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5 KUR u ş BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Çocuk ":.Allsiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunman li

zım bir kütüphanedir. Çocufwıuzu bundan mab
nım bırakmayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

• . TAN Miltbaası 

Balkan Ekonomi Konseyi Bugün Toplanıyor 
Hafifliyen 
Vergi Yükü 

Macar Parlamentosunda Bütün Hegetler Geldiler 

---0-

~hmet Emin YALMAN 

Evvelki gün Cümburiy~ 
k Hal.k F ırkuı mühim bır 
arar Verdı: Bütçenin ıelir lm
~an dört buçuk milyonluk 

Bir Muhalifin Atatürk B. Saracoğlu Bir Nutukla 
hakkındaki bir tenkidi ilk Toplantıyı Açacak 
şidd~tle protesto edildi 

ır fedaki.rlrk yapılmumı veba-

n~ IDUvazene vergisinin yükü· i t E ki A k El 1 i B T hl Y • 
Balkan Basın Konferansı da Bugün Saat 

. Ylldızda ilk lctimaını YaDıvor llti hafifletmek . . kullanılmuı- Macar s anın s n ara s ı . a , ersız 
nı -"- 1 1 ıçın Mu··ıahazalardan Sakınmasını, HükGmet B ık Ek nf CU&Jf ar a taavip etti. a an onomi ve Basın ko e-

Dört Namına Bu Mebusa ihtar Etti ranslan bugün Yıldızda eski merasim 
1 

buçuk milyon lira fedakir-ık dairesinde açılacaktır. Burası hiç şüp. 
'nıaaş~iplenn· ın· fe-1e bütçeleri- "' d t 6 (AA.) a . t J" k b l d "' ııe +ftL- "" ısu apet e, • - ve rıaye e ayı u un ugu· 1 he yok ki dünyanın en mükemmel 

--.L oaqiın edilince hir şu··phe yok ki ı ~ ,. Macar ajansı bildiriyor: nu bildirmit ve bu mebustan konferans salonlanndan biridir. İki 
.. Çok Yer tutmıyacaktır. Kazanç, M I' · k · h · l l"L konferans rahat rahat ayni zaman-

ı~uvazene ve buhran vergileri fek· ec ııte, aeçım anunu- yersız er tür ü mü anaza-
tnde !l'laaşlar üzerine binen yükün nun müzakeresi eanumda, dan aakınmuıiıı iıtemit ve da toplantılannı yapabilecektir. 

ieriye kalan kısmı da pek ağırdır. Macaristanm Ankara mi Türkiyede memuriyet yap- Basın konferansının açılış töreni 
An bugün saat üçte olacaktır. Konferansı 

cak şurası var ki bu hadisede en elçiıi devlet sekreteri B. Ta- tığı on ıene zarfında Ata- · · · ı 
evvel dikkati celbetmesi lazım gelen geçen senenın reısı sıfati e Yunan 
1l kta hi, muhalif mebuılardan bi- türkün büyüklüğünü tanı· heyetinin reisi B. Seferiadis açacak, 
~ ' . ıniktar meselesi değildir. Hü- rinin Atatürk hakkındaki mak ve mükemmel olan sonra Balkan Basın Birliği Türk Mil 

etın iyi niyeti, yüksek ruhu, b' nk'd' · h k"' T k 11· Komı'tesı·nı'n bu senekı· reı'sı' B. Yu-halk ır te ı ını ü umet na- ür orduıunu takdir etmek 
'L .. L çı zihniyeti hakkında bu feda-~carhğın delalet ettiği ölçülerdir. mma protesto etmif, Ata· fırsatını bulmut olduğunu nus Nadi riyasete geçecektir. Reis 

'h rkü Se hed • • tarafından ve heyetlerden her biri-
unutmıyahm ki kazanç, muvaze- tü · n vr mua eaını ilave eylemittir. lAe nin reisi tarafından nutuklar söy-

be' ·buhran vergilerinin yüksek nis- reddederek büyük yurdu B. Tabi, mebusun tenkidini lencce.ktir. Bundan sonra siyasi, kül-
k~ Z&ruretlerden doğmuştur. Hü- tekrar ele geçirmiye muvaf- tiddetle protesto etmeyi bir tür ve teknik komitelerin reis ve a· 

1 et, Yükün ağır olduğunu bile bi- fak oldugu" nu ve her bakım- vazife telakki ettiainı' ıöyle- l d 

15 te 

e ı:naaı sahiplerinden böyle bir • zası ayrı acaktır. Komiteler aşağı &• 

fedakarlık istem;..+ir. Çünkü memle- dan mazhar olduğu hürmet • mittir. ki proğramda gösterilen gün ve saat-
k AY~ l l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!ii!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!ii~~~ii!!!!!!!!i!i~iii!!ii!!j!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!!i!iii!!!!iii!i!,~ii!!iii!!ii!i!-JJ <Devamı 1 O uncudaJ Dün gelen Yunan ekonomi heyeti azalan 

etin müdafaasına ve inkiphna a- ~ ------·----------------------------------------------------------------------~ 
1Aıı:ası olan sahalarda geriye bırakı-
lanuyacak vazifeler vardı ve hila 
Vardır. Diğer taraftan bu vergiler 
konuldutu zaman memleketin zen • 

·~-\ta~ kAfi tfp~ in
"'1dp:r~ecteınemifti. Eldeki muayyen 
kaYDaklara daha fazla bir dereeede 
Yfiltlenınek çaresiz görüldü. 

H ükUmet bu yüksek vergi n1s • 
betinin ıstırabını ilk günden

beri duymuştur. Muvakkat vergiler 
~etinde bulunan muvazene ve 
k Ubran vergilerini tamamile veya 
ISnıen olsun kaldırmak imklnlan

:ru. her sene ciddi surette araştırmış
tır. 'Yapılacak umumi hizmet ve va-
Zif • elerın çokluğu ve ehemmiyeti kar-
~da bugüne kadar buna çare bu-
l~§hr. 

Ugüıı sayım vergisinden başka 
bıu'Vazene vergisinin indirilebilmesi
lle karar verilmesinde şu manalan 
~2ebilirız: 

Vatandaşın vergi yükünü hafiflet
~ Ve bu sayede maişet ve ihtiyaç 
-..vıyesiııi .. kseltmek hük'1.metin 
en b- yu • 
b UYiik: bir emelidir. Atılan adım, 
f~ enıeldeki ciddiyeti ve samimiyeti 

.. en ortaya koyan bir ölçüdür. Hiç 
~_?he Yok ki hükfunet bu sene açtığı 
ı:~ adım adım ilerlemek için her 
istı~arlığı yapacak, her imkandan 
~de edecektir. 

U:ütçenin gelir kısınınden dört bu
~ ll'ıilyonluk bir fedakarlık yapıl
bö asındaki ikinci mana, memlekette 

Yle bir fedakarlığa imkan bıraka
~ak: ll!nuıni bir inkişaf bulunması ve 
~un çok dikkate değer bir tarzda 

eden seneye devam etmesidir. 

iSPANYADA HARP Müvazene 
Vergısi 
Tenzilitı 

Hükônietçiler Sahilden 
Bir Taarruza Geçtiler 

Fakat Bu Son Gayretin de 
Boşa Gitmesinden Korkuluyor 

Mülcellefler % 25 Niıbe
fl•de lıflfode Görecek 

Ankua, 8 (Tan muhabirinden) -
Batvekll B. Celll Bayar, Parti Gru· 
pu toplantıeında, blltçeden yapılacak 
4,5 milyon liralık bir fıdaklrlıkla 

BGfVelıili B. Nevin 

New-York, 6 (A.A.)- Ünited Press 
in Barselona muhabiri bildiriyor: 
Cümhuriyet kuvvetleri, bugün Va -
lensiya ile Barselona arasındaki ana 
yolu kurtarmak için kati bir taarruz 
hareketine girişmişler ve asilerin el
lerine geçen müteaddit mevkileri zap 
ta muvaffak olmuşlardır. Fakat, asi· 
lerin Katalonya silih fabrikalanna 
doğru yaklaştıkllll'l ve deni7.e inmek 
üzere yaptıklan hareketleri ilerlettik 
leri anlaşılıyor ve hükumet tarafın
dan gösterilen son büyük gayretin de 
boşa gitmesinden korkuluyor. 

Sonuna katlar harp 
Londra, 6 (Hususi) - İspanyadan 

mllvazene verglalnln tahflflnı bat· 
lanacaCiını blldlrmlftl. 

M Uvazene verglal, her senı devlet 
bUtçealne 18 milyon llra temin it· 
mektedlr. Yapılacak fedaklrlık 4,5 
mllyon llra olduituna ga .... bu ver
giden mükellefler lehlne yUzde 25 
nlapetlnde bir tenzlllt mDmkUn ola
bilecektir. 

ÖOrendlOlme glSre, hUkOmet, bu 
fedaklrlıktan mUkelleflerln Azami 
tekilde latlfade glSrmelerl için bir 
formUI bulmıye çalıımaktadır. Bu 
formUI, bugünlerde teeplt ve llln 
edllecektlr. 

gelen en son haberlere göre, yeni İs- ll I l 
panyol kabinesinde Başvekalet ve Lr.l em ur arın 
harbiye nazırlığı, eski Başvekil ve 

~aliye ı_ıazın B. Negrindedir .. Başve- Tekaüt/ükJeri 
kıl, malıye nazırlığına, Fransıska As 

pi'yi, hariciye nezaretine de bir se- Nas l v l k 
nelik bir aynlıktan sonra yine Del ı .l apı aca 
Vayo'yu getirmiştir. Adliye nazın B. 

fDeoomı 10 uncudaJ 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden)-

B. M. Meclisi bugün Refet Canıtezin 

S 
başkanlığında toplandı. Hudut ve sa-

on senelerde fU hAdilenfn p- H k M h K ı b·ıı ıh 
""1idat ~~~r:~:z~'!:= a tan a rum a an 1~3~ :,.~ um.;:bı n;.:~::m!~ 
lllad ~ kanun layihası kabul edildi. Matbu-
l 

1
6•, nisbetler artmadığı, aksine ~ 1 Al~ ) _ Is 1 

;~~~~h::d v·:1:::..:: Türk er ctKa tiyor ar ~~;: :.ı::ı:~~ ı;::':e:e;;; 
lınden Y1nni ıgımilyo:kadar fazla ile dejiPklik yapılnıası, Türkiye - lsveç 
tahmin olunabiliyor. Sonra sene so. ve Türkiye - Çekoslovakya aruında 
nunda nıeınnuniyetle görülüyor ki ta laJlr, Bucak ve Cerablustaki 60 lln münakit ticaret mukaveleleri ne tu-
ı.A·-· ring anlapnalarının tasdiklerine ait 
"&Q!Qtuk eden varidat, tahmin edilen Y .. ksele A F ti nıiktarlard irmi milyon kadar Türkün u n cı erya arı kanun llyihalarmm birinci müzake-
~ııadır an Y releri yapıldı. 

D 
· . uml azif terden Dün Suriyeden ... dikkate değer Bu ild mıntaka ahalisi pmdiye ka- Bugünkü toplantıda birinci müza-
eınek kı um v e r dar maarif bir bald fedakarlık lm d uvazene mektubu aldık: ten mahrum e ya· keresi yaptlmış olan kanunlar ara-

vergıs· ın· • yapı a 8? ümk'm :'- bir ''TürJdve ile Suri- arumda clolt- pyorlar. Hiçbtz köylerinde bir mek- li9da askeri ve mülld teka"t '--nu 
ın indirllmesinı m uu J J - -1nln "' - -

h~le koyan Amil, memleketteki zen· luk ve iyi komfUluk muahed tep yoktur. Yalnız nahiye merkezle- nunun 3 üncü madc:letiııi deliftiren 
gınlik kaynaklarının devamlı bir in-- müzakereleri yapıbyor. Suriye dahi- rinde Udter _.nı mektep var. Ora- kanun IAyiham da vardır 

Hariciye Vekili Gitti 
B. Rüştü Aras, Bugün Pirede 
General Metaksasla Görüşecek 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rilf,mum mO<f'lrlerinden orta elçi Meh • 
til Aru dün sabah saat 9 da Romanya met Cevat Açıkalın, Hu.sus! kalem 
bandıralı Daçya vapurile Mısıra doğ- müdürü Refik Amir Kocamaz, baricl· 

l 
ru ,ehrimizden hareket etmiştir. Ve- ye memurlanndan Seyfullah, Emni • 
kil rıhtımda vilAyet erkanı, Balkan yetiumumiye müdürü Şükrü Sölmım 
ekonomik Konseyi Türkiye heyeti süer, İktısat Vekileti Türkofislnden 
reisi Hasan Saka ve bazı saylavlar ta Nihat ve Cemal de vekilimizin maiye 
rafından uğurlanmıştır. tinde Mısıra hareket etmişlerdir. 

Mısırın Türkiye orta elçisi Mehmet Vapur, bugün Pireye varacak ve al 
Elcezairli ayni vapurla ve Hariciye tı saat kadar duracaktır. Hariciye Ve-
Vekilimizin refakatinde; hariciye u- (Devamı 10 unc:uda) 

Fransız Meclisi, Mali 
Liyihaları Kabul Etti 

Kabinenin Cuma Günü İstif ası 
Muhakkak Sayılıyor Yeni Hüku
mete En Kuvvetli Namzet Daladiye 

Paris, 6 (Hususi) - Fransa Bat
vekili B. Blumun kararname saliht· 
yetini elde etmek için hazırladılt 
mali liyihalar, bugün mecliste uzun 
uzadıya münakaşa edilmiştir. B. 
Blum sağ fırkalann itirazlanna ce-
vap vermiş, daha sonra reye mür .. 
caat edilmiş ve 249 muhalif reye kar 
fi 311 reyle layihalar kabul edil • 
miştir. Müstenkiflerin sayısı 42 dir 

B. Blum sağ fırkalara cevap verir
ken diktatörlük peşinde koştuğuna 
dair söylenen sözleri reddetmiş ve 
kendisinin tam manasile hür ve ha
kiki bir parlamento karşısında vazi
yeti izah ettiğini ve bu vaziyete kar
şı alınacak tedbirleri müdafaaya. ~·· 
lıştığını söylemiş, daha sonra hük6 • 
metin dövizleri kontrol lehinde ol • 
madığını, fak at döviz piyasasının 
Fransa bankası tarafından kontrol e
dilmesi lazım geldiğini anlatmı~ 
Arada B. Blum hazinenin haftalık da; 
tiyacından bahsetmiş ve Fransa h 

kiŞaf ha. sahip- linde kalln-.ltmış bin Türkün elem- da da arapça tedriaat yaplıyor. Hal- , • 
lerinı sı lınde olmasıdır. Maaş)Osmll'll li halini de bu müzakereler sırası~ buki Türkiye ile Fransa hükumeti Bu kanuna gön; tekafit muame- ' 
hafifi ıı!an vergilerden b!tün &.ö .. tutmak lAzımdır. Bu arasında 937 de Cenevred~ imzala- lesi aşağıda yazılı sebeplerle yapıla-

e ek, bu sayede m B ak naJıj.. nan anlapnada fU e.u .,m.r: bilecektir: 

1 
kumetinln ödeme gününün hultiliJn
den korkarak uyukusu kaçan kü~~ 

~ bir esnaf gibi yaşıyamıyacağını ili 
' ve etmiştir. B. Blum en nihavet "c:ie'o 

mokrasinin otoriter devletle~en ,..., 
fDeoonu 10 unrudıu 

muştur. Yükü hafifletme aiy Bayır, daduc (l>nan&ı ıo tmCUd&J (Det1mm ıo tıfteUCla) 
(.Dnamı 10 r. 

Büt~ Naz.ın S,,ma. 



No. 22 Yazan : M. SIFIR 
• 

Ç. R. ile Pantikyan 
Arasında Çarpışma 

Mütareke devrinde Ç. R. in yap 
tığı hırsızlıklara, cinayet.. 

lere göz yumuluyordu. Niçin? Çün 
kü Ç. R. çapulculuk için gittiği 

yerlerde milli kuvvelere mensup 
çete ve casus arardı. Bulur, geti
rirdi de ... 

Onun gözünde köylü olmak, e
linde veya belinde bir silahı bu
lunmak, milliciliğin en açık işa
reti idi. Bu sebeple her gidişinde 
elleri bağlı, zincirlerle sarılı bir
kaç köylü getirirdi. Basılan köyle
rin, tutulan köylülerin şikayet 

haklan yoktu. Şikayete kalkıfSa
lar da dinliyecck bir kulak bula
mazlardı. 

ç. R. bir gün maiyeti ile Alem 
~ğı civarında Kaxıruız çütliği or
manlarında gezerken mavzerli iki 
korucu ve bir köylü ile karşılaşmış 
tır. Bunların Bulgar Sadık çetesi
nin Alemdağına kadar sokulmuş 

bir keşif kolu olduğu hüküm ve 
bahanesiyle; üçünü de öldürmüş, 

kesik başlarını kanlım aka aka 
Sultan çütliği köy kahvesinin çar
dağına astırmıştı. Karşısına geçip 
nargile içerek keyif yetiştirmişti. 

