Münifin iddia 
kamının isteği veçhile dava bJ 
olmadığını ileri sürerek bu h 
dair bir karar verilmesini iste~ 

Bahkesir Lisesi 
Balıkesir, (TAN) - Bugünkü lise 

den her türlü enternasyonal karışık
lıklar korkusunu tamamile sildirmi
yorsa da, bunların önüne geçmek i- ' 
çin çalışmakta yine devam ediyoruz. 
Bununla beraber, her türlü vaziyete 
karşı koymak için de hazır bulunma
lıyız.,, 

binası ihtiyaca kafi gelmemektedir. 

Bir pavyon yapılmadığı takdirde ye
ni ders yılında 500 - 600 talebenin 

açıkta kalmasından korkulınaktadlr. 

AMERiKA: 

Bir Ayda Satllan 

Harp Malzemesi 
Vaşington, 5 (A.A.) - Hariciye ne-

bette bir azaptır. Fakat bu suretle ha Zekeriyya haklarında açılan ha
Şuşnig, kalplerde yer kazanan tarihi karet davasile tevhidine mahkeme
bir facia kahramanı mevkiine çıka· ce lüzum görülmediğinden her iki 
cak, bu lüzumsuz tazyiki gösterenler davanın birleştirilmesine mahal ol
de aksine ola.rak kendi aleyhlerine madığına ve ayn ayrı bakılmasına 
öyle acı hisler yaratacaklardır ki söz birliğile karar verildi. 
bunları hiçbir propaganda kudreti 
silemiyecektir. 

Bundan sonra reis, suçlu Hikmet 
Münifi müdafaasını yapmıya davet 
etti. Esasen geçen celsede müdafaa 
için son bir mühlet verilmişti. Suç
lu: 

Dün mahkeme bu husus ha.V, 
daki kararını bildirdi. Bu kaiarB 
re, Hikmet Münifin Tan gazetesi,; 
lıip ve neşriyat müdürile mubşJ', 
Sabiha Zekeriyyayı dava etmiye 
kı olmadlğı bildirlyor ve dava 
til ediliyordu. 

Mahkemenin bu kararı ayneo 
dur: 

"Müşteki Ci.imhuriyet gazetesi 
zı işleri müdürü Hikmet MünifiLtr 
zctede yazdıkları yazılarile tB"" ... 
eyledikleri iddia olunan Tan ssl' 
Ahmet Emin Yalman, neşriyatsf'. 

Blum, frangın yeniden kıymetten 
düşürülmesinin mevzubahsolmadığı 

nı söyledikten sonra milli bir kabine 
meselesinden bahsetmiş, en nihayet: 

"Cümhuriyet müesseselerini müda
faaya azmetmiş bulunuyoruz,. diye
rek şu şekilde sözlerini bitirmiştir: 

"Fakat totaliter devletlerin reji
mine müşabih bir rejim kabulünü 
reddediyorsak, bunların bazı hare
ketlerinden ilham almamız da mem
nu mudur? Bu devletlerden alınacak 
faydalı bazı dersler de yok mudur?., 

Başvekil B. Blum nutkunu, sosya
listlerin, komünistlerin ve bir klsım 
radikallerin alkışları arasında bitir
miş ve kürsüden inmiştir. 

Mebusan meclisi reisi B. Het;o, 
bunun üzerine saat 21,30 da yeniden 
toplanmak üzere celseyi tatil etmiş
tir. 

Ahmet Emin YALMAN 
zareti mart ayı içinde sil9.h, cepha- ... 
ne ve tayyare ihracatı için verilen Surlar Yıktırllacak Ayan meclisinin layihayı reddedecrği 

muhakkaktır. u red keyfiyeti, ihti-

mal Blum kabinesinin istüasmı intaç 

vesikaların listesini neşretmektedir Şehircilik mütehassısı Prostun tav 
Bu İiste mucibince başlıca alakadar siyesi üzerine İstanbul sıirlannın yık 

tırılması kararlaştırılmıştır. Ancak 
bunlardan kapılarla kaleler ve birer 
Türk eseri olan Topkapı, jYedikule 
ve Boğazdaki Hisarlar ollluğu gibi 
muhafaza edilecektir. Bizans devrin
den kalına 96 kale ve 14 kapı tamir 
edilecektir. 

- Bu karara göre müdafaamı ha- dürü Sabri Salim ve muharrir 
zırlıyacağım. Davayı başka bir güne ha Zekeriyya haklarındaki durıl 
bırakınız, dedi. da okunan Cümhuriyet müddeiıl memleket Kanadadır. Sovyetler Bir-

edecektir. Bazı mahafil, kabinenin 
0 liğine 1.146.000 dolar, Japonyaya 70 

sukut etmesinin "Halkçılar cephesi,, 
nin inhillline bais olacağını söyle-

meğe kadar varmaktadırlar, zira sos 
ydistler, ayan meclisine karşı şid-

detli hücumlarına devam etmeğe az

metmişlerdir. Bu ise radikal sosya

listlerin hoşuna gitmiyecektir, çünkü 

bini tayyareler için olmak üzere 893 

bin dolarlık malzeme ihraç edilmiş
tir. 

Yeni Yd Bütçesi 
Çan.kın (TAN) - Vilayet umumi 1 

ayan meclisi ekseriyetle radikal sos- meclisi yeni yıl bütçesini 60 bin lira 

yalistlerden mürekkeptir. fazlasile 411 bin lira olarak kabul et-

Bunun manası, Halkçılar cephesi miştir. Bu fazlalık, biten arazi tahri

etrafında bir milli birlik kabinesi tinden sonra vergi tahsilAtının arka

teşkili fikrinden vazgeçmek olabilir, sından ve yol parasının 5 liradan 6 li

meğer ki Avrupadaki vaziyetin pey- raya çıkanlınasından mütevellittir. 
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Bu talep üzerine iddia makamın- miliğinin 12.3.938 tarihli iddiaJl 
da bulunan müddeiumumi muavini si ile Tan gazetesinde çıkıp haJc 
Cevdet söz alarak şunları söyledi: ti tazammün ettiği iddia kılınan 

- Müteaddit defalar müdafaa i- zılar mün~~r~catına göre, ınii!f 
çin muhakemenin talik edildiği za- Hikmet Munıf hakkında gerek ..J 
bıtname münderecatından anlaşıl- haten ve gerek ima ve telmih sıP:ı 
maktadır. Neşir suretile hakaret da- le hakareti gösterir bir cümle~ 
valarının süratle bitirilmesi matbu- ra ve kelime görülememiş bul 
at kanununun hükümleri icabından- sına ve müştekinin Cümhuriyeı 
dır. Yalnız müdafaa noktasından da- zetesindeki alakası da yaınıı 
vanm müteaddit defalar talikine ce- işlerile meşguliyetten ibaret olııı" 
za muhakemeleri usulü kanununun na mebni Hikmet Münifin cuııJı ~ ~.s~]$ 

~ ...r; ~~ ı; ~ ~ müsait bulunmamasına mebni suç-
l:I:ı o ~ ~ .g "S lunun müdafaasını hazırlayıp getir-

_.. ~ ": : ı:ı:.ı: mesı ıçın mu a emenn 0 6 e en son-

Kabinenin vaziyeti da etmiş olduğu vahamet, bütÜl1 fır- Yeni yıl bütçesile cemiyetlere 500 

... .,,,, ~ a-=~ .... ~ .... ,..~~· rD~. :Q: . . . h k i "ı<-J d e::> raya bırakılmasını isterim. 
ııııııC O:: Suçlu müddeiumumiye cevap ve-

yet gazetesine vakı hakaret idd~, 
dan dolayı suçlular aleyhinde 
açmasına hakkı bulunmadığınd3:ı 
baptaki davanın ceza muhnkert'd 
usulü kanununun 253 üncü rnll ti 
hükmüne tevfikan muvakkateJl Mali kanunun 70 ekseriyetle mec- kaları mütekabil fedakarlıklarda bu- liralık yardımda bulunulacaktır. Kad 

listen geçmesi beklenmektedir. Fakat lunmağa sevketsin., ~a 5 muallim ilive edllmiftir. 
............................... rerek: 

- Vekillerimle temas edeceğim. line karar verildi. 
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1 tstanbul Komutanhğı ı 
-------~·~•a~n~la~r~ı ____ __ 

Ihale günü talibi çıkmadığından 
Istnnbul Komutanlığına baglı kıtaat 
hayvanatı için 600 ton yulafın kapa
lı zarf ile ihalesi 11 Nisan 1938 Pa-
zartesi günü saat 16 da yapılacak
tır. Muhammen tutarı 34,500 liradır. 
Ilk teminat 2588 liradır. Şartnamesi 
173 kuruş mukabilinde verilebilir. 
isteklilerin ilk teminat makbuz ve-
ya mektuplariyle 2490 sayılı kanu
nun 2. ve 3. ncü maddelerinde yazılı 
vesikalariyle beraber ihale günü i
hale saatinden bir saat evveline ka-