Bu kanlı teınasaya tahammül ede
miyerek kahveden ağlıyarak çıkan 
Şile köylerinden bir kömürcüyü 
de bu çetenin casusu olduğunu 

aöyliyerek öldürmüştü. 
İlerde sırası geldikçe ayn a~ 

bahsi geçecek olan vahşetleri, ci
nayetleri işgal kuvvetlerince de 
hot görülmemiş olacak ki; bir gün 
birdenbire maiyeti dağıtıldı, ken-
disi de Galatada İstavropulos ha
nmdski gizli hizmetler grupu şu
besine atıldı. Gizli deniz zabıtası 
kumandanı yüzbaşı "Gordon,, un 
maiyetinde çalışıyordu. Sallhiyet 
ve nüfuzu kırılmıştı. İkbalden düş 
mesinl şube şefi Pantikyandan bil
mişti. Ona diş bilemiye başlamış
tı. Pusuya yatmış bir sırtlan gibi 
kanlı gözlerini dikmiş, Pantikya
nın hareketlerini gözlüyordu. İn
tikam için bir sebep ve bahane araş 
tınyordu. 

Ingilizlerin gayretli, açıkgöz 

casuslanndan ve Pantikya
mn ~ddetli muhaliflerinden reji 
kolbaşısı Kasımpaşalı I. adında 

biri vardı. Bu adam Ç. R. a iyi bir 
ipucu vermişti. Haber şu idi: A
nadoluya gizli cephane sevki ile 
meşgul olan topçu kaymakamı E
yüp ve Eminönünde teshiliıt nakli 
ye amban sahibi himmet zade 
Hüseyin Hüsnü Beyler var. Pan
tikyan bunlarla elbirliği yapmış

tır. Gizli hizmetler grupunun al
dığı gizli tertibatı ve hazırlıJdan 
bildirmek suretiyle kendilerine 
yardım ediyor. Maiyetindeki a
damlardan Dikran ile daire hade
mesi Tayyarı da bu iJlerde kulla
nıyor ... 

Bu haberi alan Ç. R. hem 
Pantikyandan intikamını al
mak, hem de hayli zamandır has
retini çektiği etki kuvvet ve nü
fuzuna kavupnak için; dakika S?e-

çirmeden binbaşı (Hey) e koşmuş
tu. O sırada kaymakam (Korn
vold) hasta bulunuyordu. Vazife
sine bu binbaşı vekil sıfatiyle ba
kıyordu. 

(Hey), Pantikyam eskidenberi 
ve çok iyi tanıyordu. Teşkilatına 

karşı hiçbir suretle ihanet edece
ğine ihtimal vermiyordu. Bununla 
beraber usul yerini bulsun diye 
bir kere tahkik edilmesini istedi. 
Yüzbaşı (Herin Vatson) ile müla
zimievvel (Çavuşyan) ı bu işi tah
kike memur etti. 

Evvelce de sırası geldiği zaman 
yazmıştım. Pantikyanın bize bu şe 
kilde yardımları oldu. Fakat 
bu yardımları gostermeınrçt.n. 

kurnazca davranıyordu. İngilizle
rin emniyet ve itimadını lormıya
cak şekiller buluyordu. 

Pantikyan hnkkında grup karar 
gfilıında verilen tahkikat kararını 
biz ((Mehmet Ali) Beyden öğren
dik. Biz.e karşı gösterdiği dostluğa 
bir mukabele olmak üzere derhal 
kendisine münasip bir vasıta ile 
bildirdik. O da muvakkat bir za
man için bu gibi yardımlarım ter 
keder gibi göriindü. Yapılan gizli 
takibat ve tahkikat bu sayede 
Pantikyanın lehine netice verdi. 
Ç. R. bu defa makamları haki-
kate aykırı ihbarlarla işgal ettiğin 
den ve namuslu memurlara suç 
sıçratmıya çalıştığından dolayı 

tekdir gördü. 

Ç. R. bu teşebbüsün de böyle 
kendi aleyhine neticelendiğin'i gö
rünce adeta kudurdu. Alacağı in
tikamı başka bir zamana bıraktı. 
Kolbaşı I. ve o sırada kendi gibi 
gözden ve mevkiden düşenlerden 
Çerkes B. S. ile elele vererek Pan-
tikyanı, Dikran ile Tayyarın ha
reketlerini gözlemiye koyuldular. 
Maksat, Pantikyanı İngilizlere iha 
neti sırasında tutmak ve derhal 
öldürmekti. 

B ir hafta sonra: bir sabah er
kenden kolbaşı I. arkada§l 

Ç. R. a ikinci bir ipucu daha verdi. 
Çamlıcada, Kısıklı civannda mü
tekait gümrük memurlanndan A
li Refik Bey adında bir .zatın köş
künde saklı bulunan dört sandık 
mavzer tüfeği ile altı sandık el 
bombasının o gece Kurbağalıdere
ye getirileceğini, bir balık kayığı 
ile Moda açıklannda yine silili ve 
cephane yüklü bir motöre yükle
neceğini bildirdl Bu nakliyatı Ka 
dıköyünde bulunan İngiliz memur 
lannın takip ve müdahalelerin
den kurtarmak için de; gümrük 
muayene müfettişlerinden Haydar 
Bey adında bir zatın delaleti ile; 
Pantikyan Dikranı memur etmiş, 
Dikran da o gece Kurba"lalıderede 
Hamdinin gazinosunda bulunacak-

Dllf· 
Ç. R. bu haberi alınca Galata 

tubeline Jider. Bir tarafa çekile
rek etrafı dinlemtye, gözlemiye 
başlar. Bir aralık Pantikyan ile 

<Deoamı 7 ncide) 

ÜNİVERSİTEDE : 

Profesör Pittard 
Bugün Ankara
dan Geliyor 
Kültür Bakanlığınca konferans ver 

mek üzere davet edilmiş olan Cenev
re Universitesinin llim ve şöhretli 
ordinaryüsü, Profesör Eugene Pittard 
Ankaradaki konferanslarını bitirmiş
tir. Profesör bu sabah şehrimize ge
lecektir. Alim, bu akşam Univenite 
konferans salonunda saat 18 de kon
feranslarına başlıyacaktır. Profesö
rün burada vereceği yedi konf eran
ıın günleri f(>yledir: 

Birinci konferans bu akşam, ikinci 
konferans 8 nisan cuma, üçüncü kon
ferans 11 nisan pazartesi, dördüncü 
konferans 13 nisan çarşamba, beşin
ci konferans 14 nisan perşembe (Bi
yoloji konferans salonu), altıncı kon 
ferans 15 nisan cuma günü. * Istanbul Universitesi rasathane
sinin çalışmalarını gösteren sekizinci 
eser de basılmıştır. Bunlardan evvel
ki yedi eser profesör Freunlich ile do 
çent Gbissberg tarafından yazılmış
ken bu son eser Doçent Bayan Nüz
het Toydemir tarafından yazılmıştır. 
"Güneş etrafında yıldızlar arası ka 

ranlık mütecanis bir maddenin mev
cudiyetine,, dair yapılan bu araştırma 
etüdü bütün dünya rasathanelerlne 
gönderilecektir. 

T ~ N 

1 BEI.EDİYEDE : 

Çukurovadan 
7 Vagon Kasap
lık Koyun Geldi 

Et :lflni idare etmek üzere kuru
lan firket tarafından Çukurovaya ıs
marlanan kasaplık hayvanlardan -ye
di vagonu dün gece Haydarpaşaya 

gelmiştir. ikinci parti olan sekiz va
gon da bugün gelecektir. 

Bulgaristana 1Smarlanan hayvan
ların gelmesi biraz dana geçikecek
tir. 

Anadoluya ısmarlananlarm arka
sı alınınca toptan sat11 Jiyatlarına da 
"azami fiyat,, konulacaktır. 
de yirmi nisbetinde bir kar bırakıl
ması mümkün olacaktır. 

O vakit perakendeci kasaplara yüz-

* 23 Nisan milli bayramımızla Ço 
cuk bayramının kutlanma programı,. 
nı tesbite memur komisyon dün Vali 
muavininin başkanlığında toplanmış
tır. Komisyon, tili komite tarafından 
hazırlanan programı tetkike başla

mıştır. * Gazi köprüsü inşaatını kontrol 
için şehrimize gelen proje sahibi Pi
jin, tetkiklerini· bitirmiş, raporunu 

vermiştir. Dün Belediyede toplanan 

bir komisyon bu raporu tetkike baş

lamıştır. 

* Karaköy meydanının, yeni şe
hir planına göre tanzim edilmesine 

kadar, bugünkü şeklile muhafaza e

dilmesi kabil olmadığından, Belediye 

SIHHİYEDE: 

Mekteplerde 
Tifo Aşısı Yapıl
mıya Başladı 
Yaz mevsimi yaklaftıjı için. Sıh

hiye Müdürlüğü bazı sıhhi tedbirler 
almıya başlaml§tır. Bütün ~tep
lerde tifo aşısı yapılması karar\a,ıı
rılmış ve aşılara başlanmıştır. Geçen 
sene 400 bin kişiye tifo aşısı tatbik 
edilmişti. Bu sene de 150 kişiye tifo 
aşısı tatbik edilecektir. Esnafın yıl
lık muayenelerinde tifo aşısı yapıl

madan sağlık cüzdaw verilmiyecek
tir. * Müddetlerini dolduran sekiz es
naf Cemiyetinin yeni idare heyeti se
çimine nisanın 18 inde bqlanacaktır. 
Bunlar arasında ayakkabıcılar, fınn-

cılar, kuyucular, berberler, musiki 

sanatkarları ve bahçıvanlar vardır. 

* Sıhhi muayeneye tabi esnafın 

senelik muayene zamanı gelmiştir. 

Esnaf cemiyetlerinde hazırlığa baf

lanmıştır. Alman tertibat sayesinde 

muayene cüzdanları günü gününe ve 

rilecektir. 

Otobüs 
Tahkikatı . 
Otobüs yolsuzlukları tahkikatına 

ait fezleke Dahiliye Vekaletinde tet

kik edilmektedir. Vekalet, bir kısım 

* Kimya talebe yurdu kadrosu 
genişletilmiş ve 50 kişilik olarak tes
bit edilmiştir. Kimya Talebe Yurdu 
eski Inkılap lisesi binasına taşınmış 
ve okuma, yemek ve yatma salon
ları, spor sahasile mükemmel bir ha
le girmiştir. * Yüksek Muallim Mektebi son 
sınıf talebelerinden edebiyat ve fen 
fakültelerinde okuyanlar, lise ve or
tn mektepleri dolaşarak tatbikat gör 
miye başlamışlar, 6 talebe tecrübe 

bu meydana çıkan yolları tamir et- meselelerin daha ziyade aydınlatıl
miye karar vermiştir. Tamir işine Li- den fıahat alınmasına lüzunı gör

man idaresinin köprü başından Top- ması için, bazı alakadarlardan yeni
haneye doğru yaptırmakta olduğu as- müştür. 

falt yolun tamamlanmasından sonra 

başlanacaktır. DENİZ ve LİMAN: 
* Şehir içinde hususi tertibatı ha-

dersi vermiştir. iz olmıyan düklr.inlarda perakende lzmir • Pire 
.. 

Devlet Borçları 

için Hapis 
lcra işlerini tetkik eden mütehassıs 

Profesör Lemann şimdiye kadar yap 
tığı tetkikler neticeşinde bazı mühim 
kanaatlere varmıştır. Lemann diyor 
ki: 

- Ben, devlet borçlarının doğru
dan doğruya hapsedilerek tazyik su
retile yürütülmesine muarızım. Ha
pisle taıyikm kaldırılması belki de 
daha çok faydalıdır.,, 

Mütehassıs on günden sonra Anka
raya gidecektir. 

ve az miktar<fa dahi olsa müştall mad 

.:a "'-·-··~-· -"'···--· ... - --··'···--..- J -

sak edilmiştir. 

POLİSTE: 

Açıkgöz Bir 
Eroin 
Kaçakçısı 

Abdülkerim isminde bir fabrika-

tör bir müddet evvel kaçak olarak 

elde ettiği ham maddelerle yaptığı 

birkaç top ipek kumaşı piyasaya çı-
karmaktan korkmuş, bunları mut

laka satmak için şByle bir çare bul-* Bomonti Şirketi mayısın 6 sında 
fevkalade umumi heyet toplantısı ya muştur: ipek kum,!lşları afyon veya-
parak şirketin son vaziyetini hisse- hut esrarla değiştirmek ve bu 7ehir
darlara bildirecek ve bu toplantıda, 
kuvvetli bir ihtimalle tasfiye kararı 
verilecektir. 

leri Anadoluya gönderip paraya çe
virmek. Fabrikatör Tarlabaşı cad-

desinde kahvecilik eden Cemal is-
Şirketin bira imalatından başka ha mlnde bir esrar kaçakçısını bulmuş 

len yapmakta olduğu rakı, şarap, ga 
zöz ve Malt hülfısası imalatını da bı- ve anlaşmıştır. 
rakacağı tahmin edilmektedir. Kahveci Cemal ile Abdiilkerim * Tophanedeki Denizyolları idare- evvelki akşam Cihangirde Ege bah
si ile Denizbank Istanbul merkezinin çesinde iki buçuk kilo esrarı kaçak 
kurulduğu Merkez Rıhtım hanı ara
sında uzanan ve yolcu salonu önün
den geçen caddenin asfalt döşenmesi 
için tetkikler yapılmaktadır. 

ipek kumaşlarla değiştirirken yaka

lanmışlardır. * Çadırcılar caddesinde hurdacı
lık eden ve ayni zamanda eroin ka

çakçılığı yapan Ahmet, Hikmet ve 

c • .e-..1 ... : •-sı-.1. 
Izırtir .. Pire seferlerine dün baş

lanmıştır. Bu hatta tahsis edilen 
Konya vapuru dün ilk postayı alarak 
saat 2 de lzmirden Pireye kalkmış
tır. Vapur bu akşam Pireden tekrar 
Izmire hareket edecektir. İhtiyaca 
olduğu takdirde bu postalar haftada 
iki defa ihtiyaç olmazsa yalnız çar
~amba günleri yapılacaktır. * Iki gündenberi Kflradenizde fır 

tına hüküm sürmektedir. Büyük va
purlar seferlerine devam etmekle be

raber, yelkenli ve motörlü gemiler 
denize çıkmamaktadırlar. Kuvvetli 

poyraz rüzgarı Boğaziçinde de tesi

rini göstermiş ve Şirketi Hayriye va 

purlarının Boğaz seferlerinde gecik

meler yapmıştır. * Bu ayın 15 inde Hallas adlı In
giliz vapurile 400 seyyah gelecektir. 

Bu yılki seyyah kafilesinin en ka

labalığı, Viktorya adlı transatlantikle 

ağustos başlarında gelecektir. 

mışlardır. Bunların üzerinde 8 gram 
eroin bulunmuştur. * Usküdarda Aşçıhanım sokağın
da oturan Şevket isminde birinin ü

zerinde 65 gram afyon bulunmUftur. 

* Pangal tıda oturan Faruk is

inde bir genç sokakta eroin çeker-
Bu cadde de düzeltilince Karaköy

den rıhtım yolile Tophaneye kadar 
yol tamamen asfalt olmuş olacaktır. Ahmedin metresi Hikmet yakalan- ken suç üstünde yakalanmıştır. 

ÇOCUKLARIN KOSTUMLV BALOSU: 

Geçende Moda deniz kulDbDnde çoouklara 'lnahaua bir koatDmlD balo tertip edildi. Çocuklar hakikaten 
glymlılerdl. Bunlardan bir grupla, en 90k muvaffak olmuı kıyafetlerden iki tanHlnl neıredlyoruz. Macar. 
it Bankaaı mDfettlılerlnden B. Zekinin kızt, itteki klUı muhaaebeclal KUcUkvanın Madam dl Pompador 

r--··-···•-HW•-·-·•••HeeH• 
ı Ankaradan 
! Telefon ve Telgrafla ·---· 

Çekoslovakya 
ile Yeni Ticarel. 
Anlaşmamız 

Ankara,6 (Tan muhabirind 
Çekoslovakyaile yapılan ticaret 
zakereleri bugün bitti. Ticaret 
nasebetlerimiz son 3sene içinde 
misli artmıştır. 

1935 yılında ÇekoslovakY 
3 milyon liralık ihracat ~·• 

ğımız halde, 1937 yılında 6 mil 
liralık ihracat yaptık. Yeni an 
ma ile münascbet!erimiz bir 
daha artacaktır. 

E~·velce kontanjante olan ma 
dan pamuklu ve yünlüler, mikt 
mukayyet olmaksızın, pamuk, 
yumurta ve tiftik ihracı şartlle j 
li temin edilmiştir. 

Bütün dünya devletleri aras 
Çekoslovakyaya ihracat yapa 
arasında Türkiye 6 ıncı gelm 
dir. 

lzinlr Fuarına Gelecekle 
için Parasız Vize 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) 
Bu sene açılacak olan sek!zinci en 
nasyonal İzmir fuanna ecnebi m karı 
ketlerden gelecek olanlara, fuann ın 

lacağı tarihten 15 gün evvel başll 81 
mak ve kapandıktan 15 gün sonr 1lih 
kadar devam etmek üzere, ik 
hakkım bahşedecek şekilde, mec 
vize verilmesi Vekiller Heyeti 
fı'ndan kararlaştınlmıştır. 

Karabükte Belediye 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) 

Karabükte çelik ve demir fabrlk .-j 
kurulması dolayısile burada çalıŞ8'1 
ların sayısı, Karabükte bir bel 
kurulmasını icap ettirecek der 
bulmuştur. Yakında, Karabük bel 
ye teşkilatı yapılacaktır. 

iptidai Maddeler Cetve 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) 

Bir haziran 1937 tarihinden itib 
tatbik olunmak üzere, 1937 mali 
iptidai maddeler tenzilat cetvel' 
......... ~vuw.a3-..0&a ~"' ....... ..-..,......,._...,.... 

vesi ve bu madde için iptidai ma 
tenzilat listesinin yüzde elli olarak 
yini Vekiller Heyetince kararla 
mıştır. 

AnlıaraJan küçük haberler: 

* Türkofis reisi Bürhnn Zihni istan 
hareket etti. 

1 * Amerikan ticaret heyeti ile İktısat 
kAleti aarsmda bugünden itibaren t 
müzakerelere başlanmıştır. * Profesör Pittard ve eşi bu akşam 
tanbula hareket ettiler. Türk Tnrih K 
mu Asbaıkanı Bayan Afet ve Maarif~ 
ll Saffet Arıkan tarAfından uğurlandL 

Fenerbahçe Bu Sabad 
Gldlyor 

Üçok ve Alsancak takımlarile 
küme maçı yapmak üzere, Fener 
çe takımı bu sabah saat 8 de şehr 
den hareket edecek ve Bandırma 
liyle İzmire gidecektir. 

Yumurta ihracatı 
Mart ayı içinde şehrimizden 

ya ve Yunanistana 9748 liralık 
murta ihraç olunmuştur. Gönde 
yumurtalar 46050 kilodur. B 
850 sandık tutIJluştur. İtalyaya 
derilenler 300 sandıktır. Kıymeti 
3604 liradır. Mütebakisi Yuna 
na sevkolunınuştur. 

TAKViM ve 

1 Nisan 1938 
PERŞEMBl 

4 üncü ay Gi.ın: 30 Kasım: 151 

Arabt: 1357 Rumt· ıs&t 
Sefer: 6 Mart·" 
Güneş: 5,34 Öğle: 12.ı• 
ikindi: 15,54 Akşam: 18,. 
Yatsı : 20,13 İmsak: 

,,ı 

YURTI A HAVA V AZlYE:'fl 
Yurdun bütun mıntakalarında ha"a 

Iı ve yağıslı geçmiş, rüzgfırl:ır Doğu, ·:~ 
doğusu bölgelerinde cenubi, dlğ~r ~ 
lerde umumiyetle ştmall istikametten A 
kuvvette, Tl'akya ve Ejede kuvvetli ,,
tir. 

D!ln İstanbulda hava kapalı ve 1 
geçmiştir. 24 saat zarfında yağan ya 
metre murabbaına bıraktı ı su mıkt r1 
kilogramdır. ROzgAr şimali lstlknmett-; 
Diyede 5 ilA 7 metre hızla esmiştir. S ' 
te barometre 758,J milimetre idi. ~ 

çok 7,9 ve en az 5,8 santigrat olar ıc 
edilmiştir. 

s 
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a 
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ta 
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fjElfK 
ispanyanın 

et Protestosu 
Ömer Rıza DOGRU L 

T ü~~ü türlü güçlükler içinde 
ell~ Yuzen ve mukadderatı tehli-
t ;.eye giren İspanya cümhuriyeti dün 
.Je Fransa ile İngiltereye bir protes

c Jılo göndererek bu demokrasilerin İs
pan.ya Cümhuriyetine karşı aldıkları 

yaf.azı~·e~e karşl feryat etti. İspanya a-
·aP,.ılerının tarafında Yab d J y b ancı or u ar 
ih.,ar. ~ ancı ordulann yüzler~e tay-
n~'tardeleX: yabancı kumandanlar tara • 

.,--n an ıdare ol 
)'akı ık unuyor ve İspanyayı 
eler~ Y ıyor, İspanya halkına işken· 

ııf ın en acıs 
a ıaarbi A ını tattırıyorlar. Fakat 
aP

8
:::. . t vrupanın iki büyük demokra· 

... 'H ısı, spany .. 
r tedar'k a . Cuınhuriyetinin silah 
jt.b'j • ı .. etınesıne hile engel olduklan 

Çin CU.nıh • 
daf Uliyet kun·etlerinin mü • 

ansı .. 
ıll cün:ıhurl gun.den güne erimekte, ve 
nll dii k Yetın :mukadderatı tehlikeye 
J.d'-riç~e ~e.dir. ispanya cütnhuriyeti ha 

n sılah tedarik d b'ld. v • t kdir-de Ye • d e e ı ıgı a 
er hirk nı en kalkınacak, elinde kalan 

bıüdaçf avuç toprak halkile yeniden 
a aaya ın .. · C" hUti • ., ... ışecek, belki de um-

)/ Yeti, lnuhakkak b' ··ı·· den kur tatacak ır o um 
tef hüYük tır. Fakat garbi Avrupanm iki 
~ karı denıokrasisi, İspanya harbine 
~ tenı ~~ak siyasetinden ayrılmak is 

şl.J 11 nı~'tı leri için, cümhuriyet İspanya 
s1' Jıih u eınadi darbelere uğramış ve en 
~ :ınu ~~-t son tehlikeli vaziyet basıl ol· 
CiP' Ş~oq. 

h İspanya Cüınhuriyetinin son bir 
llnıle ile . ak . . 

250 vazıyeti kurtarın ıçın en 
te~ ~aneti sarf ettiği bn sırada İngil~ 

e "' ile Fransanın ademi müdahale Si 
.rllSet• 

,,1 ınden ayrılacaklarını tahmin et-
) ltıek k 
1,ıı ~o Yanlış olur. 

ş~ J ngiltere Avam Kamarasında 
ef' ~ son haf talar da sık sık teker • 

c J; İ . eden harici siyaset münakaşalan 
~ llgijtere · d · ·· dalı nın sonuna kadar, a emı mu 

ta kal~de~ aynlmıyacağını sarih, hat • 
il atı hır surette göstermiştir. 

) .,,1 1ı;· Fransanın da ayni hattıhareketi ta 
re' d ıpisedeceğine hükmolunabilir. O hal
..... e Panya cünıhuriyetinin son fer-
Yr Yadı da . 

enu.ıuc~eJapsız kalacak, ve isıler 
. ri .. J aoanc:ı üdahale, ciimbu-
dl b.ıY__et hük<tnıeti aleyhindeki Ademi 

- he:ahale İspanya eümhuriyetinin 

1 de ortadan kalkması ile netice-
enecektir. 

Garbi A vrupanın iki bü ··k d k l'asj . . yu emo 
alnının ispanyaya karşı bu vaziyeti 

bıı' :Ya h ala~ın en mühim sebebi, İspan
lllah~rb~n büyük ve umumi ·bir harp 
dır. ~etıni al~asından korkmaları • 
haıı Panya asılerine yardım eden ya 
lı:or~ı devletlerin de ayni neticeden 
lıö~ı ttıa.lan icap ettiği halde bilakis 

e hır harb' d .. ·b· .. l'iiııın.. . ı e goze almış gı ı go-
heıı· uş, ispanya asilerinin davasını 

•ıtısenı· l 
rtı.işI . ış er, ve kuvvetler gönder-

erdır İ •1 . 
rekete 

8 
• .ngı tere ıle Fransa, bu ha· 

ları tak ~nıle mukabelede bulunduk
llatıd kldırde harbin büyüyeceğine i-
):. 

1 an · • t;İştil'tne . ıçm eski vaziyetlerini de· 
Nec ınış bulunuyorlar. 

ıce bum~ k'" . ' V b "az-i:v t .... n u vazıyettir. e u 
f da4 ·t te İngiltere ile Fransa tarafın 

d SJ>any h ı~ "\tku aya erhangi suretle yar-
unu beklemiye yer yoktur. 

,,Cb-bi • 

~ 
Londrad İ l>an~·a h ~ ~ıkan Sunday Ekspres s 

§ekild arbının kimin kazandığım şu 
"j e anlatıyor: 

ı sl>an d 
falya Ya a harbi asıl kazanan zat, 

tal, ~rn generali Vallaııidir. Bu gene
.tine lt ankonun bütün hava kuvvetle-

tınıand d' İ l'a11 oldu~ a. e ıyor. Bu adamın tal 
anlası1 g\J lspanyollar tarafından 
Yas1~d tnaınası için Frankonıın İspan 
dil'. ll \Velarda ismini kullanmakta
kontr~ .. tal yan generali, Frankonun 
ta '\le . Unden tamamile uzak kalmak 
dir tstediği gibi hareket etmekte -.,, 

SURiYE. 

---------= Bir Arbedede 15 
kişi Yaralandı 

Şam, 6 ( _ 
Ş<ırncta A.A.) - Dun Trablusu-
kan . bozuk et yüzünden çı-
a vcıı ~ır münakaşa, Lübnanlı 
bir arha dükkancılar arasında 

ar ed . 
Verrni . e çıkmasına sebebiyet 
rnıan §tır. On beş kişinin ya
bu ha~~sına sebebiyet vermiş olan 
tam b ıse, askerin müdahalesi ile hi· 
nıak Ulrnuştur. Mağazalar protesto 

arnında, bugün kapalı kalmıstır. 

·~~~~~~~~~:=~~~=:~==~~~~========:::::==~~~~~~~~-!!!~• 
ÇEKOSLOVAKYA: \i lngiliz - ltalgan Müzakereleri il UZAK ŞARK: 
Südetler, Bir Japonlar, Çin 
Çek Nazırının ltilafname imzalanınca ı, Taarruzu Karşı-
Istifasını istediler 1 a·· ··ıı··ı Ç k•J k 1 sındaGeriliyorlar 

P 6 (H
ususi) _ Çekoslovak . onu u er e ı ece ı New-York, 6 ·(Hususi) - Uzak 

rag 1 Şarktan gelen en son haberlere göre, 
Südet ~artisi son günlerde faaliye~- Londra, 6 (Hususi) - İngiltere & panyadaki İtalyan gönüllüleri üç haftadanberi devam eden şiddet-
1 · i tekrar artırtnışlardır. Partı, ile İtalya uasmdaki müzakere· der. hal geri alınacaktır. l / li muharebeler neticesinde büyük ka 
enn s··d t Al - • af 

Çek maarif nazınnın, u e •v• . 1 leri idare eden İtalya Hariciye Ingiltere kabinesi bu sabah h 1 nalın şimalinde Japon kuvvetleri, cep 
manları aleyhinde söz so_··yled~gı~ ' talık toplantısını yapmıştır. Na- 1 he taarruzuna dayanamıyarak gerile-

t tır Nazın Kont Ciyano ile İngiltere t 
bahane ederek istifasını ıs emış urların en ziyade İngiliz - tal - ı miye mecbur kalmışlardır. Şantung 

Bı·r mu""ddettenberi de, Almanya ve : Sefiri Lord Perth dün de görüş- yan itiWı proJ·esi ile meşgul ol- Ç 1 . J un şimalinde, in çete en, apon mev 
Avusturyadan gelen demiry~lu va. - tüler. İki taraf arasında en geniş duldan ve kendilerine Romada zilerine mütemadi baskınlar yapmak 

nlarının üzerinde "Bir millet, hır manasile bir anlaşma hazırlan • Lord Perth ile Kont Ciyano ara- 1 tadır. Şanghay'm şimali garbindeki, 
:

0 
let bir lider!" gibi siyasi mahi -

1 
dığı ve iki tarafı hoşnut edecek sında yapılmakta olan müzakere- I Japon mevzileri bugün çetelerin taar-

y:;te bazı tabirler yazıldığı görül - esaslar kararlaştırıldığı bildiri! - ler hakkında malfunat verilmiş ol 1 ruzuna uğramıştır. Japonlar, Çinlile-
müş, Çek demiryolu nazın b_und.an mektedir. Anlaşmanın azami on duğu tahmin edilmektedir. 

1 

rin büyük zayiata uğratıldıklarını bil 
böyle siyasi propaganda .~ah.ıyetın- gün sonra imza edileceği anlaşı- Kabine, bu suretle müzakera - dirrnektedir. 
deki cüınlelerin vagonlar uzerıne ya-: ı lıyor. Anlaşma hakkında verilen tın ruznamesinde mevcut olan Röyter ajansı muhabirinin verdiği 
zılmasım menetmiştir. , 

1 

tafsilat, resmi mahafil tarafından bütün noktalarda husule gelmiş bir habere göre, Şefu mıntakasında 
Azet gazetesinin yazdığına göre, ne tekzip, ne de teyit olunmamak · olan prensip itilaflarından ma- Japon garnizide ayni çeteler tarafın 

"gamalı haç" işaretini taşıyan . bir tadır. İki taraf ta, anlaşma hak- lfunat almış olup müzakereciler, dan taarruza uğramış, ve bunun üze-
tayyare, dün Çekoslovakya, ara~ısi - kındaki re5mt beyanatı, konuş • halihazırda görüşmelerinin neti- rine Japon harp gemileri bu mıntaka 
nin üstünde görülmüş ve cenubı Bo- maların neticelenmesinden son- celerini tespit edecek vesikaları ya derhal yeni takviye kıtalan çıkar-
hemyada alçaktan uçarak, Ceskebu- raya bırakmışlardır. Bu yüzden tanzim etmekle meşgul bulun- mışlardır. 

dejovis tayyare meydanının üzerini J anlaşma etrafındaki bütün şayia- maktadırlar. ı Harp vaziyeti hakkında, Japon ka-
birkaç kere dolaşmıştır. lar, tahmin derecesini aşmamak· Bu vesaikin paskalyadan evvel rargahının verdiği muhtelif tebliğler 

Moskova gazetelerine göre tadır. Bir rivayete göre, itiliıfna- imza veya hiç olmazsa parafe edi 1 biribirini tutmamaktadır. Bir tebliğ, 
menin imzalanması üzerine İs • T leceği tahmin olıınmaktadır. 11 

Japon kuvvetlerinin Suçavdan 15 ki-
Moskova, 6 (A.A.) - "Jurnal dö 1 

Duman 
[Yazan: B. FELEK] 

Karilerimden birisi bana bir mek
tup gönderiyor. Bu mektubu burada 
aynen derce lüzum görmüyorum. 
Mektup, bu okuyucumun bir kalem 
odasına girdiği zaman gördiiğü man
zarayı ve tesiri altında kaldığı hisleri 
hikaye etmektedir. Belki mübalaga
lı yerleri, belki eksik taraOan vardır. 
Onun için mektubun tam muhtevasın 
dan ziyade esas hareket noktasına iliş 
mek istiyorum. 
Okuyucumıın şikayet ettiği bazı 

dairelerdeki sigara dumanıdır. 
Ben tütün içmediğim için bu kafir 

şeyin ne zevk verdiğini bilmem am· 
ma yakınlarımın bu duman önünde
ki iptila ve acizlerini gördükçe onun 
insan üzerinde nekadar cebbar bir 
hükmü olduğunu da inkara imkan 
bulamam. Fakat, yine okuyucumun 
dediği bazı hususi, hatta resmi daire
lerde işyarların vazife saatlerinde ve 
işleri başında tütün içmelerine mü
saade edilmezken, dairelere büyük 
bir gevşeklik ve laübalilik manzarası 
veren bu keyfe diğer bir takım yerler 
de neden müsaade edildiği sual yeri 
olsa gerektir. 

Mosku" milli ekalliyetler meselesini 
1 

lometre mesafeye kadar yaklaştıkları 
Almanya ve Polonyanın bir tecavüz_ Amerı· ka, Avusturyanın nı haber verirken diğer taraftan ayni 
vesilesi olarak kullandıklannı yaza tebliğler, Çin imdat kuvvetlerinin ay 
rak başmakalesinde diyor ki: ni şehrin şimalinden 45 mil mesafede 

"Faşist Almanya, Çekoslovakya - o·· 1 d Al ki bir noktaya vardıklarını bildiriyor. 

Kaldı ki; sigara, bir keyiftir 
buna müsaade ediliy~r diye nargile 
içmiye \•e daha diğer mükeyyefat kul 
lanmıya müsaade edemeyiz. Şu hal· 
de iş başında memurların sigara iç • 
meleri eskiden kalma bir itiyattan 
başka hiç bir muahhar müsaadeye da 
yanmıyan şeydir. Şu halde bunda mü 
baliiga etmemiye çalışınak ve müm -
kün mertebe bu keyfi az yapmak dai
relerimizin vakarı, temizliği ve halk 
üzerinde yapması matlUp olan iyi te
sirleri bakımından nekadar şayanı te
mennidir. 

daki Almanlar etrafında esassız gü- u•• mu•• n en manyayı· Honanın şimalindeki seyyar Çin kı 
rültü koparmaktadır. Bu Almanlar taları düşmana mühim zayiat verdir-

miştir. 22 zırhlı otomobil, 260 tüfek, 
Çekoslovakyada gerek devlet idaresi 
gerek maarif sahalannda fevkalade M 1 T t bir çok mühimmat, 19 otomobil alın-esu U Uyor mış ve 7 tank tahrip edilmiştir. İnsan 
geniş haklardan istifade ediyorlar 
Çekoslovakyadaki Alınanların vazi - ca zayiat 300 e yükselmiştir. 