TAN 

Is tan bul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu olupta ölenlerin varislerine 

İlan Yoligle Tebligat 

Borçlunun İsmi Göıterdiil tkametgih 

Bedriye (Ali zevcesi) Şehzadebaşı Bozdoğan keme
ri caddesi Mektep sokak 
No. (6) 

e) 
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• ~ 
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937/18 

c z 
a. • n = 

43752 

~ • • -~ - - Takibe baş-
,Q c.ıo ... Teminatın ne olduğu lanmak için - J .,, 
il yapılan he-• ,Q -c.ıo - sap tarihi ... .,, 
~ -< 

20/4/931 25 Bir çift pırlanta gül küpe. 23/11/937 

İşbu hesap 
tarihine gö. 

re borç mik-
tan 

Lira K. 

64 05 

il 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

dar teklif mektuplarını Fındıklıda 
K Macide. 
0rnutanlık Satın alma komisyonu-

Kadıköy Acıbadcm Esatpaşa 937/84 
sokak No. 4 

57985 22/12/932 146 Bir çift pırlanta ve bir çift ro- 9/12/937 
za küpe ve bir roza yüzük. 

198 19 

29 Mart 938 Salı günu saat 15 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı ev 
velce ilan edilen 165 bin 593 lira 42 
kuruş keşü bedelli Eskişehir Hava 
okulunda yapılacak birinci sınıf bir 
çift hangar inşaatının eksiltmesinde 
talipler tarafından verilen teklif mek 
tupları kanuni tarifat dairesinde ha
zırlanmadığından işbu inşaat yeni· 
den pazarlıkla eksiltmeye konulın.ış
tur. Pazarlığı 8 Nisan 938 Cuma gü
nü saat 10 da M. M. Vekaletı Satı
nalma komisyonunda yapılacnri.tır. 

Ilk teminat 9529 lira 68 kunıştur. 
Keşif şartname ve projeler 8"ı8 ku
ruşa M. M. Vekaleti Satınalnıa ko
misyonundan alınır. Pazarlığa gire
cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazıl· 
belgelerle idari şartnamenin 4 üne ı 
maddesinin "F,, fıkrasında yazılı bel
gelerle birlikte pazarlık günıi ve 
saatinde M. M. Vekaleti Satınnlma 

komisyonunda bulunmalarL 

na vermeleri. (1554\ 
Karadeniz Ereğlisi Icra Memur- Mustafa (Ce181 oğlu) Kadıköy Moda caddesi No. 31. 

luğundan: Safiye (Hasan kızı} Büyükada Çınar caddesi No. 
32 AÇIK ARTIRMA lLANI 

Iki yüz elli lira mukabilinde bi-
rinci Zeynep (Veli kızı) Beşiktaş Yıldız sokak No. 31 

Slra ve derecede ipotekli ve pa-
raya Çevrilmesine karar verilen ve 
taınamı üç bin üç yüz lira muham- Zeynep (Veli kızı) Beşiktaş Yıldız sokak No. 31 
rnen kıymetli Karadeniz Ereğlisinin 
Bozhane mevkiinde sağ tarafı Ando
naki gazinosu ve bahçesi, solu Bar
tınlı oğulları Mehmet ve Mustafa 
~~vesi ve bahçeleri, arkası kale v: 
onu yol ile mahdut zemini ve üstü 

Hamdi (Süleyman 
oğlu) 

Kemal (Şefik oğlu) 

Erenköy Kazasker mahallesi 
No. 28. 

Süleymaniye Elmaruf Kirazlı 
Mescit mahallesi No. 24 - 26 

beton bir bap kargir nısfı arsa oldu- Pakize (Abdullah Kadıköy Rasimpaşa 'İ'arlaba-
ğu - d ah zevcesi) şı sokak No. 5 

ve arsa olan kısmın önun e -
Şap ve ufak dükkAn bulunan 1125 zi- Bay Sabit Suadiye Ortayül No. 15. 

937/118 60837 27/3/933 15 

937/134 63111 17/6/933 12 

937/169 66820 2/1 /934 35 

937/170 67069 14/1/934 20 

937/200 70052 19/7/934 25 

937/210 70694 20/8/934 140 

938/129 47127 31/8/931 25 

938/51 2681 26/4/933 24 

Yedi miskal incL 

Bir altın saat, bir altın kös-
'ek, bir altın küli.h. 

Bir roza madalyon, bir altın 
kordon, bir altın kolye. 

İki roza iğne, bir altın köstek. 

Bir pırlanta yüzük. 

Bir roza tektaş yüzük, bir al-
tın saat bir altın köstek. 

Bir çift roza küpe bir albn 
kordon bir gümüş tabaka. 

On altı adet Rumeli şimendi-
fer tahvili. 

2/12/937 23 

14/12/937 21 

14/12/937 45 

14/12/937 34 

17/12/937 42 

17/12/937 213 

16/2/1938 23 

22/1/938 9 

53 

64 

13 

82 

16 

25 

68 

39 

"788,, "1':67., 

Sultanahmet 1 inci Sulh Hukuk 
M ahkcmesinden: 

ra gazino ve müştemilatının 2304 

S~himde borçluya ait olan 572 se
hı:rn hissesi satılığa çlkarılmıştır. 
Borçlunun hissesine isabet eden ınik
ta h' t• r ıssesinin muhammen kıyme ı 
819 lira 27 kuruş olup satıJ bedeli 
Peşindir. Satışa iştirak edecek müş
terilerin muhammen kıymetin % ye
di buçuğu nisbetinde pey akçası ve
Ya milli bir banka teminat mektubu 

Yukarıda sırasile isimleri ve sair lüzumlu tafsilat yazılı buıunan ner DOrçıu vadesinde borcunu ödemeClıgınden takibe başlanmak için yapılan 
hesap tarihinde borcunun faiz, komisyon ve masrafile baliğ olduğu miktar kendisine ait sırada gösterilmiştir. Her borçlu yazılı borcunu ver 
mediğinden 3202 No. lu kanun mucibince hakkında takibe başlanmak üzere tanziın olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdi
ği ikametgaha gönderilmiş ise de vefat ettiği anlaşılması hasebile tebliğat mümkün olamamıştır. 3202 No. lu kanunun 45 inci maddesi bu gibi 
hadiselerde tebliğatın ilin suretile yapılmasını emreder. Yukanda isiınlerl yazılı borçluların mirasçılan işbu ilin tarihinden itibaren bir ay 
içinde sandğımıza müracaatla murislerinin borçlarını ödemeleri lazımdır. Ödemedikleri takdirde mezkur kanun hükmüne tevfikan takip ya
pılacağı ve rehinlerin paraya çevrileceği her borçlunun varislerinin malumu bulunmak ve ona göre hareketedilmek ve her birine ayn ayn ih
barname tebliği makamına kalın olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1870) 

Davacı Istüan oğlu Hristonun 
müddeaaleyh Paraşkeva kızıTeopis
ti ve Ahmet oğlu Omcr ve Mustafa 
k1zı Aliye ve Azarya kızı Polikseni 
ve İstifan oğlu Yorgi ve istifan kızı 
Rahel aleyhlerine açtığı şayian ve 
müştereken mutasarrıf olduktan Is
tanbulda Balıkpazannda Rüstempaşa 
mahallesinde Taşçılar sokağında es
ki 217 ve yeni 23 sayılı mağazanın 
izalei şuyuu ve masarüi muhakeme 
ve ücreti vekaletin tahsili davasın

dan dolayı müddeialeyhlerden Is
tanbul Balıkpazarmda Taşçılar so-
kak eski 17 ve yeni 23 sayıda 

ile gelmeleri icap eder. Müterakim 
tenvirat ve tanzifat gibi borçlar borç
l~ya ve vergi ve vakıf icaresi ve del- 1 
laliye borçları ve resimleri alıcıya 
aittir. Artırma şartnamesi 26 mart 

.. •••••••••••••••••••••••••••• Ahmet oğlu Omer ve Mustafa kızı 
Rl"l I/ 1 su·· T MAKINAI ARI Aliye ve Bakırköyünde Yenima-v f'... _ hallede Tayyareci Fethi sokak 5 

i C i N - Dünyanın en büyük f abrikaıı sayıda Paraşkeva kızı Teopisti ika-

938 den itibaren icra dairesi divan
hanesinde asılıdır. Mezkur hissenin 
nıuhammen kıymeti olan 819 lira 27 
kuruşun yüzde yetmiş beşi nisbetin
de isteklisi zuhurunda 30/4/938 ta
rihine müsadif cumartesi günü saat 
10 dan 12 ye kadar birinci artırması 
yapılacak ve birinci artırmada tek-
·:- - • - .._ ._. , !llUUCillUUCU r.ıy lllt:-

AVRUPADAN AVDET 
Şehrimizin maruf tica

rethanelerinden Beyoğlun
da B A K E R mağazaları 

Direktörü Bay Bornştayn, 
İngiltere ve Fransanın en 
büyük merkezlerini ziyaret 
ettiği Avrupa seyahatinden 
uu \ •CL cuuı~LU. 