Bu yazılanmı okuyanlar içindeki 
tiryaki memurlar belki bana bed· 
dua edeceklerdir. Lakin bir mahke· 
mede heyeti hakimenin, nöbette bir< 
polis memurtmun, muayenede bir dok 
torun, gişede bir bankacının, tezgah
ta bir satıcının ve nihayet tramvayda 
bir biletçi veya vatmanın da tütün iç• 
mek istediğini ve buna rağmen vazi
fenin icaplanna m addi ve manevi bil.· 
tün kuvvetlerini verebilmek için bu 
zevkten kendini alıkoyduğunu görit• 
yor uz. 

yeti diğer bütün garp memleketlerin New-York, 6 (Hususi) - Amerika I!! - 1 "Japonya, sulh istemiye 

deki milli ekalliyetlerin vaziyetinden hükfuneti bugün Almanyaya bir no- ı Viyan ada y ~nİ Bir J I mecbur kalacaktır,, 
çok daha iyidir. ta göndererek, Viyanadaki sefareti - :. Londra, 6 (A.A) - Çin diplomat 

Binaenaleyh Çekoslovakya Alınan ni, konsolosluğa çevirdiğini, fakat A- Backonsolosluk il larından B. Sunfo, dün ekserisi mu-
'k Alm A t :S hafazakar olmak üzere elli kadar par lan meselesi Hitlerciler için yeni bir merı anın anyayı vus uryanm 

· ·ı · d u1 v A lhd Ed. lamento azası huzurunda Çinin şim-askeri sergüzeşt hazırlamaya ve İn • o ümün en mes tuttugunu ve vus as ıyoruz 
• dik i vaziyeti hakkında bir k onfer ans 

gillzler icin de müttearrızı te~ si- turyanm ilhakını hukuken tanıma - • 
yasetlerini muhik göstermeye yara- cııgını, çunku Atnerıkanın silan kuV7"' Ankara, 6 (A.A.) - 1'ürklye Cüm· vermiştir. 
maktadır. Almanya Avrupadaki Al- vetile ilhak olunan araziyi tanıma • hurlyetı hükOmetı, Avusturyadakl va B. Sunfo, son zamanlarda askr.ri 

ak t . l I zlyetln icabı olarak Viyana elçllllilnl h k' tt k" · k' af1 ç· .. 't man ekalliyetlerine ancak keneli as- m eaımi üne sadık kaldıgıv nı bil • are a a ı ın ış arın ıne musaı 
IAğvetmlye ve yerine bir bafkonıoloa· 

keri yollan bakımından alaka gös - dirmiştir. luk lhdH ederek tayin edilmek uzere olduğunu beyan etmiş ve demiştir ki: 
termektedir. İşte bunun içindir ki Sinyor Gaytla'nın bir makalelli olan batkonaoloaluk için Almanya hü- ı "Cihan, Çin kıtaatının anudane 

Dairelerde bir aralık tütün içme Y8 
sak edilmişti. Şimdi ne haldedir bil
mem. Lakin kahve günde bir veya 
ilci defa beşer dakikalık müddette içi
len bir şeydir. Halbuki tütlin, etrafın 
sıhhatine dokunacak kadar zehirli du 
man salan ve sayısı ve miktarı tahdit 
edilemiyen zararlı bir keyiftir. 

Al ıtal l şt lmak ta · kOmetlnden bir eksek atur talep eyle- , mukavemeti karşısında hayran kal-
manya, yana ın zyı - Berlin, 6 (Hususi) - Jurnale d'İtal mlye karar vermlt olduğunu bugün lacak ve rnütearrız nihayet sulh ta-

ki altında inliyen Tirol Almanları • ya başmuharriri Sinyor Gayda Av-

11 

resmen Almanya hUkOmetlne bildir- j 1 lep etmiye mecbur olacaktır.,, 
nın vaziyetini bilmemezlikten geli - rupa mecmuasına yazdığı bir makale ~ftlr. 
yor ve Polonyada da zulme uğnyan de İtalyanın Avusturya istiklaline 
ilci milyon Almam hiç mevzuu hah - bağlı olduğu hakkında ileri sürülen 
setmiyor.,, iddiaları çürütüyor ve İtalyanın A -

Daha sonra, Lehistan - Çekoslo- vusturyaya hiçbir taahhütte bulunma 
vakya ihtilafından bahseden gazete dığını, hatta İtalyanın Avusturyaya, 
bunun, Almanyanın teşvi.lcile kasten 

Almanya ile kati mukareneti tavsiye 
çıkarılmak istendiğini mevzuu bah -
sederek diyor ki: den hali kalmadığını anlatıyor. Gay-

"Bizzat Lehistan da, Çekoslovak- da daha sonra diyor ki: "Fransadaki 
ya nüfusunun ancak yüzde 0,6 sını dahili endişeler ve komünist temayü
tcşkil eden Polonyalı ekalliyet me- latı İtalya ve Almanyanm uzattığı eli 
selesini istismar etmek suretiyle mez sıkmak imkanını Paris hükumetine 
kur ihtilafı çıkarmak yolundadır. vermemiştir. Şimdi teşebbüs artık 

Halbuki .bizzat Polonya halkının Fransa tarafından yapılmalıdır. 
% 40 ı ekalliyetlerden miirekkeptir Chamberlain'in gösterdiği sağlam 
Ve bunlar, emsalsiz bir tazyi.lc ve zu-
lüm altındadır. 

Faşist harp hazırlayıcıları milli e
kalliyet meselelerini istismar ederek 
yalnız sulh için değil fakat bizzat 
kendileri için de tehlikeli bir oyun 

oynuyorlar.,, 

RUSYA: 

Münakalat Komiseri 
Azledildi 

Moskova, 6 <A.A.) - Tas ajansının 
bildirdiğine göre, münakalat halk ko 
miseri B. Bekulin azledilmiş ve yeri
ne ağır sanayi komiseri B. Kaganoviç 

getirilmiştir. . . 
Sovyetler Birliği yüksek meclısı, 

Sovyetler Birliğinin Sofya elçisi Ras
koini.lcov'u azletmiştir. 

ROMANYA: 

Mühim Bir Altın ve 
Döviz Kaçakçdığı 

Londra, 6 (Hususi) - Romanya za
bıtası altın ve döviz kaçakçılığı yapan 
büyük bir şebeke keşfetmiştir. Eski 
adliye nazın da şebekeye dahildir. 
Tevkif olunanlar arasında birkaç mü 
him sahsivet te vardır. 

realistli.lc memnuniyetle kaydedilrni

ye değer. İtalyan - İngiliz münaseba
tı Alman - Ingiliz münasebatı ile sı-

kı sıkıya alakadardır. Çünkü, her ilci 

cihette de menfaatleri ve dünya siya-

setini tevzin etmek mevzuu bahistir. 
Roma ve Berlin, aralarındaki mihveri 
muhafaza etmişlerdir. Çünkü tekrar 

elde ettikleri kuvvetlerinin kaynağı

nı bu mihver teşkil etmektedir.,, 

Avusturya metrepolitli Jöndü 

Viyana, 6 (Hususi) - Avusturya 

başmetropolidi İnitzer, Romada Papa 
ile ve Papanın Hariciye Nazırı ile u
zun uzadıya görüştükten sonra geri 
dönmüş ve geri dönerken A vusuarya 
halkına Almanyaya iltihak için kilise 
tarafından neşrolunan beyannamele
rin kilise haklarını feda manasında ol 
madığını anlatmıştır. Kardinalin Al
manya ile Vatikan arasındaki müna -
sebetler üzerinde bir sondaj yaptı-
ğı söylendi. 

Her Hitler, Plebisit mücadelesine 
devam için SaJzburga gitti. Almanya 
dahiliye nazırı doktor Fri.lc bugün bir 
nutuk söylemiş ve "dahili işlerimizi 
halletti.le, diye elimizden gaspolunan 
müstemlekelerden vazgeçtiğimiz sa-
nılmamalıdır .. , demiştir. 

Berlin. 6 (A.A.) - Says İnkuart bu 
sabah tayyare ile buraya gelmiş ve 
öğleden evvel B. Hitlerin muavini B. 

Hes ile mareşal Göeringi ve B. Göb
belsi ziyaret etmiştir. 

B. Says İnkuart bu akşam sporevin 
de bir nutuk söyliyecektir. 

Şufnig çıltlırmamıfl 
Bertin, 6 (A.A.) - D. N . B. bildi-

MISIR: 

Kabine Ekseriyet 
Kazanabilecek mi? 

Kahire. 6 (A.A.) - Mahir Paşa gu 
riyor: rupu bir kovalisyon kabinesi teşkilini 

Birkaç gün evvel Faris Soir gaze- reddetmiştir. Kral ise, Mohammed 
tesi, Şuşniğin delirdiğine ve bir tı- Mahmud kabinesinin kati istifasım 

marhaneye kaldırıldığına dair Viya- kabul etmemiş ve hükumeti kralın 
na daimi muhabirinden aldığı yalan nutkunu hazırlamıya memur eyle • 

miştir. Mahir grupu muhalefette kal 
bir haber neşreylernişti. 

sa dahi, müstakillerin muzaheretile 
Bu haber baştan aşağı uydurma - parla1!1entoda kafi bir ekseriyet te

dır. Bu gazeteye Ivan Kohen isminde min edileceği zannedilmektedir. 
yabancı devlet tebaasından, bir Ya -
hudi makale ve haber göndermekte AMERiKA: 
idi. İvan Kohen on iki saatlik bir 
mühletle Alman hududu haricine çı 
karılmıştır. 

* New-York 6 (Hususi) - Ünited 

Press'in Viyana muhabiri bildiriyor: 

BiiyükOkyanusta 
Yeni Üsler 
inşa Edilecek Alınan en son haberde Avusturyada 

tevkif olunanlann sayıkı (70,000) e 
varmıştır. Bunların hepsi de temer- Vaşington, 6 (A.A.) - Deniz ha
küz kamplarına sevkcdilmektedirler. rekat şefi amiral Leahy, ayan mecli

sinin deniz komisyonunda beyanatta -
ISKANDINAVY A: 

. 
Oslo Toplantısında 
Görüıülen Meseleler 

Oslo, 6 (A.A.) - Danimarka, Fen 
landiya, Norveç ve Isveç hariciye na
zırları beynelmilel vaziyeti tetkik 

bulunarak hükumet büyük hava üs
leri inşa etmediği takdirde harp vu
kuunda büyük Amerikan şehirleri
nin müdafaasını temin etmeğe im
kan olmadığını söylemiştir. 

Amiral, bahri ve askeri makam

ların halihazırd.a büyük Okyanusta 

yeni üsler inşa etmek imkanını tet
kik ettiklerini tasrih etmiştir. 

ve dört memleket arasında pratik Amerikanın Dış Siyaseti 
bakvndan bazı meseleleri halletmek Vaşington, 6 (A.A.) - Siyasi mah 
üzere dün Oslo'da toplanmışlardır. filler, Ruzvelt'in "Amerika günü,, 

Akşam dört nazır radyoda birer ntin tesidi münasebetile 14 nisanda 
nutuk söyliyerek dört memleket ara- "Pan Amerikan Unyon,. komitesinde 
sında hüküm süren dostluğu ve mii- söyliyeceği nutukta Amerikanın ha
kemmel teşriki mesaiyi kayıt ve her rici siyasetinden ehemmiyetle bah
türlü ideolojik bloktan uzak bulun- setmcsini beklcmektedirlcr.Reisicüm 
mak ve harbe sürüklenmemek hu- hur, Amerika lotası ittihadından ve 
susunda müştereken sarfettikleri gay "Amerikan sulhundan da bahsedecek 
retleri tebarüz ettirmişlerdir. tir. 

Ben dediğim gibi bu işe bir yasak 
konmasına taraftar değilim, Emelim, 
memurların kendi kendilerine, daire
lerinin temizliğini, vakannı ve iş sa
hiplerine karşı arzedeceği manzaralar 
bakımından kendili.lclerinden bunu 
düşünüp, tütsiiyü azaltmalarıdır. 

Hataya Gidecek 
Yeni Komisyonun 

Azaları 
Ankara, 6 (A.A.) - Hatayda in

tihabatı ihzar ve tanzim etmiye me-
mur olarak Cemiyeti Akvam tara
fından tayin edilen komisyon ve 
mahkeme azasile diğer ajanların i· 
simleri aşağıladır : 

Komisyon azası: 
Reis: Bay Roger Secretan (lsvtç

re) li, aza: Bay Jacques Lagranga 
(Belçika) lı, aza : Bay H. Ch. G. J. 
Van dar Mandare (Hollanda) h, aza: 
Bay H. Reimers {Norveç) li, aza: 
Sonradan tayin edilecektir. 

Mahsus mahkeme ôzası: 
Reis- Bay Aristide Phocas (Yu

nan) lı, muavin aza: Bay Krüiie -
Jenscn <Norveç) li, muavin aza: Bay 
Pierre Burnier (lsviçrc) li. 

Ajanlar: 
B. A. P . Nicol (İngiliz), B. C. V. 

Dodgson (İngiliz), B. G. Hilhouse 
(lngiliz), B. E. Polet (Belçika) Jı, B. 
G. Vandenbulcke (Belçi.lca) lı, B. 
Fernand Houss (Belc;ika) lı, B. Je
metre Boujouris (Yunan) lı, B. De
metre Stephanou (Yunan) lı, B. A. 
L. Wurlbain (Hollanda) lı , B. A. H. 
Bennewitz (Hollanda) lı, B. J . Lugt 
(:8ollanda) lı, B. Jonas Lie <Norveç) 
lı. _B. E. de Plomgren (lsvcç) li, B. 
Erık Dalin (lsveç) li, J. Lecomte ıls
~içrc) li, B. Roland Gorge Osviçre
lı, B. Bragoljub Pavkovitch <Yugos
lavya) lı, B. Ivan Tomsig (Yugoslav
ya) lı . 
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llODDEİUMtJMtLllCTE: 

Kadını Dövmüş, 
Çocuğun uda 
Korkutmuş! 

AÖIRCEZADA: 

Kardeş Katili 
4,5 Sene Hapse 
Mahkii,111 Oldu 

Aallye birinci caa mahkemeli, 
d6n b1r bozuk ye llhhate ımmr pu
tlrma atma tddtatm• tetldk ~ Meşhut suçlar müddeiumumlliji, 

f.mp)aiz bir munffaki7et r .. 
Parbık bir zaferi-

tir. Fenerde bakUlhlr '8pml Ando- dibı bir tramvayda geçen hakaret 
mm bozak ye kiifl6 putırma •"111 bldiMtılnJ tetkik etmiftir.SUçlu, Petr ~~yük Türk ~ Slnanin ölü -
a&'ülmOf w abıtal belediye mem1D' l'OD Demirciyan imünde genç ve gü- muun 350 inci yıldonumü olan 9 Nl
Juı putlrmayı alarak beledlJ9 ktna- zal I* bdmdır. Kadam, enelld gün san cumart..ı gibıi.i, Süleymaniyede 
,_...,,..,. tahlil ettlrmif1-' bomJt Sirkeciden tramVBJ& blmnlf, kalaba kl ~ başında büyük bir ihtifal 
alduia httlnnd• rapor ~- bk o1duia için ayakta bhmftır. :yapılacaktır. Eminönü Halkevi tua 

V.hbae phltJerl dtnla11tf1 • bu Kontrol memuru, kendisine bilet kes fından ihtifal programı hazırlanmıı -
Uflda Jdmyabamin raporu da 'o1mn mit. bileti de mçlk duran çantuınm br. Merasime sut 16 da lstiklll mar 
mU§tur. Bundan aoma müddeiumD- içine atlmfbr. Mad•m, bunu bir p ile ballanacaktır. Bundan IOJll'a, 

mi ıman ,.,. .. n1 l6Jl.mt. suçlu bakam ve tecavüz 1&7JD1f: Güzel Sanatler Akad~ ~arl ı. 
baklnnda hıtn-Jbb.e Uııununun 282 - Nlçlıı biletimi elime vermiyor- lebestnden Kemal Jmgoz, yiibek mü 
lllCl ...,..._ .... eeZa wrlbwl- sun da pntama atıyorsun? demiftlr. hendls mektebi talebemıden Fakih, 
nl tatemlftlr. Muhakeme brann tef- Bundan .ama da birçok babret cüm Unlvenite arkeoloji ta1ebesindeD Ba
biml lçlQ talik edlJmtttlr. lelerlnl aıralunıfbr. :Mücldel'unuıml- hadır, mühendis Abdurrahman Naci 

llk, suçluyu Sultanahmet sulh üçün- tarabndan birer nutuk söylenecektir. 

iki Salltekarhli Sllf .. I• cll caa mahkemesine vermifUr. HA- Yine istik1i1 mal'fl çalınarak ihtifale 
le lttlle kim IUÇU sabit gard61fl lçln X.da- nihayet verilecektir. 