Mübayaa ettiği külliyet
li miktardaki mevsimlik 
mallar ekspresle §ehrimize 
&elmiı ve gümrükten çıka
rılmıştır. Baker mağazala
n, eskisi gibi her yerden 
iyi ve ucuz fiyatlarla satışa 
dc\'am etmektedir. 

BE.5iR KEMA 
~M ur cr;.ws •. 
~C~A.NE~f 

MUSTAHZAR~TIN AN~ 

tın yüzde yetmiş beşini bulduğu 
takdirde ihalesi icra kılınacak aksi J 

takdirde son artıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere artırma on beş gün 1 
d~ha temdit edilerek 16/5/938 tari
hıne müsadif pazartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar icra dairesinde ya
pılacaktır. Gene yukarıda yazılı be
delle alıcı çıkmadığı takdirde 2280 
numaralı kanun ahkamına göre mu- ! 
amele yapılarak satış geri bırakıla- '-••••••••••-' 1 Caktır. 

p E KTO R 1 ~\.)LL~ 
Icra ve Inas K. 126 ıncı maddesi

ne teVfilcan haklan tapu sicillcrile 
~~~it olmıyan ipotekli alacaklılarla 
h~ger alakadarların, irtifak hakkı sa-

1Pler· · b ,. ının u haklarını, hususiyle faiz 
t c masrafa dair olan iddialarını ilan 
r:hinden itibaren 20 gün içinde ev
ze ~· müsbitelerile birlikte dairemi
p ıldirmeleri, aksi halde haklart ta
~:i~il!eri ile sabit olmıyanlar satış 
caJtı linın paylaşmasından hariç kala-

arı ve fazla malQmat almak isti
Yenı • lu enn dairedeki dosyası içinde bu-
re:;n takdiri kıymet raporunu gör-=-ecekleri ilan olunur. (6645) 

::~b~~ ?irinci Iflds MemurZuğun
nı · Muflıs Rella şirketi alacaklıları
nı Jl'ıenfaatıendirecek çok mühim bir 
lll eseleyi konuşmak için 8/4/938 Cu
i a g{inij saat 14 de alacaklıların da
i~rn.de toplanmalan ehemmiyetle 
-.... olunur. (6653) 

~ lstanbul Birinci lfld.s Memurlu
Yıından: 

Müflis limoncu Cemil masası ala~ 
~lılarını ehemmiyetle al&kadar e
h en nıeseleleri konuşmak ve idare 

cyetinin derecei faaliyetini anla
tnak Üzere alacaklıların 8/4/938 Cu-
ma gtı ·· d d ' t nu tam saat 1 e aıremde 

0 Planmalan ehemmiyetle ilan olu-
nur. (6654) 

Dr. Operatör Süleyman Mehmet Tezer'ln 
İdaresi altında açılan 

ALEMDAR SIHHAT EYİ 
Bilfunum Cerrahi, Dahut, Niaaf ve Asabl hastahklan kabul eder ve en 
büyük kolaylığı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedik 

lerl mütehassısa kendilerini tedavi ettirmekte serbesttir. 

Yatak ücreti Z liradan hatlar. 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünka .... ASPJRrNsenefer~ 
denberi her türlü so~ukal· 

gınlıklanna ve aQrılara karşı 
• fesir1 şaşmaz bir_ilaç oldu(iunu 
isbat etmiştir: 

A S P İ R •ı N in tesirinClen 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz •. 

marka· 

mamuli.bndandır. metgahlarının meçhuliyeti hasebile 

MİELE Ekremözlerin imal kudreti ilanen yapılan tebligata rağmen 
YUZDE YÜZDÜR. mahkemeye gelmediklerinden gıyap-

ı larında icra kılınan duruşma sonun-
M ELE Ekremözlerin otomatik da: Mezkur gayri menkulün açık 

MİELE Ekremözlerin bütün aksa- arttırmıya konularak satılmak sure-
yağlama tertibatı vardır. l 

tiyle fUyuunun izalesine 16/2 938 
mı paslanmaz nevindendir 