Dan A,::!' 'Mahv!'ı.t. Dd mı 3 gün hapis ce7MID• mahktlın et-- İhtlfaJden evvel 1Ut 15 de mimar 

lahteklrbk davan netlcelen- miftlr. D • Tal!t ÔZiflk ve mlmarl UlebelJnden 
tir Bı-ı...a-•- - ... 1,UIU -wı-. 'll!ntt-: Salni tarafından 9ın--- ..... ~ye camltn 

• ~wrnu ... 'r m'Jw- KANUNA MUHALEFET • .........,~ 
nü pbesl kltibl Emin Alidir. Km1- • de büyük unattann ha,.t ve -rıe-

8)'111 20 paralık pulları berine ..ııte lflaı Eclea Slıorta rt h•kkında halka ve mekteplilere ı-
16naJ yaptılı iddia ediliyordu. ilah zahat verilecektir. 
keme, bu pulların ..ııte oldulu n. llrketlala D•v•ll Cumarte9 aünü IJlanektepJerde de 
tlcelfne V8l'mlf, atbt l!!mln Alinin Buifm Aallye ildncl cea mmJıke. talebeye sblan halrkııuta maldmat ve-
'8Pblı hakkında kanaat verlcl delil- llMlllbxle Löfenlb llgorta flrketlnln rllecektlr. thtlfale lftlra1r edenlere 
Jer buJunmadılı için pullum mfila- Tlhtiyedetl umumi vekill l'erlç Her ''Mimar Sinan,, rozeti cfalıblacaktır. 
dereslnl w Emhı Allntn 'beraetlne ~ ç1m 1149 n~m::; Gece 1aat 18,30 de radyoda mimar 
brar vermlftlr. Ddnd davanın ~ ~-=dave m slnan h•Jdrında bir koınfel'aDI Yere -
lusg da tQtün hıhiarı Cfbal1 fahri- 1DlUDa DIUllel ft8IDa devam cektlr 
bmnda m•ktnlst Ziymdır. Ziraat V• 1 edilecektir. Geçen cellede muhakeme e.Wı,., C. B. P.nlsl. t.ı.nbul 
U1etine göndıerdllf lstlduma balla- netlcelenmlf, milddelumuml dolf•31 ~ Z9bf mOdüılOIO. Gibel 
dılı Ankara Ziraat mektebinden a- tetkik için abD1ftı. Buglln, ldd••SUll Saantlar Aakdemtat, Yübek :Müben-
lmmq dlplomanndaJd (makine Jm. 86yllyecettlr. 4111, Rafıa N1dk Olmla, IDhaar1lır ve 
mmı) kalemle çizdlll lddla edlll:yor- o .- mühenc:llsler birlill. Ndla teknik oku 
da. llahJreme tahrif suçunu sabit lvle••• Yacllle lu mezunları birlill tarafından Slna-
gönnedlll lçlıı Ziya h81rlwıda berat im Kaıınnıı nm mezarına çelenkler Jconecakbr. 
karan vermlftlr. Kadri tmıinde bir cleJlkanh pçen - ------------

o 1erde Bunafa litmlt ve orada 30'1 clo ı .. ıalıtl'li Sqlalan 
Yaralı ••at Dla Olcll lum1U Vehlbe isminde bir kızla t.mf D'1ll Ajırceza ıubkeımatn&. ko-

' mıfbr. Kendimle evleneceltnl ileri li mftnttıtıtkten 8UÇlu Halit 1rpt, Ba-
Hwn tmıtnd• bir genç. bir lfaftm rerelı: bzı latanbula bçmnıı ve bir un. ~ Fer u., f0f6r Maatafa. Çon-

enel dqün erinde U'kadap Nuum •Y kadar dm latanbulda kaldıktaD aon ' 
tuaıamıftı. Nazım, kaldınlclılı Cer- ra kızı bit vapurla Buruya pder • P Ali. Mavro Mmtda. Bıriato, Re
nhpqa hastane8lnde dün llm(lftür. miftli. Dün kızın annesi müddelumu pt ve Ahmedln nnd,.kemelerlne siz 
'l'abtbt.dll Salih Haflm celedi muye mDııe mGnıcaat ederek Kadri .ıey. li olarak devam edllmlftir. :Muhake
ne etmqttr. Milddelumumllik, Bwn hine dava aÇIDlltar. Tahkikata devam ille, p1miyen pbltlerin çalJnlmuı 
Mldanda takibat ~- edilmektedir. lçbı taılk edlJmiltlr. 
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* SOLDAN SACA: 

1 - MeıPwr ve tarDıl bir harp. 

2 - Dratı .a - KOpteıL 

J - Bina b6ıOnıJerl - Dil 1UUle 
" - KaradmUde bir kuaba - J:mir. 
1 - Dil. 
8 - TaVU' - HOrmet bareblL 
7 - ~ bir Olke - Beraber. 
1 - Bozmak - JGeqek. 
1 - Kanunun \onu - Açılmaz. 
ıo - Beraber - !pllk aarılır. 

* nJKARDAN AŞACla 
1 - Bir nevi aclt 79Dlf. 
t - iman - GJrme. 
a -x..ı.- &u. 

" - Bmh' llp& 
1 - Kokulu 79prak - Erkek adı. 
1 - XOçak kitap - Nota. 
7 - BGcek - Takılı. 
1 - Yemli - lftah verir. 
• - DOn:ramn 80ll1L 

10 - Cilde ftl'du' - OenJI araL 
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TAN 
GündeDk Gazete 

--<>-
iAN'ın hedefi: Haberde. flklrd., her· 
feyde temiz, dDrOst. umlmt olmak. 
kariin gazeteıl olmıya çalıımaktır. 

--0--

A BONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
?SO Kr, 1 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 8 AJ 800 Kr, 
l~O Kr, l Ay 800 Kr, 

Mılletıerara!ll posta tttthadına ·dahil ol
ınıyan ırıemlelretJer tçln 30, 181 9, 8.11 Ura 
~ır. Abone bedeU peşindir. Adres delil· 

TAN 

ispanya Harbi 
Hükiımetçiler Lehine 
Düzelebilir mi? 

c ümhuriyetin, Aragon ile Xa--
talonyayı kaybetmesi, yal

nız arazi zayi etmek mahiyetinde 
kalmaz; ayni zamanda bu bölgeler 
deki askeri kuvvetleri, bütün harp 
lilih ve malzeme ıtoklannı ve bu
ralardaki mühim sanayii elden çı
karmak demektir. Çünkü artık bun 
ların Valansiya üzerinden Cenup 
Batıya doğru nakilleri zaman ve 
lmkinı -geçmi§tir; çünkü kara yo
lu artık kesilmif ayılır, Cümhu
riyetçiler de denize hAkim değil
dirler. 

5 

·m-z-mm 
iKi TIP 

1 ~.<.,.'l( 

iDEALiST TIP 

Yman: SABiHA ZEKERiYA 

rrnek 25 kuruştur. Cevap tçto mektUP 
lara 10 kuruıJluk ı::ıul tıAveıd tlzımdır. M

artın üçünde Lerida ve bu- . 
günkü teıgrafiarda bir yan- lj!!!iiiiilii!iii!!!!!!!!!iiiii!iiiii!i 

lışlık yoksa, dördünde Tartoza 
düpÜf bulunuyor. · Leri\i&, Eber 
!(ehrinin Şimalinde, Zaragoza'· 
dan Barselona giden caddenin be-
men yan yerinde, Eber'e akan 
Segre adlı suyun 1&1 kıyısında, 

Yazan:~~~ 

GENERAL H. EMiR 

Görülüyor kl. son harp vaziyeti, 
Cümburiyetçiler için tehlikelidir, 
Adeta ümitsizdir; mümkün görebil 
diğimiz yegAne çare, elde maddi 
ve manevi heme varsa, hemen Ce
nup Batıya yollamak ve hüktlmetl 
meseli, Murcla (Cartagena'nın Şi-

İdealist kelimesini felsefi mln811D· 
da kullanmıyorum. Halk ve entellek· 
tüel lisanında kullamldıtı ıibi, inan· 
dıiı bir pyeye varmak için maddi, 
mlnevi her tilrlü fedaklrbğı ıöse a
lan, umumi menfaatle, kütle menfa· 
atleri karpıında kendi menfaatini fe
da eden adam manasında kullanıyo
rum. İdealiıt tipin en büyük vasfı, lnı 
ideali bir halk heyecanından, bir küt
le psikolojisinden aldıiı müphem he
yecanlar halinden çıkarıp, bunu bir 
premipe, llınl, mantıki esaslara da
yandırmasıdır. Yoksa bir alev gibi 
parlayıp, kütle heyecanı geçtikten 
sonra sönen, tllldlye, ideal, nereye, nl 
çln glttiifnl bilmiyen adama, ''idea· 
llst,, denemez. 

Go~ MESELELERi J 
Bursanın iyi lir 
Teıebbüsü 

[Yazan: M. ZEKERiYA] 
b Meınleketia her tarafında büyilk 

ir kalkınma hareketi var. Şehirler 
Yeni baştan yapalıyor. Fabrikalar ku· 
ruJ.u1or. Bayat deiifiyor. Fakat biz 
buıılan yakından takip edemiyoruz. 
:&iuhabirlerimiz de bu hayatın içinde 
h11luaduklan için, bu kalkınmaJ'I u
zaktan ıören bir gösle göremiyor ve 
b•. ızı tenvir edemiyorlar. Arada ııra-

Katalonya'nın mühim, ve anlaşı· 
lan, modem surette tahkim edil· 
roiş bir şehri, birçok deıplr ve ka
ra yollarının kavuştuğu büyük bir 
merkezidir. Buradan Barselona, 
kuş uçuşu. yalnız 130 km; yani 
asker ayağı ile, bir haftalık kadar 
bir yol kalmıştır; fakat, böyle bir 
haftalık yollann bir senede bile a· 
lmamadıkları, harpte olagan teY· 
lerClendir. Onun için, meselenin e
hemmiyeti mesafede değildir. Harp 
te esas olan ordudur. Bir düpnanın 
son mukavemet, kudret ve ümidi
ni kırarak onu banşa mecbur et
mek için, son ordusunu, son kuv
vet ve ümit kaynaklarını tahrip 
etmek lh.ıındır. 

da ıu veya bu ıehri ziyaretle de mem 
leketteki bu umumi kalkınma hareke
ti.ni anlamak mtimldin dejildir. Bal· 
b11JU ıazeteci olarak memleketin ;yük 
lelit ve inkipf seyrini safha safha 
Ve la)'fa sayfa takip edebilmek ve sü· İspanya Cümhuriyetinin son za-

luıılanmızda aksettirmek ihtiyaç ve man1arda bin emek ile düzdüğü, 
!Qec:buriyetindeyiz· 

Buna bu sahada ilk hayırlı ve tak· talim ve techiz ettiği fırkalann ço. 
d;- k 1ı ğu, aylardanberi biribirinin arka-
... ., şayan adımı attı. Bursa ap ca-

smdan gelen çok şiddetli ve kanlı 
Teruel muharebelerinde. Eber Neh
rinin Cenup ve Şimalindeki Ara
gon harp ·hareketlerinde, Mantal-

lar tirketi lstanbul matbuatını iki 
&iiıı için Borsaya davet'etti. Bu ziya
retten istüade ederek ·gazetecilere 
811rsaııın iç ve dış hayatını gösterdi
ler. Tarihi eserlerini, müzelerini, mü· 
easeselerinl, fabrikalannı, hamamla- ban, Alcank, Caspe, Huesca, Fra-
l'lllı gezdirdiler: Yapılan tıleri, hazır- ga ve, nihayet, Lerida savaşlann
lanan projeleri, tasavvur edilen yeni- da ezilmiş, erimiş veya dağılmış
liklerl anlattılar. Ve bize Bunanın lardır. Bundan başka, nasyonalist
davasuu izah ettiler. lerin Barselona yaptıklan çok şid 

İstaııbul matbuatı toplu bir halde detli ve zalimane hava taarruzları, 
vfll 1n- 'hf• ,..-a .. =·=-.ıı- 'D •• - ........... -- · - ~Ikın manevi 1tuvvetle~ lazla 
kiiıdan tanımak ve Bunanın d sarsmış oıacctK .ıı..1, :>o.u geı~ naı:ıer-
be • avasını lere inanmaJıc lA ~ ~ 

1 
nımsemek iniklnuıa malik oldu - huriyetin kalbi :11 lıdan merke~ 

ar. Yalnız bu kadarla da kalmıyarak, olan fehirde müdafaaya muzır te
bu davayı bütün Türk milletine anlat sirler yapabilecek kargaşalıklar 
llıak vazifesini üzerlerine aldılar. çıkabilmiftlr; işte, asıl fellket bun 

Bu b' .. k . iz , ___ B !ardadır. 
ır orne tır. B yaUIU' ursa-

~ değil, İzıniri de, Samsunu da, .An- T -.ara da, artoza 'iıın dilfmesi keyfiye-
lek ~ı Adanayı da, h.iil8l8 mem- tine gelince, bu çoktan bek 

etın her köşesini tanımak ve ıör
tnek ve yapılan işleri herkese tanıt- lenen hldise, Katalonyanın, Va-
llıakl isteriz. Bunu münferit teşebbüs- lensiya ve dolayısiyle Cümhuriye-
erı tin Cenup Batı büyük parçası ile 

e Japamıyoruz. I' bağını keseceğinden, Eber Nehri-
diif ~ viliyetler Bunanın g8ster- nin Şimalinde hüktimetin elinde 
baa il'llefe uyarak lstanbul matbua- Jta1an son Aragon ve Katalonya 
di •e o eevlle ile bütibı millete ken- topraklan ile beraber Banıelona-

lllahitlerindeki icraatı ve kalkın • 
~ harekethıl tanıtabilirler. Bursa i- nın, nasyonalistlerln eline dÜfltı&-
çııı b11...:;_ 1 sini pek tezlendirecektir,• ıf"iinkü, 
çık aouuerde İstanbul matbuatında .,.-. 
l'et~eak yazılar, böyle toplu bir ziya- Katalonyadakl ordusunu takviye 
ti ın nekadar faydalı ve müspet ne- için, Cümhuriyetin, memleketin 
..::~•ereceğini anlatmlya Ufi ge- diğer sakin cephelerinin köylerin
~ sanıyorum. Bize ilk defa bu den kuvvetler getirtmesine, ve 
tlıı veren Bursa kapbcalar ılrke- I •bunsuz da Franco'nun Lerida 
ıe.:;;;e Barsa gazetecilerine burada dan sonra, yapacağı hamleleri 
1't11Q. tetekldlr etmeyi vazife biliyo- durdurmasına artık imk8n kalım-

ldarei Mas~ahat 
Zihniyeti 

yacaktır. Bu vaziyetin zaten sayı 
ve her türlü harp ve fenni vasıta
lar cihetiyle, Franco'culara nisbe
ten daha zayıf olan oralardaki 
Cümhuriyetçl kıtalann manevi-

İfi obaııuıa haflmnak, etrafı kolla· deleri tatbik edildiil halde euaafı ko· 
~ 'dee etmek prlDa atedenberi rumak mabadile bul maclclelerhı ih 
ılbııt talıiıdır. Cünıhuriyet rejimi bu mal edildijini ve bunları tatbik et
ibn Yeti bakir eder. Cilmhuriyet re- mlyenlere kartı göz )'UJllaldujımu 

1 Pl'eaırip rejlmicllr· Sistbail tutar, sBylemek cesaretini ı&steriyor. 
~ı icra eder, kanunu ne ihmal Bu cevap ~ecllste haldı bir uabl -n::· ile de ihmaline müsaade eder. yet uyandınyor. Bazı maddelerin ih
l'el let demek, kanun demektir. tda- mal edilmesi ve bunları tatbik etınl
d 111 .. lahat demek ise, kanunsuzluk yenlere göz ywnulmaSI ne elemektir? 
e11ıektir. CtimJıuriyet rejimlnhl u- Amma sıhhat iflerl mflclilr muavini 
~ile tbeıiıade durduju noktalardan bu cesareti ıastermekte haklıdır. Çibı 
te .de kaııunan mutlak hWmiyetini kll belediye zabıta talimatnamesi ele 

ntin etnıektir. alınır da madde madde tetkik edlllrse 
be E~elkj gün tehir meclisinde yeni görüliir ki, bunlann çoju tatbik eclil
k 1ediye zabıta talimatnamesi mflza- memektedlr. &andan dolayı da belecli 
~l'e edilirken, balıkçı ve )ualap dük· yeniıa tehir halla tizerinde otoritesi te 
ı.:•aruıın riayete mecbur olduklan esails edem.emiftir. Verilea emirlere 

a iına ceçiliyor ve hadaıı biri bu riayet etmemek iclet hilmıbe prmif 
!!ıaddelerin tatbik edilmedJiinden, ka tir. 
•ap '\'e balıkçı cliikkinlarınıD pisliiln Geçen ıiln de yasdıil•n liM ba 
den fikayefı ediyor: idarei maslahat zihniyeti devletla o-

SıhJıat tıleri müdür muaviol Os· toriteshıi bozan, kanuna kıymetini 
inan Salt ee•ap verirken zemin ve za azaltan, htikdmet kararlamıa itimat
~aııa 'Uygun banket edildiğini. nite- sıshk tevlit eden eski bir Jıutahktır. 
le ıın teker ve pasta yapaıı yerler hak· Cflmhurfyet ııeJlmi ba zUmiretln de-
._daki talimatnamenin de bası ınad- vanuna mllsaacle .,tnıemelldir. 

yatı üzerinde büyük mikyasta mu
zır tesir yapabileceği de hesaba ka 
tılmalıdır. 

Franco'culann Aragon harp ha

reketlerini durdurmak maksadiy
le, Cümhuriyetçilerin, Guadelhara 
bölgesinde, giriştikleri taarruzlar 
görünüşe nazaran cılızdır ve bu
nunla nasyonalistlerin, Eber taar
ruz sahalarından kuvvet tefrikine 

.mecbur edileceklerini ve bu gibi 

tedbirlerle Katalonya ile Barselo
~~ümit etinek 
beyhlldedir. Ancak böyle bir'.flklr, 
esas itlbari;rle yanlıf delildir; bl
Wda müessir de olabilir. Fakat, 
bunun için kuvvet ile beraber bü
yük kararlar lbımdır. Mesell, 
Frinco'cularuı, Eber Cenubundaki 
Aragon taarrtızları, Guadalape 
suyunda durakladığı, ve hatti E
ber Şimalindeld Franldst harekatı 
bafladılı bir sırada, eter Cümhu
riyetçiler Guadalajara mmtakasın 
da mühiln kuvvetler toplıyarak 
Zaragoza - Calatayud genel isti
kametinde büyük bir taarruz yap 
mak irnkinını bulsalardı, bunun
la hem Franco'culann Aragon ta
arruzunu durdurabilmiş ve hem 
bir açık sahra meydan muharebe 
sinde büyük bir zafer kazanama
salar da, muharebeyi Katalonya
dan ve Barselondan uzak bölgele
re nakletmi§ olurlardı. 