l\1İELE Ekremötleri bilumum Zi- tarihinde mahkemece karar ver ı.mış 
olduğundan tarihi ilandan iti.ha en 

raat mektepleri kabul ve 8 gün içinde temyizi dava etmedik-
tavsiye etmektedirler. leri takdirde hükmün kat'iyet kes-

MİELE Ekremözleri en asıi ve bedeceği hüküm hüllsası teblllf ma-
difer markalardan daha kamına kalın olmak üzere ilAn olu-
ucuzdur. 

~ah!ll df!~n~ Tahhık111e. 51 Nn lu P.,rlcer tTa9 hı«"•ld•n dennımnda nur. 
Jatanbul Dördüncü Icra :Memur-

••----•Sigara tlryakllerlne mülde '- luğundan: 
Fennin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütüniın Nikotin, Piridin, 1 Haralamboya 3315 lira mukabl· 

Amonyak gibi zararlı maddelerini süzen linde birinci derecede ipotekli olup 
tamamına 4376 lira 85 kurut takdir 
olunan Istanbulda Sangüzelde Is
kenderpaşa mahallesinin Kıztaşı so
kağında eski 54 yeni 1/3 No. larla 
murakk.am ve sağ tarafı bu kere if· 
raz olunan 3 harita No. lı ve 1021 -
1004 çap No. lı mahaller arkası be
lediye malı ile mahdu solu 2 harita 
No. lı mahal cephesi 15 metrelik yol 
ile mahduttur. Evsafı: Gayrimenkul 
Sangüzelde lskenderpaşa mahallesi
nin Kıztaşı sokağında eski 45 yeni 
1/8 No. lı miifrez arsadır. Sahası 875 
metre 37 desimetre murabbaındadır. 
Içinde toprak ve moloz yığıntısı var
dır. Cephe cihetindeki çeşme hazine
si bu arsa üzerindedir. Hiıklşn tapu 
sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli a
lacaklılar ile diğer alakadarların ve 
irtüak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususiyle faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilin tarihinden 
itfbaren 20 gün içinde evrakı müs
bite ile birlikte dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. lşbu hudut ve sair evsafı 
yukarıya yazılı gayrimenkul ilin ta
rihinden itibaren 30 gün müddetle 
açık arttırmnya konulmuş olup birin· 

:/J'!D'~ 
Sıhhi 

~ 89-% Ent9ıft.,n9 
- - - --

1 ağızlıtları 
A vnıpadan gelmittir. 

10 adet ilacı ile beraber 150 kr. 
Satı, yeri: Pi PO , AZARI Sultanhamam 

tzmlr: Kemeraltı, Mazhar öngör - Buna: Uzunçareı saatçi Nureddin 
ı\nkara: TUtüncU Ali TUmen, Tqhan - Zonguldak: Saatçi Osman Gurdal 
Tl-abzon: Hakkı Atmaca, Kunduracılar - Adana: Hacı Halil Yağ <'R-

-.nii-Samsun: Itriyatçı Hamdi Tamtürk - Eskişehir Şifa ec~nesi. -

MÜTERCİM ARANIYOR 
Şiıketlerimizin bir Almanca mütercimine ihtiyacı vardır. 

Fenni, Hukuki ve lktıaadl yazılan Almancadan. Türkçeye ve 
~ü~kçeden - Almancaya ha.taam çerirebilmesi ve liıan bilgi
ıının çok kuvvetli ~Imaaı prttır. 

Yerllecek maaı 250 liradır 
Taliplerin phaen veya vazı ile ıirketlerimiz müdirivetine mü
racaatlan. 

Ankara Elektrlk' ve Havagazı T. A. Şirketleri 

•••••••-•••••••••• ci açık arttırma pazartesi tarihine 
ÇAY 1 R M AK 1NE51 tesadüf eden 16/5/938 günü saat 14 

M 
le 16 arasında dairede yapılacak ve 

ol!~ Adriyans marka tek beygirliktir. k 
ı Çift ve oküz koşma tertibatile beraber ma- ıymeti muhnmminenin % yüzde 
ğaza teslimi 50 liradır. Sağlamlığı ve kulla- yetmiş beşini bulmadığı takdirde on 