B u gibi, iç hatlaf'da hareket
ler adı verilen, seri ve mü-

ı-~-------------------

malinde) de yeniden kurarak, 
memleketin Cenup parçasını sona 
kadar müdafaaya azmetmektir. Bu 
parça oldukça derin ( 400 ili 500 
km.) ve geniı yani takriben oka
dar) olduğu için, arazi itibariyle, 
muvaffakıyetli bir müdafaaya el
verişlidir ve Şimale karp yeni ku 
rulacak müdafaa cephesi Teruel • 
ile deniz ~asında takriben 100 İdeallltln Gandi (ibi mistik obna
km. kadardır. Fakat buna muka- sı, veya dergihta çile dolduran dervlf 
bil Cümhuriyetçilerin müdafaa e- ılbi dtbıyasından geçmesi bir idealist 
decekleri umum cephe 300 Küsur lik vufı değildir. Olsa oba, bir fera
km. azalmış olacaktır. Bundan iati ifade ettiii için bıµ;an takcllr edl· 
başka Teruel ile deniz arasında ku lir, bazan insanı hayattan, realite -
rulacak yeni cephe, Castellan'm den, yaracbcılıktan mahrum ettlll ı
yakınında denize dökülen Mijares çia takbih edilir. Ben reallteüa 
suyunun Cenup kıyılanna hakim uzaklqan, ve her mllstehue ol 
S. a de Espadan'den başlıyarak, muş fikre bağlanan adamı hakiki lcle
S. a de Yavalambra üzerinden, alist tip olarak tanımıyorum· Uıallrt 
Teruel Batısındaki M. te Univer- olmak için Gand1 pbl beyaz bir sffm
sale gider ve az bir kuvvetle tutu- lele sarılmıya, yahut idealist olaea -
labilir. imı diye malmı, mülldintl, varım, >'~ 

C ümhurtyetçDer, Katalonya-
esslr harekat, yani kuvvetlerin yı terkederken, ayni zaman 

iuııu hiçbir ltbum yok iken terWlp. 
claida bir lraltlbede hlr mecaaıı pı,1, 
bh aptal pbi J'apmıya ltlnm ıok· 
tur. cephenin bir yerinden diğer yerine da Fransa ile komşuluğu yani bu-

süratle taşınarak düşmanı zayıf rası ile olan demir ve kara yollan- • 
yerinden ansızın vurmak şekli. es m da bırakmış olacaklardır. Bu, Der idealin gayesi, muhükak 111-c 

rette ferdi delil, içtimaidir. 1leDlm 
refahımı, benim saadetimi temin 1 .. 
çin yaptığım fedakarlığa, cllditmlJe,. 
"mücadeleye,, ideal iami verilemez. 
İçtimai bir ideal güden adamın ile,. 
önündeki hedef halk, kütle, ve eemı .. 
yettir.. Bunlarm saadet ve refahmı 

temin için, icap ederse malug1 varmı 

yoğunu, ve hayatını feda eden adama 
"idealist,, denir. Yoksa bir adama• 
kulübede -.falet ~inde yap ... fsla 
"idealist,, , ne de refah ve ....ıet lcla
de 1"8f8dliı halde halkan, cemi,.tla. 
meafaatlerlal malafaa eCdll lpa 
"Oporttinlst,, deneMDr. Opottflnllt • 
lldaci tiptir. Onu da yamı im ~ 

onlara pek ağır gelecek ve yaban-
kiden, ancak gerilerinde kabiliyet cı memleketlerle irtibat, hak.im ol 
li ve geniş bir demiryolu ağı bulu- madıklan denize bağlı kalacaktır. 
nan cephelerde düşünülebillrdi; Bu vaziyette General Franco'nun 
buıün ise, motörlü veya kamyon- yapacağı şey de Aragon ve Kata-
lara bindirilmiş kıtalardan müte-- lon'daki bütün kuvvetlerini top-
şekkil ordular için, bu gibi hare- lıyarak yeni Cümhuriyet ülkesine 

ketler artık, iyi mevsimlerde ve yeni bir taarruz yapmaktır. An-
cak böyle bir taarruzun nereden 

yol bulunan yerlerde, ıor birşey nasıl yapılacağını ve muhtemel a: 
değildir. Mötürün sürati, bugiiııkü kıbetlerlnf şimdiden düşünmek 

-harplerde, '811 aw•m ftemml. çok ~. 
yetle telifiye yanyan veya ters ifa 1 
de ile, illt4nfl• pr1erc1e bByük ta DENfZLIDE ı 
ikiyetler tem.Jn edebil9D bir unsur ------
teşkil edecelfıidela bunu mebzuH. • Kaclıköyüncle 
yetle kullanabilen ve ondan isti-

eefim. 
fade etmesini bilen ordular za1er1 Ölümlü Düğin ' 
evvelden n,orta etmif .. Jl)ırlar. ~ <TAN> _ Kaclıköyünde YOZGATl'A: 

Fakat, Cümhuriyetçilerin bu lm Aıd admda bir pııcın dülfinil ya- Ş h • J 
kAnlardan istifade ederek Guada- pıbrtra cinayet i§lemniftir. Meb - C lift man 
lajara çevresil)de ehemınlyetll bir met Kawr tmıtnde bfrl, ceplerfn- J • Ç muvaffakıyet temin edebilmP.leri et.~ .. tabanca, elinde rakı fi· çın ok 
için, çok çetin bir karar vermele- ,.ıen oldulu halde düi(lne ıelmif, Çal J 
ri, tali maklatlan muvakkaten ol- :.. *~~ıe~aıaru:ı.:: ışı ıyor 
sun elden bırakarak heryerden ta- Kavaru bıçakla öldürmOftilr. (Yozgat) tan yazılıyor: 
sanuf ve istifade kabil olan bü- Belediye, şehir plAnını yapbtmllt 
tün kuvvetleri bu balgeye bilyü'k " ... z Dilek .. Refikimiz üzere bir müt.ehassıs ~· 
bir sürat ve mahremiyet ile tOpla "Lüleburgaz" da çıkan "Özdll k" Belediyece bu yıl için tanzim ecHıa 
malan ve nihayet işe tam zama- refikimiz sahifelerini büyütmü e çalışma programına göre, tabiatta 
mnda baflaımf bu]unmalan llzım daha mütekAmll bir fekild in 1 ve bütün güzelliklerini toplamıt olan 
dı; bugün, b6yle bir tedbir artık baflamıftır Muvaff e tfpra çamlığın içeri!iindeki kiralık klSf1dW 
geçtir. mım dllerb. üıyetinin deva- çoğaltılacak, çamlığın her tarafına .,. 

lektrik lAmbalan konulacaktlr. 
Gayrisıhhl kahvelianeler, ve ban-

MEDENiYET iLERLiYOR (INGILIZ ICARIKATVRV : lar kapatılmış, umumi yerlerde kQıt 
oyunlan Jl?.eDOlunmuş, bütün dükkan 
larda temizliğe riayet edilmesi emre 
dilmiştir. 

Halkevinin tekmil pıbelerl çabt
maktadır. Lisan iurslan resim a~ . ' 
yesı açılmıştır. Muntazaman dergi çı 
karllınaktadır. Bando ve muzlk kolu 
tarafından sık sık konserler verilmek 
te, müsamereler tertip olunmak~ 

Yozgat baştan başa elektrikle ~ 
vir edilmiş bulunuyor. Umumi,_. 
lerde ve birçok evlerde radyolar 
dır. 

lzmirde Hayırlı Bir 
Teıebbiı 

Izrnir, CTAN) - Halkevl mühim 
bir tefebbüse giripniştir. Evinde 
1ışan Türk kız ve kadınlarmın ~ 
lıyacaklan elişleri ve eşya, evce • 
lacak bir mağazada sattınlacaktıt 
Bunda evin hiçbir maddi menfaati 
mıyacaktır. 

llr Arabacının Feci Öl& 
İzmir, <TAN) - Bucada bir 

olmuv, bir arabacı kum taşmı 
~en ~ir tahta köprü üstünde ha 
urkmuş ve arabayı devirmiştir 
kemiği kınlan arabacı ölmüşıÜr. 
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~ l-IIKA.VE 1 

Buz Meliikesi 
Yozgathlar 

Tren istiyor 

a a ---- Afifenin Mezarı ---
Yozgattan bir okuyucumuz yazı

yor: 

: Arapçadan Çeviren : Faik BERCMEN -
4 Jll llllllll lllnlll1Jlll' 

Vatanına 
•nm 1111111111111111 ur• • 

Dönmek. 

istiyor 

Artistik patinajda dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra profesyonel olan 

Sonja Heni Amerikada bulunuyor. Amerikalılar "Buz Melaikesi,. lakabı verilen İs

veçli kızı şehir şehir dolaştırarak buz üstündeki hünerlerin! gösteriyorlardı. Seyirci

ler Sonja Heni'ye meftun olmuşlardı. Yüksek iş adamları olan Amerikalılar buı Me

lftikesini bir de sinema perdesinde: tecrübe etmek istediler. Bu tecrübe buz üstünde 

kaymaktan daha fazla rağbetle karşılandı. Fakat, şimdi İsveçli. kızın kunturat müd

deti bitmiştir. Her ne pahasına olursa olsun kıınturatını tecdit etmek istemiyen Buz 
Melfıikesi, vatnnına dönmek kararındadır. 

Sonjanm Ameri~ayı bırakmaması için kendisine yeni yeni teklifler yapılmıştır. 

Bunlar arasında bir de izdivaç teklifi vardır. Simdi, Buz Mclaikesinin vereceği ka

rar spor ve sinema mahafiliiıde merakla bekleniyor 

"Yozgatlılar çok çalışkan insan
lardır. Şehrin iman hususunda çok 
uğraşıyorlar. Halkın kültÜI' seviyesi, 
memleketin iktısadi durumu gittikçe 
yükseliyor. Yalnız Yozgatlılam.n ken
di rcfablannı daha üstün bir seviye
ye çıkara~ak, ve ayni zamanda bii
tün memJeketc faydalı olacak bir tc: 
mennide bulunuyorlar. Bu temenni 
şudur: 

Yerköy istasyonunu Samsun tren
lerine bağlamak üzere Y ozgattan ge
çecek bir hat inşası. 

Bu takdirde, Yozgadın kısa bir za 
manda pek ziyade inkişaf edeceğine 
şüphe yoktur. İnşa edilecek böyle 
bir hat Yozga~n iktısadi durumu Ü· 

zerinde çok müessir olacaktır. 
Bu noktanın alakadarların dikkat 

gözüne koyulmasını r ica ediyoruz.,, 

······································-·········· s 
5 . .OKUYUCU 

Mektupları 1 
.. -......... . ..... ·-···· 

Bu cami Sianın mı? 
Üsküdarlı okuyucularımızdan Bay Hilmi 

şunları yazıyor: 

"Üsküdarda Şemsipaşa ile Üsküdar iske
lesi arasında Mimar Sinanın eseri olduğu 
iddia olunan minaresinin kurşunları dökül
müş bir cami harabesi var. Hayvanların 
sığındığı bu yere biz Üsküdarlılar bakmak 
tan utanıyor ve diyoruz ki: "Bu cami şa
yet dendiği gibi tarihi bir eserse tamir edil 
sin ve şimdiki perişan halden kurtarılsın 
değilse, yıktırılsın.,, Keza Salacık iskelesi~ 
deki metrük mescit te balıkçıların dilkkanı 
olarak kullanılıyor. Bir mabedin bu haline 
acımamak kabil değil .. Nazarıdikkati cel -
betınenizi rica ederim.,, .. . 

Cankurtaran otomobili 
naraççı sokakta kumaşçı Sırrı Kaleci im 

zasile şu mektubu aldık: 

lEu+bol =-~~ Şampiyona Haz1rllğı 
______ r_ lstanbul Muhteliti 

"Köprü ile Şi1,<hanekarakolu arasındaki 
yoldan gelip geçenler hemen her akşam sa
at 6 da cankurtaran otomobilinin olanca 
süratile ve canhiraş düdüğünü çalarak geç 
tiğini görürler ve acaba gene bir kaza mı 
oldu, diye üzülürler. Nekadar kalabalık o
lur...a olsun '"' hu .:ıl .. h:ılıl- .....,..._,,.,ı_ •·--
lar da nekadar tobii bulunursa bulunsun 
bir şehirde böyle bir otomobilin her geçişi 
vatandaşlara bir üzüntü ve acı duymak his
sini aşılar. Bu kadar süratli gitmesile daha 
mutedil bfr yolda. vaka yerine yetişmesi 
arasında birkaç dakikalık bir gecikme mev 
zubahs olabileceği tabii iken, bizzat kendi
sinin bir kaza yapması muhtemel olan bu 
otomobilin böyle hemen her akşam ayni sa 
atte nereye, han~i kaza yerine gittiği haklı 
olarak merak uyandırıyor 

Mersinli Ahmet Hangi F. Vienna ile 

T •d G •• k Karşılaşıyor 
atagorı e ureşece Ank":'.!0~.,:ıı:·r:.:ın:.af:~:: 

Gazeteler, Avrupa şampiyonasına laşmalar yapmak üzere Viyananın 

girmek üzere on güne akdar Eston- kuvvetli klüplerinden First Vienna-
yaya hareketi mukarrer olan Milli mn Türkiyeye davet edildiğini evvel-
güreş takımımıza Mersinli Ahmedin ce bildirmiştik. 
de gireceğini ve yakında idmanlara Malfun olmıyan bir sebep yüzün-
başlamak üzere An.karaya geleceğini den Izmir müsabakalarından vazge-
haber veriyorlar. çildiği ve bu takımın yalnız Istanhlll 

Mersinli Ahmet, bir seneden faz- ve Ankarada karşılaşmalar yapacağı 
la bir zamandır güreş yapmıyordu. anlaşılmıştı. 

Profesyonelliği hakkındaki sözlerin Son dakikada öğrendiğimize gö-
dedikodudan ibaret olduğunu tahmin re, Viyana takımının Ankara ve Is-
ettiğimiz için bu bahse temas edecek tanbulda yapacağı maçların tarihlc-
değiliz .. Ancak, Mersinli Ahmet, bu- ri tesbit edilmiştir. 
gün doksan kilodan fazla çekmekte
dir. Şimdiki vaziyetteki sıkleti ağır 
cüssedir. 

Bizim ağır sıkletimiz Çoban Meh
mettir. Şüphesiz ki Goban varken 
.Mersinli Ahmedin ağır sıklette güreş 
mesi mevzuubahsolmadığı gibi, Ço
ban, olmasa da Mersinli bir ağır sık
let pehlivanı olacak vücutte değildir. 

Yarı ağırda Mustafa varken Mer
sinlinin seksen y~ kiloya girmesi
ne de imkan yoktur Şu halde knla 
kala 79 kilo kalıyor. Gerçi bizim Mil 
ll güreş takımının 79 kilo pehlivanı 
olan (Adnan) m sakat olduğu söy
lendiği için Ahmedin bu sıklete gir
mesi hatıra gelebilir. Lakin bu teşeb
büs çok geç kalmıştır. Bir kere, Ah
met idmanlı değildir. Avrupa şampi
yonasına girerken bir haftalık bir 
idmanın kafi gelmiyeceğini söylemi
ye hacet yoktur. Ahmedin idmanlı 
olduğunu kabul etsek bile, sıkletini, 
on gün içinde 90 dan 79 kiloya indir
mesine maddeten imkan yoktur. E
ğer herhangi bir mülahaza ile Ahnıe 
din 14 kilo birden zayıflatılmasına 

teşebbüs edilirse sıhhati tehlikeye 
girmese bile - ki pek muhtemeldir -
muhakkak kuvvetten düşer, ve pa
çavraya döner. Güreşçi sıkletinin ne 
güçlükle düşürüldüğünü bilenler bu 
mülahazamızda bizimle beraber olar 
cağında şüphe yoktur. 

Şu halde Mersinli mhmedin Av
rupa şampiyonluğuna hangi sıklette 
ılireşeceğinl kestiremiyoruz. M er•İnli ~hmet 

Viyana takımı 15 nisanda şehri
mize gelecek ve ilk maçını 16 nisan 
cumartesi günü Taksim stadında ls
tanbul muhtelitile yapacaktır. Maçı 
müteakip o akşam Ankaraya hare
ket edecek ve 17 nisan pazar günü 
Ankarada Ankara muhtelitile ikinci 
karşılaşmasını yapacaktır. 

Viyana takımının Türkiyede baş
ka maç yapıp yapmıyacağı heniız 
kat'i olarak takarrur etmiş değildir. 

Hakkı ve Şerefin Cezaları 
Bükreş muhtelitine karşı çıkarı

lan Istanbul muhtelitine çağırıldık

ları halde mazeret göstermeden gel
medikleri için Istanbul disiplin di
vanı tarafından Beşiktaşlı Hakkıya 

bir ay, Şeref'e de üç ay ceza veril
diği malumdur. 

Türk Spor Kurumu Futbol Fede
rasyonuna tasdik için giden bu ce
zalar, Federasyonun yerinde bir ka
rarile geriye bırakılmıştır. 

Haber aldığımıza göre, Milli Kü
me maçları esnasında bu cezaları 
tatbik etmenin Beşiktaş kli.lbünün 
avantajına mani olacağı düşünülmtiş 
ve tatbiki Milli Küme maçlarından 
sonraya kalmıştır. 

Güneı ve Beıiktaı 
Maçının Hakemi 

Bu pazar günü Şeref stadmda 
yapılacak olan Güneş ve Beşiktaş 

1 karşılaşmasının hakemini tayin et
i mek üzere iki klübün murahhasları. 

İşitildiğine göre, bu otomobil böyle her 
akşam vapura belediye doktorunu yetiştir! 
yormuş! .. Bunun doğru olacağını ümit et
miyorum., 

Klüpler: 

Pera Takımının Atina 

Seyahati Kaldı 
Gayrifedere klüplerin en kuvvet

lilerinden olan ve Beyoğlu muhiti
nin ismini alan Pera klübü, ~:ıskal

ya tatilind~ istifade ederek Atına 
rnıntakasıoa müracaat etmiş ve Ati
nada iki maç yapmak üzere mutabık 
kalmıştı. 

Son dakikada haber aldığımıza 
göre. bu klübün Yunanistana gelm(.'
sini muvafık bulmıyan Yunan lfari
ciyesi ait olduğu makamlara ;rolla
dığı bir mektupla Pera klübünün A
tina maçlarına izin vermediğini bil
dirmiştir. 

Denizci lik : 

Beşiktaş Klübü 

Denizciliğe Başlıyor 
Beşiktaş Jimnastik Klübü Baş

kanlığından: 

Klübümüzün Denizcilik kısmı bu 

ay içinde faaliyete geçeeeğinden yüz 

me, su sporu, kürek ve yelken spor~ 

larına heveslilerin tanzim edilecek 
program dairesinde derslere devam 
edebilmesi için şimdiden klübP. mü
racaatla isimlerini kaydetirmeleri ri
ca olunur. 

dün, mmtaka merkezinde toplanmış
lardır. 

Murahhaslar bu maçı Adnan A
km'ın idare etmesini kararlaştırmış
lardır. 

B eyrutun sıcağından kurtul
mak üzere Brimmane'ye gi

diyorduk. İki arkadaştık. 

Otelin biraz ötesinde otomobil
den indik. Çamların arasında ya
vaş yavaş yürümiye başladık. Ar
kadaşım bir aralık durdu, yüzü sa 
rardı. Ve ağzındaki sigarayı asa
biyetle iterek ayağı ile ezdi. Ben 
onun bu ani değişikliğine şaşkın
lıkla bakarken: 

- Bana bir ~igara ver! dedi. 
Baktı. Sonra onu içemedi kıvı-

rıp yere fırlattı. 

- Şuraya oturalım biraz!. 

- Oturalım. 

Bir sür ü sualler sormıya başla
dım. Durdu. Gözleri dolmuştu. 

- Kusurumu bağışla kardeşim 
dedi. Buraya gelince kendimi tuta
mıyorum. Eğlenmek üzere geldik 
amma .. 

Sesi boğazında kısılıyordu. 

- Şuracıkta kız kardeşim yatar. 
Bir sigara ver bana, otelden bir 
paket alır borcumu öderim. 

Sustu. Bir iki nefes çektikten 
sonra: 

- Sana anltayım, dedi. 1917 se
nesinin sonlarıydı. Rızk kapılan 

kapanmıştı ve sefalet, ölüm gir-
dapları açılmıştı. Yüzlerce kişi so 
kaklarda açlıktan ölüyordu. Ba
bam kansını ve çocuklarım seven 
bir adamdı. Allah rahmet eylesin. 
Açlığımızı gidermek için bütün 
gayretini harcıyordu. Sırtına, ba
kır tencereler, basmalar vurur ve 
köy köy dolaşırdı. Sırtındaki eş

yayı arpa ile, darı ile buğdayla 

değiştirirdi. Kaç defa boraların, ti
pilerin arasında kaybolacaktı. Bir 
kaç kere de eşkiyalar yolunu kes
tiler. 

ir gün babam annemin yanı
na oturarak: 

- Meryem! dedi, eşkıyalardan 

nefes almanın imkanı yok, dedi. 
Korkuyorum; kendim için değil 
sizin için. Eğer beni öldürürlerse, 
size kim bakacak. Brimmane'de 
bir doktor bir yatı mektebi yaptır
mak istiyormuş. Amele olarak ora 
ya gider çalışırım. Çocukları da 
oraya yerleştiririz. 

Babam ayni zamanda iyi bir ya 
pı ustasıydı. Bir merkep yükü eş
yalarımızı alıp buraya geldik. O 
vakitler ben on yaşında idim. Ben 
den küçük bir erkek bir kız kar
deşim vardı. Taliimiz yaver gitti 
ve bir ay sonra bina bitti. Burası 
iki kısımdan ibaretti. Biri erkek
lere biri de kızlara aitti. 

Bir gün erkek kardeşimle beni 
zükur kısmına, kız kardeşim Afüe

yi de kızlar kısmına götürdüler. 

Kardeşimle benim yattığım yer 
biribirine uzaktı. İlk gece uyuya 
madım. Annemin dizinden ayrıl
mak bize çok güç gelmişti. Neyse .. 
Dört haf ta içinde bu yeni hayata 
alışmıştık. 

Fakat karnımız doymuyordu. 
Küçük bir parça ekmekle azıcık 
peynirden ibaret olan yemek bizi 
doyuramıyordu. Yemeğimiz her
gün ayni şekildeydi. Çocukların 

çoğu açlıktan ağlıyor, çırpınıyor

du. Aramızda, yaramazlığından ve 
haşariliğinden dolayı "ifrit,, diye 
çağırdığımız bir çocuk vardı. Bir 
gün ansızın kayboluverdi. Gece de 
görünmedi. 

Bir gün sonra bahçede ovn~r

ken ona rastladım. 

- Neredeydin ürit? 

- Sus .. Köye kaçtım. Diyerek 
elini koynuna soktu. Ve bir baz
dırma ile bir avuç kuru incir u
zattı. 

- Bunları al ye!! 

O gün Perşembeydi. Kızkardeşi 
mi ziyaret edecektim. İncirden ve 
ekmekten birer parça sakladım. 

O gün Afifeyi bir kayanın üs-

tünde büzülmüş buldum. Rengi 
sap:,arıydı. Beni görünce gözleri 
dolu dolu oldu. Boğuk bir sesle: 

- Karnım aç ağabey! dedi. 
Yüreğim öyle burkuldu ki ... 

Ekmekle inciri uzattım. Ertesi haf 
ta hastalandım ve ancak bir ay son 
ra Afüeyi görebildim. Büsbütün 
erimişti. 

- Burada herkes benimle eğle
niyor ağabey! diye bana sokuldu. 
Karnım aç... Annemden babam
dan uzağım. Bu halle ben nasıl 
güler oynarım. 

Bir hafta sonra yemek tam.ami
le azalmıştı. Çocuklar arasında 
müthiş bir açlık hüküm sürmiye 
başladı. 

Aradan zaman geçti. 
Mektepten bizi çıkardılar. 

Sadece Afife kalmıştı. Birçok ço
cuklar açlıktan ve hastalıktan öl
düler. Bu havadisi annem işitince 
babama: 

- Afüeyi buraya getirelim! di
ye sızlandı. Orada ölecek. Biz ne 
yiyorsak o da onu yer .. 

Babam -Allah · rahmet eyle
sin .. - Onun orada kalması heın 

kendisi hem de bizim için daha ha· 
yırlıdır. diye cevap verdi. 

- Zaten sen onu küçüktenberi 
sevme:ı.sin! Kabahati sıska ve za· 
yıf olması değil mi? 

O sabah erkenden kalktım. Ve 
dışarı çıkmak istedim. Fakat dı§ 
kapıyı açamadım. Arkadan itiliyor 
du sanki. Kardeşimi çağırdım. Be-

bam kuvvetimi anlamak ister gi· 
bi: 

- Ayağınla vur aç! dedi. 

Az geri çekildim ve kapıya miit 
hiş bir tekme savurdum. Kapı açı· 

lınca yere birşcy sürünür gibi ol• 

du. Yırtılmış bir entarinin içinde 

kemikleşmiş bir vücut vardı .. Yer· 

de kana bulanmış saçlar görünü· 

yordu. Titredim. Korktum. Baba· 

mı çağırdık. Cesedi döndürdü. O 
zaman.. O zaman hepimiz birdetl 

inledik .. Yerde yatan Afüeydi. 

Anam saçını başını yoldu. Koy· 
nundan kuru bir ekmek çıkarıl' 
Afüenin ağzına uzattı: 

- Ye kızım ye yavrum bilyiyot' 

sun, ki açsın! 

Artık geçmişti. 

Kardeşimin ölümünü doğure.11 
asıl sebebi bulamıyordum: AçWC• 
tan mı hastalıktan mı, soğuktatl 
mı yoksa kapının açılmasiyle hiı• 
sıl olan sukuttan mı ölmüştü? .sıı· 
rasını kestiremiyordum. 

Evde beş on tahta vardı. Babs.ıtl 
hepsini toplayıp hakir ve fıı• 

kir bir tabut yaptı. Tabutu 51rtırı9 

vurup mezarlığa yollandı. YanJll' 
da yalnız ben vardım. Boyumdııfl 
büyük kazma ile Afüenin meza!l' 
m kendim açtım.,, 

Arkadaşım eliyle bir işaret yıı~ 
tı. Köy mezarlığının kenanndal<' 
küçük bir mezarı gösterdi: 

- İşte Afifenin mezarı! dedi· 
Ertesi gün Afifenin arkadaşW 

nndan bir kızı gördüm. YanıJ119 

koşarak: 

- Afife evvelki.gece penceredefl 
kaçmıştı. Ona de, ki buraya bir d9 

ha dönmesin.. Çünkü biliyorsıı~ 
ya muallime çok sert ve aktı yrıre 
li .. Sonra onu öldüresiye döver. S9 

kın dönmesin e mi? 

Dönmesin .. 

Evet.. Zavallı kardeşim Afife 
oraya bir daha dönememişti.. 
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Yeni Evliya Çelebi Tetkikleri : 

Şem•ipcqa medrue oe camii mimar Sinanın en •on ueridir. biz onu, bu hale koymu'uz 

Koca Sinanın Ahır 
Yapılan Son Eseri 
B oğaz, Anadolu sahilinde, 

Kızkulesinin sağındaki es
lti karakol binasının bulunduğu 
Yerden başlar. fstanbula gelen her 
8?Yah. &sfora açılan gemisinin 
lüvertesinde dikilir, elinde dürbün 
l3oğazın dillere destan efsanevi 
:tı:ı.anzaralannı arar. Kafasını bütün 
:tı:ı.asivadan temizler, onu yalnız 
Boğazdan kopya edeceği bedii man 
Zaralara açar. 

Leandr kulesinden sonra dürbü
nüne Şemsipaşa sahillerindeki Ho-
tantolann kulübelerini andıran 
toprak ve pis kubbeler çarpar. Bu
rası bir mandıra, kubbemsi şeyler
de üstüne toprak çekilmiş saman 
.. IJ. ... t -- .... ı .. ..,.,J,. d o • '<.•o he>;)"alinlıı 

burku~duğunu görür. B ız_de, va~urumuz Usküdar 
ıskelesıne yanaşırken, tü

tün depolarının önünde kubbeleri 
çıplanmış bu "harabeyi daha yakın
dan görürüz, bedii zevkimiz inci
nir: 

b~-: Niçin, deriz, bu harabeyi büs
utun ortadan kaldırmazlar?. 
Bizim sinirlerimize dokunan, 

8eyYahlan hayal kırıklığına uğra
tan bu harabe nedir? Merak etti-

ğinizi anlıyorum. Şu halde yarım 
S:atinizi ayırınız. Burasını size 
8ostereyim: 

Tütün depolarını geçtikten son
~ dar ve pis bir sokak bizi kanat
li rı düşmüş taş bir kapıdan içe-

Ye sokar. Solumuzda taşlan par
Ç~lannuş, yerlere serilmiş pe-
~Şan bir mezarlık var. İçe
l Ye girince üstündeki saçak-
arı çökmüş, yüksek birer 

sanat eseri olan başlıkları sı
~tnuş bir sıra mermer sütun, on-
atın arkasında da kapıları kırıl

lllış, bazılarna teneke çakılmış 14 
Oda görüyoruz. Kapının birisini iti
~orurn : İçeride geviş getiren beş, 
<>n inek var. Birisini daha açıyo
~rn: Burası koyun ağılı .. 'Oçün
f Us~ ~bdcsthane yapılmış, beşine 
akır ınsanlar sığınmış. Bir odadan 

&arsak ve ihtiyar bir ses: 
l3 - Burasını yıkacak mısınız 

ay? diyor. 
Birisinden dışarıya yavrularını 

kıskanan bir köpek fırlıyor. Kar
§ıda tarn ortada döşemeleri sökül
müş, duvar ve kubbe sıvalan düş
müş, dershaneye benziyen bir yer 
'Var. Kapısının üstündeki beyaz 
mermerde şu kitabe okunuyor: 
t"' <Selamünaleyküm bima saber
urn fenimeddar ukba.) 

Kubbelerin, duvarların üstlerine 
doğ sarmaşıkları bir kanser gibi 
sarılmış, yıkıcı ve kemirici kökleri-
n·. 

ı ıçerilere kadar işletmiş. Sağ ta-
rafta kapıları, pencereleri, par-
ll'laklıklan sökülmüş, narin bir 
kubbenin örttüğü taş bir binanın 
ç~~lnklarını, yıkıklarını görüyoruz. 
.Ou§lnan obüslerinin delik, deşik 
ettıği bir istihkfıma benziyor. Mev
~un ve ince iki mermer sütunun 
stünde, çamur sızıntılarının altın 

da ~ozurnüze ilişen şu kitabeyi be
celıvelim: 

--.. ................................................. ,,,,.~, 

YAZAN: : . ~ 

~ 1. H. Konyalı~ 
~"~.....,,~ ...... ,.._,...... ...,.j 

Koca Sinanın kendi elyile kur
cluğunu •Öylediği bu güzel e•erin 
fU harabi haline ne der•iniz? 

Şemıl Pat• eyledl bu cımll bUnyıd can 
Umuız kim olı merhumun yeri "Dar·Dı· 

ıellm., 

Otvlyal Hıtlf gl!rünce dedi kim t1rlhlnl 
Secdeglh olıun Hıblbin ümmetine bu 

Sene 988 

B u kitabeden burasının Şem
si Paşa isminde bir hayır 

seven tarafından yapılmış bir ca
mi ve avlusunda sıralanan 13 oda 
ile bir dershanenin de medrese ol
duğunu öğreniyoruz. Camie deniz 
tarafından ön duvarı tamamen çök
müş zarif bir kümbet bitişmekte 
ve yaslanmaktadır. Burası da tür

be olacak. 
Avlu kapısından dışarıya çıkı-

yoruz. Önümüzdeki perişan rıhtı
mı deniz yalıyor. Uçurumlu açılan 
taşlarının aralarında köpek leşleri, 
süprüntüler var. 

Bahçede, camiin ve türbenin 
içinde ve önlerinde bir yığın mer
mer enkazı var. Türbe ile cami a
rasındaki; hendesenin en güzel şe
killerine göre oyulmuş tunç bir 
parmaklık bize bu işin yüksek bir 
sanatkar elinden çıktığını gösteri
yor. Gözümüzü camiin aydınlık kub 
besine çeviriyoruz. Mimarisindeki 
incelik, yazılanndaki güzellik, 
renklerindeki ahenk bizi teshir et
miye başlıyor. Hele pencere üzer
lerindeki panoların yazılan şnh
eser ... Camiin sağında temeline ka
dar yıkılmış bir minare yeri var. 
Şu manzumeyi dıprdan bir daha 

suzuyoruz. Kapılarda ve pencere
lerdeki ahenk, kubbenin oturtulu
şundaki insicam, hele türbe kub· 
besindeki ·müstesna duruş bize bir 
deha eseri önünde bulunduğumuz 
kanaatini veriyor. 

Panolarda, kubbelerde ve duvar
larındaki yazılarında şimdiye ka-
dar başka bir yerde rastlamadığı
mız bir hususiyet göze çarpıyor: 

Yazılar kabartmadır. Bazı dökü
len yerlerini kaldırıyoruz. Altın

dan yazı şekillerine göre çakılmış 
çiviler çıkıyor. Sanatkar yazılan 

kabartma yapmak için evvela çi
vieri hazırlamış, sonra da üstle-

rine alçı koymuştur. Türbenin ka
pısı ve ön duvarı çokmüş, sıvalan 
tamamen dökülmüş karşı duvarın
da yalnız iyi bir sühisün birkaç 
kelimesi kalmış, Türbede sanduka
yı andıran hiçbir şey yok. Bir ki
tabe de bulamıyoruz. Halbuki tür
beyi eskiden görenler; içinde mcr 
merden iki sanduka bulunduğunu 
söylüyorlar. 

Harapiyeti ve metrukiyeti için
de pırlanta parlaklığını ve şeta
retini sakhyan bu manzumenin 
mimarı kimdir? 

S izi daha fazla bekletmiye
yim: Bu külliye büyük ve 

dahi Türk sanatkarı mimar Sina
nın yapısıdır. Şemsi Paşa da Tür
kün yüksek ve içli bir şairidir. Üs
tat Sinan ince ruhlu, ince zevkli 
şaire eserini beğendirmek için sa
natının bütiin inceliklerini burarla 
göstermiş. Bu manzumede Süley-
maniye gibi gövde ihtişamı yok, 
fakat sanat insicamı var. Hicbir 
eserde zarfla mazrufun bu kadar 
biribirine uyduğu görülmemiştir. 

Bu külliye Sinanın son eserlerin
dendir, sanatının, dehasının en son 
tekamül izlerini burada buluyoruz. 

Sinan için ihtifaller yapıyoruz, 
Onun sanat ve dehasını tebarüz et
tirmek için kitaplar hazırlıyoruz. 

Fakat gözümüzün önünde en muh
teşem bir esed hani harıl çöküyor 
da görmüyoruz. Müzemizi, beledi
yemizi, evkaf idaresini ve bunla
rın başında yüksek koruyucu, ta
rih kurumumuzu vazifeye çağırı
yorum. Birkaç sene sonra ayakta 
duran enkazı da toprağa uzana
cak. İmkan varken büyük şairimi
zin mezarını, dahi mimarımızın in
cisini kurtaralım. 