nışı garantilidir. Yedekleri çoktur. Istıyenle- beş gün daha uzatılarak ikinci art-
re orak biçme tertibatı da verlllr. tırması dahi 31/5 938 tarihine mu· 

İbrahim Külahdaş - Manisa sadif Salı günü ayni mahalde ve sa• 
a_tte yapılacaktır. Isteklilerin kıym 
tı. mu~amminenin yüzde yedi buçu 
nısbetınde pey akçası veya milli b 
ka mektubu ibraz etmeleri la_zımdıı 
Daha fazla malQmat almak isti yeti" 
ler bu işe ait dairemizin 934/429 
sayılı dosyası irae ve tafsilat veril 
ceği gibi müddeti kanuııiyesi za 
da di nh va aneye asılacak olan a 
arttırma şartnamesini okuyabilecek 
leri ilan olunur. 



HASAN 
MEYVA 
ozu 

Midenin· lyileımesi 
Barsakların Faaliyeti 
Hazmın Kolaylaıması 
lıtahın Ziyadeleımesi 
Ne!enin Artması 
Sıhhatin Düzelmesi 

Huan Meyva ÖZü ile kabildir. Çok aaf mey

nlaım usarelerinden iatihaal ve btihzar edil
mit olup mideyi Ye banaklan ıslah eder, te

mizler. Ektilik, tifkinlik, afn, aancı Ye inlo

huı defeder. İftihayı tezyid, bamu kolaylat-

Her yemekten bir saat •nra yarım il& bir 

çorba kqığmı yarım bardak - içine kanthra· 

HASAN 
Gazoz Özti 

.MUZ 
1

Ç 1 L E K 
V I Ş NE 
L 1 M ON 
KAYISI 
AGAÇ ÇILEGI 
ANANAS 
SINALKO 
ŞEFTALi 
PORTAKAL 
MANDALINA 
FRENK OZOMO 

Çektiği ıstırapların 

mes'ulü kendisidir. 

NEYROZiN 

Kaşelerini tecrübe etmif olsaydı 
ona cehennem hayah yaptan 

bu muannid baş a~dan 
eser kalmıyacaktL 

NEYROZIN 
Bütün 1Shrablan dindirir, bq .,. 

Huan Gazoz ÖZü Huuı Mey. dif ağnlarile iifiitmekten müte-
.,.. ÖZünün "naafmda olmakla vellld a~ lllZ1 ve sancılara 
beraber çok lezzetli, f&DIP&nya karp bilhassa müeatrdtr. 

sibi n.efilltir. • NEYROZIN 
Huan Gazoz ÖZü ,._.li •e 

Mideyi bozmaz, bibi " 
böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 llkH'I• Ye köpürterek, içenler, mide rahataızlrkla
n ~zJer. Her eabab aç kamına bir çorba 
.katılı müleyyin ve ikiai müahildir. Çocuklar 
J'U'llll tertip almalıdır. Sisesi 25 iki misli 40 dört misli 60 kr • 

meyY&b olup kolaylıfı Te temiz
liii ve acuzluiu sebebile AYnl
pacla kazinolarda içki Ye fUD
panya yerine iatimal edilmekte
dir. Büyük aileler miafirlerine 
H--.n Gazoz Ozü ikram edi.. 
yorlar. 

kaıe alınab•. -----
Cok tesirli K E S K 1 N K A Ş E L E R 1 üsütme; grip, nezleye ve ağrılara bire birdir .• ~~:~:!. SALiH NECA Ti 

Bir hastabakıcı: 

Bu • Blocel • O 
Cld unsura 

Bir Mucize Gibi 
Teni Güzelleştirdi 

dedi. 

'Jeairi Adeta sihirli oldu. Bir k~ 
gUıı :-arfmda yUztlmdeki kUçUk 
çizgi ve bunıtukluklarm kaybol
duğunu gördüm ve iki 11ç hafta 
ısonra kendimi Adeta on yq 
gençletmi§ buldum. Bir doktor 
demişti ki, "Biocel" cevheri bir 
Viyana 11niversitest prof esörll.. 
nün büyük keşfidir. Bu cevher, 
fimdi pP.nbe rengindeki Tokalan 
kremi terkibinde mevcuttur. Bu 
kremi her akşam yatmazdan 
evvel lmllanmız. Sabahlan da 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini stırllnUz. iki kremin tesiri 
De en esmer ve çirkin bir tene 
bile yeni bır canlılık ve gençlik 
verir. Cildi beyazlatıp tuele,
tlrlr ve bUt1ln buruşukluklar. 

dan lrurtanr. 

BAYANLARIN 
Nazarı Dikkatine 
Sabn aldıinuz T okalon 

kremi nzolannm büyük 
Wr kıymeti Yardır. Onlan 
bayiinize iade ettifinizde 
beheri için 5 kurut alacak, 

::.!ı,:;:::=1~: Acele Satlhk Arsa 
lon müaabakuma İftiralr Lilell, Ordu caddesinde 297 nu-
bakkmı Teren bir bilet tak- maralı ve 337,75 zira arsa satılıktır. 

lstiyenler! lzmir Gazi bulvan No: 8 
_d_im_ed_ec_ekt_ir_. ----- de diftabibi A. Demirelll'ye bq wr-

Dr. İhsan Sami --· melan. 
ÖKSOROK ŞURUBU 

Öksürük ve nefes darhıt. bc,1-
maca ve kızamık öksürükleri i 
Dek tesirli illçtır. Her et:mncde 

ve ecza depolannda bulunur. 

KAYIP - Deniz Ti~t müdih'
lülünden aldıiun reislik phadetna
ınelbl katbettim. Yenlsinl alacağmı
c:ıa-.~ yoktur. 

~ o61• ınnaa Hakkı 

ihtira ilanı 

bronfit, utm, •e bofmaca 
öbGriililn&n kat1 i~ 
dır. Götüaleri sa,.U olanla. 

ra Tikaye edici tesiri f&Y&

nı dikkattir. 

litii• ecsanelercle 
bulunur. 

lncı1iz Kamuk Eczanesi 

Be,oilu, latanbul 

Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanlan, et Ye a,ak parmaJdarmm araauıclaki bflll"I•, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, yandılar, brat 

yaraları, _,enti)Jer, koltuk altı çıbanJan. 

T edaTiaini en erken Ye en emin bir aarette temin eder. 

KOLINOS :!""t:.~· 1; 
ad_,. leri inci sı"bl 

Dlf MACUNU parlatan Ko-
;Ll~;!3l!!::::;lıııııll ............. lmoa dünyada 

milyonlarca ze•at eeve 1e•e kullanırlar. Tübün ıimhteTiyab tek· 
aif eclilmit oldujmıdan uzun müddet ibtiyacnuzı temin eder. 

llylk tibü 42 kuruıtur. 

•ı 5 1 H H 1 
Dr. iRFAN IA YRA ., M 
Röntı~ Mıte1ı.... KGCJll amulGıtı 

Her ıün 3 ten 7 ye kadar Bin
birdirek Nuriconker 

Sokağı No. 8 - 10 
latanbul Vçüncü icra Memurlu

Otıftd4n: 

Bir bo~n dolayı mahcuz ve sa- •---------

Peçete, havlu, mendil, masa 
örtüleri ve aaire. Toptan ve 
perakende aabf. Fabrika: 

""Portatif otomatik esllhal na- tılması mukarrer elektrik malzemesi, 
riye,, hakkında almmıı olan 1 avizeler ve mümasil eşyayı ticariye- Almanca - Türkt• 

Sultanabmet Eakizaptiye 

Mart ıaa2 günlü ,,. ıa19 1aJ11ı Din birlıicl açık artırması 8/4/938 T E K N 1 K L O G A T No. 51 Telefon: 23969 

ihtira beratı bu defa mnld1 fli- Cuma .günü saat 9-10 arasmda ve Adnan H61et Taıpınar 
le konmak üzere ahere clevrCl fe.. ikinci artırması 12/4/938 Salı günil Almanca. Türkçe tercume işlerile Sahibi vev umumi neşriyatı idat9 

ral ... icar edllecejlnden ta- ayni saatte Galatada Okçu Mua megul olanlat ve teknik kitab oku- eden: Ahmet Emin YALMAN. Gate' 
llp olanların Galata'da Iktlllat caddesi 70/ 1 No. lu mağazada yapı- yanlar için faydalı bir eserdir · 
hanında Robert Ferri'ye müra- lacağuıdan taliplerin mezk11r gün ve Tevzi yerleri: İstanbul, Kanaat, tecilik ve Neşriyat Türk Ltmttet ŞU'" 

caatlan ilAn olunur. -· saatte mahallinde bulnnmalan ilAn ikbal, Hatet ve Erich Kalls, Anka- keti. Basıldılı yer TAN Matbaası 
olunur. (6649) rada Ak:ba KltabeVlert '" 