* Evliya Çelebi der ki: 
"Şemsipaşa camii lehi deryada 

küçük bir camidir. Amma o kadar 
şirin bina olunmuştur ki, geriden 
gören bir kasrı müzeyyen zanne
der. Mimar Sinan binasıdır. Şemsi
paşa medresesi ve darülkurası da 
Mimar Sinanındır. (1)" 

Kapısının üstündeki Şair Ulvinin 
tarih kitabesinden camiin H. 988 -
M. 1580 yılında ikmal edildiği an
laşılıyor. Halbuki üstat Sinan H. 
996 - M. 1588 de ölmüştür. Za
hire göre, bu külliye Mimar Slna
nın ölümünden sekiz sene evvel ya 

NAZI DiNi: 
A 

Almanyada 
Mabetler 
Kuruluyor 

Almanyada yeni bir dini hareket 
var: Hıristiyanlığın yerine ırk, kan 
ve toprak üzerine dayanan naz:i di
nini geçirmek için her gün yeni bir 
nevi faaliyet görülüyor. Son gün
lerde Almanyada yeni dine uygun 
evlenme törenlerinin J!asıl olacağı
na dair bir risale çıkmıştır. Bu risa
lede Alman dinince evlenmek isti
yenlere beş nevi şekil gösterilmek
tedir. Eski Cermen usulleri, bütün 
eski hıristiyan usul ve adetlerinin 
yerini almaktadır. 

Nevyork Herald'in Berlin muha
biri bu törenler hakkında şunları an
latıyor: 

"Evlenme resmi, Hitlerin bir büs
tü önünde yapılıyor. Çünkü nazi iti
kadına göre Hitler Allahın Alman 
milletine kendini gösteren şekli ve 
timsalidir. 

Eski Cermen mukaddes ateşi tö
rende mühim bir yer tutuyor. Bir 
mangal içinde ortaya konulan bu a
teş güneşi temsil ediyor. 

Törende çalınan musiki parçalan
nın hıristiyan itikatlanna alakası ol-
mamasına dikkat edilir. Evlenme ala 
yında meşaleler yakılır ve yeni Al
man haçını havi bayraklar taşınır. 

Gelin bekareti gösteren genç kız
lık tacını mukaddes ateşe atar ve bu
nun yerine yeşil yapraklardan gelin 
lik tacını geçirir. Evlenme memuru 
şu sözleri söyler: "Kanun rabıtası, 

gelin güveyi bir papazın takdisinden 
daha sıkı surette biribirine bağlar. Bi 
zim hakimiyetimiz ahrette değil dün 
yadadır. Nazi görüş tarzında birleş

miş iki insan sıfatile biribirimizin kal 
bini bulmuş bulunuyorsunuz. Hıristi 
yanlığın yabancı bir din olduğuna 
kanaat etmedikçe Alman kanınız ta
mamile rahat edemiyecektir.,, 

Evlenme törenlerinin bir şeklin

de Hitlerin şu sözleri tekrar edilir: 
" Biz kadına, milletimizin ebedi an
nesi gözülye bakanz. Kadın, b ir in
sana bütün hayatınca, bütiın çalış

ma ve mücadele günlerinde kalp is
tirahati temin eder.,, 

Muhtelif Alman şehirlerinde ec -
dat mabetleri veya kan mabetleri de 
nilen milli mabetler kurulmaktadır. 

Nazi kilisesi ve nazi diJıi günden gü
ne şckiJ alıyor. Yeni mabetlerin cam 
lannda salip yerine Alman haçı var
dır. Bu mabetlerde; vaftiz, evlenme 
ve cenaze gibi şimdiye kadar kili -
selerde yapılan törenler, eski Cer
men usuliyle yapılmaktadır.,, 

Ç. R. ile Pantikyan 
Arasır.d a Çarpııma 

<Başı 2 incide 
Dikranın gizli gizli görüştüklerini 
ve az bir zaman sonra da Dikranın 
bir iş için Kadıköyüne geçeceğini 
söyliyerek dairesinden çıktığını da 
görür. Bu vaziyet karşısında şu ka
naate varır ki kolbaşı I. nin ge
tirdiği haber doğrudur. Akşam üze 
ri B. S . ye işi anfatır. Ne yolda ha· 
reket edeceklerini kararlaştırır. 

Şube memurlarından Dirtat ile 
Fevzi Robensonu da alarak Kadı
koyline geçerler. 

Dere kenarında Hamdinin gazi
nosuna girdikleri vakit Dikranın; 
tanımadıkları üç yabancı ile rakı 
içtiklerini görürler. Ç. R. ile B. S. 
alınan haberin doğruluğuna artık 
tamamiyle kanaat getirirler. Dör
dü de bir masaya geçerler. İçmiye 
başlarlar. R., biribirl üzerine içer 
ve orada herhalde bir hadise çıkar
mıya karar verir. Bir aralık gazi
nodan çıkar. Dere kenarında üze
ri büyük bir muşamba ortü ile ka
pannuş üç çifte bir balık kayığını 
da görür .. Alacağı intikamın zemi
nini, vasıtasını tali hazırlamış ve 
öniine sermişti. Ne çare ki Pantik 
yan ortada yoktu. 

fDevamı var J 

pılmış demektir. Üstat Sinan, Sai 
adlı bir şaire dikte ettirdiği Tez
kiret-ül-Bünyan adlı eserinde bu 
cami, türbe ve medreseyi kendisi 
yaptığını söylüyor. (2) 

(l) Evliya Celebi seyahatnamesi elit 1, 
ıayfa 274 

(2) Tezklrct-Ul-Bünyan. Sayfa 30, 35 
ve 38 

Y~9oslavyall Bir 
MüslUman Gencin 
Aşk Maceraları 
B elgrat, (Sunday Express'in 

muhabiri yazıyor) - Dal
maçya sahilinin tanınmış simala
rından biri, Londrada derin merak 
uyandıracak bir eser yazmakta ve 
bu eserde kendi hayatından bah
setmektedir. 

Eserin muharriri, Yugoslavya a
yan azasından birinin oğlu olan 
Mustafa Hasanoviçtir. Henüz 35 ya-

şındadır ve çok yakışıklı bir Müslü 
mandır. İngilterenin genç, yaşlı 
sosyete kadınlarından bir çoğu ile 
muhabere eden Mustafa, Dalmaç
ya sahilinin en itibarlı ve en me
raklı şahsiyeti sayılabilir. 

Bu genç Yugoslavyalı bir çok 

aşk maceralarının kahramanı ol

muş, onun yaşadığı ve yaşattığı va

kalar, İngiliz ve Amerikalı muhar

rirler tarafından küçük hikaye ve 

roman mevzuu olarak yazılmıtşır. 

Mustafa, bundan başka birkaç şiire 

de girmiştir. 

.Mustafa, kendisini sevenler ta

rafından geçen sene Londraya da

vet edilmiş ve yaptığı seyahat es

nasında ünvanlı bir İngiliz kadını
nın misafiri olmuştur. 

Mustafa, uzun boylu, esmer, ya

kışıklı bir gençtir. Güzel ingilizce 

konuşur ve bu sayede pek çok dost
lar edinmiş, ve birçok muvaffakı-

yetler kazanmıştır. 
Ingiliz ve Amerikan dostlanndan 

ve sevgililerinden aldığı mektup

lar o kadar çoktur ki bunların ad

larını ve adreslerini unutmamak 

ve biribirine karıştırmamak için 
bir dosya tutmaya mecbur olmuş
tur. 

Mustafa, aşağı yukarı vaktinin 

yarısından faz.lasını, bu dostlanna 

cevaplar yetiştirmekle geçiriyor. 

Geri kalan zamanlarını da Dub
rovnik'teki küçük antika mağaza
sında alış verişine tahsis ediyor. 
Mustafa, bu mağ&zasında Türk ha
lılarını, Yugoslavyanın yerli kostüm 

lerini satar ve eski mücevherler, 
silahlar ve saire üzerinde iş yapar. 
Birçok dostları, hayatını yazmıya 

teşvik ettikleri için Mustafa da bu 

işe başlmıştır. Onu bu yolda teşvik 
edenler arasında .Miss Betty As

kwith ile Miss Theodora Bcnson 
da bulunmaktadrı. Bu iki Ingiliz 

kadını, Balkanlar hakkında Musta

fayı mevzuubahseden müşterek bir 

eser yazmışlardır. 

M ustafanın yazacağı eseri en 
çok merakla bekliyenler, 

İngiliz sosyetesine mensup kadın
lardır. 

Miss Theodora Benson diyor ki: 

" Mustafa Hasanoviç, çok iyi dos

tumdur. Onu hayatını yazmıya teş

vik ettim. Çiinkü Mustafa münev

ver, zeki ve dikkate değer bir a

damdır. Sonra hayatı da çok ente

resandır. Mustafnın tanıdıgı birçok 
büyük şahsiyetler arasında Dük 

Kent ile Dille Vindsor da bulunu
yor. 

Dük Vindsor, onun mağazasını 

ziyaret ettiği zaman zavallı Mus

taf a o derece hayret etmişti ki, 

ellerindeki paralar yere düşmüş 

ve kendine gelmeden evvel Dükün 

yere eğilip parayı topldığını ve 

kendisine iade ettiğini görmiistür. 

Mustnfanın babası Yugoslavyanın 

en muhim Müsluman sahsiyetle
rinden biridir. Mustafa, eserinin 
birinci kısmında çocukluğunun hn
tıralannı anlatıyor. Bir çok İngi
lizlerin bu eserde yer tutup tut
madıklarını merakla bekledikleri
ni muhakkak sayıyorum.,, 

Lord Askwith'in kızı olan Miss 
Betty Askwith te Mustafa hakkm
da şu sozleri söylemiştir: 

"Mustafa tarafından yazılan ese
rin ilk kısımlarını okudum. Geri
sini bekliyorum. Eserin çok merak
lı olacağı şüphe götürmez.,, 

Y CJ%acağı eıeri, lngiliz ıoıyetui 

kadınlarının merakla bekle
dikleri Mustafa Hüıeyinovi~ 

1 Şu Garip Dünya: 

İntihar Eden 
Sinekler 

intihar eden ıinekler 
Amerikan Qlimlerinden Mortimer 

Şepard, bugünlerde Vaşingtonda ver
diği bir konferansta dinleyicilerini 
hayrette bırakmıştır. Konferansta, si
neklerin hayatı için tehlikeli olan bir 
nebattan bahsct:mjştir. Sinekler, bu 
nebata yaklaştıklan vakit, nefretle 
kaçmak için pencerelere doğru hızla 
uçuşuyorlarmış .. Bu kaçış o kadar sü 
ratle oluyormuş ld, sinekler camlara 
başlannı vurunca, ölü olarak yere du 
şüyorlarmış. 

Profesor, bu ölümü. sineklel"in in
tihan olarak kabul etmiş ve bu nebat 
tan da en iyi sinC'k kapanlarının yapı
lacağım iddia etmiştir. 

* 
Çocuğu olmıyan kadın 

İngilterede Stamford HH şehrinde 
Beti Vilson isminde 38 yaşında evli 
bir kadın, çocuğu olmadığından sev
gisini köpeğine hasretmistir. Köpeği
nin ismi Bilidir. Çok sevdiği bu ko -
peğini geceleri, hususi bir çocuk ara
basında yanına alıyormuş. Fakat ko
pek büyüdukçe kokmıya başlamıştır. 

Kocası, yatak odalarından bu kO
peği defetmesi için kansına birkaç 
defa ihtar etmiş, fakat kadın dinle
mcdiginden, kocası nihayet köpeği bi 
risine satmıştır. Bunun üzerine ka • 
dm, çocuğu gibi sevdiği bu köpeği i
çin 24 saat hiç durmadan ağlamış ve 
nihayet kendini zehirlemiştir. 

* Almanyada halen 55,259 doktor 
vardır. Bu yekunun 4,339 u kadın 
doktordur. Son zamanlarda Almanya
da doktorların adedi yüzde 6 nispetin 
de çoğnlmısken, kadınlarda bu nis -
pet yüzde 19 olarak fazlalaşmıştır. 

* Bugün dünyada gıda maddelerin -
den en ziyade istihlak edileni pirinç
tir. 

Geçen sene Sovyet Rusyada 5 mil
yon şişe şampanya istihsal edilmiştir. 
Bu miktar ihtiyaca kafi gelmediğin
den, Tiflis ve Moskovada daha iki 
şampanya fabrikası inşa edilecektir. 

* Amerikan üniversitelerinden "Cor 
taun,, un tıp fakültesinde 5000 insan 
beyni vardır. Bu kıymetli koleksiyo -
nun daha fazlalastırılması kararlas
mıştır. 

Böylelikle bu üniversite. insan be
yin koleksiyonile dünyanın en zen • 
gini olacaktır. Hiilen Leningrad üni
versitesi 3000 beyne maliktir. 

... 
30 sene evveline gelinciye kadaJ 

1200 gram komur bir saat zarfındı 
bir kilovat elektrik husule getiriyor 
muş. Halbuki şimdi. modem elektrıl 
santrallan bir saatte bir kilovat e 
lektriği 400 gramdan husule getırı 
yorlar. 
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Ôldürdüler 
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EDIRNEDE ı 

Köy Muhtarları 

Kursu latlacll 

dan: 
Beyoğlunda Telgraf sokağın 

No. lu evde iken elyevm ika 
meçhul lstefan Papadopulos 

i cll'-: Edime, (TAN) - Trakyaya yen - " -
den verilecek selektörlerln yerleri, istem ent Oversia Prodald• 
tayin edilmektedir. Bu l8lle 1elek - Şirketinin zimmetinizde 13/7 
törler gibi moro kalbur makineleri tarihli bir kıt'a muakvelename. 
de çokça satın alınmaktadır. Ziraat gayri istila alacağı olan 825 
1f1er1 daha geniftir. temini tahsili için latanbul * Scllrne, (TAN) - Trakya vili- Birinci Hukuk mahkemesinden 
yet1erl muhtarlan kurlu mayıs için- sal eylediği 23/3/1935 tarih 
de, aeçen .., başhyan kOl'UJ'UCU kur- 102 No. lu ihtiyati haciz kararile OrrHk, (TAR) - Gece mt 22,30 

.. X9peJrh ll6)'6Dde k6J korucusu 
• ,...,...... Alt O. k6J muhtarı 
-.;imi bir mebeptım dolayı kavga et 
• 'I' z, Alt tüera ile muhtarı lral
bbdm ftnDUftur. Muhtar, Buna 
he.eı .. ıne götürülürken ölmiiftür. 
Katil tutulm.u§tur. 

İzmir Ka- au bu ay lçlnde ve Çandkalenin zey şilköyde Umraniye mahallesin 
' • (TAN) - Bpefpapda da tin bud•m• kursu da bu qlarda de- tnnbul caddesinde 92 mükerrer 
vaklıpmar caddesinde '10 numara .:.:1==:1::4.ir p .._.. rilm 1ı müfrez bir kıt'a. arsanızı ha 

* Gemlik, (TAN) - Belediye
... Buna n Mudanyamn imar pro 
jelerlnin 1'8P'lmaınnı deruhde eden 
f8bjrellik mütehaıının V aldenbapk i
le mutabık blmıftır. Müteb••ı, ae 
Jm &Jda GemHIJn müatakbel pro
J-ini bazlrlıyacakbr . * Gemlik, {TAN) - Halkevl kö7 
ctllük kolu azası geçen pazar günü 
Karat.ha kiSJbe gltıntıler, köylü
,_ lnlallp n allık öiütlert ver -
~· Doktor, atma memuru ve 
• Ustalarla m8flUl olmDflar, bir 
b m,ı Bursa hutanesine ,aac1er -
mi§lerdir. ~ 

1Z muhtelif ecnebi sefaretine mensup bir ziyaretçi kafile Kayserlye slde
rek eski eserleri görmtişlerdir. Resmimhı sefaretler erkim 99reflne Kayseri 

beledlyMlnba verdltl bir ziyafeti rösteriyo .. 

Egede Pamuk 
Ziraati Artırılacak 

oturan 28 yqınc:la Mehmet Ali, Ur- vam -· · eşteye •--e e- .. .. 
lada Salih dınd biril k 1,lftutun leri kararlaftınlan Türk erıcı usta- tirerek haczin tekemmulune 
dan fiiphel~ a an: 2Sony&f1Dda- lan mayıa içinde gidecek ve üç haf- hacizname~~rin tebliiini ve işbu 
ki Fikriyeyi bıçüla öldürnıilftür talık kurslannı orada J'8.,.C•klar - zi ihtiyatı üzerine eau hakkın 
Kadı lfadelid Had ·yi dır. ciz yolile vaki talebi mucibince 

verebU:U:: Ulhe fU e * Gemlik, (TAN) - Belediye, İz- liii muktazi ödeme emri · 
_ Çahftılun fabrlbdan aldJlım Dik gölünden çıkıp lrenmıan orta- hınız~ meçhul olması dolayısile 

parayı latedl, vermedim, beni böyle sından geçerek derme dmdllen ır- liğ ~emediğlnden mercice 

yapb.,, 
Katil koca tuıuımupur.• 

Çarşaflı, Peçe~i 
Bir Erkek 
fzmir, (TAN) - Kemalpaşa yolı& 

da garip bir hAdise olmuttur. 
Turgutluya giden bir otobüs, yol

da, çarşaflı, peçeli bir yolcuyu alarak 
yoluna devam ediyor. Otobüs, yolcu
lan arasında, Hasan Hiileyin adında 

mağın ilzertne beton bir lı:.6pril yap- tebllgatm ilinen icrasına karat 
tırtmıva balamı.Ur. rildijinden icra ve lflis kan 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER • 
266 nci maddesi mucibince 

tiyatl hakkında mevcut it 
varsa bir ay içinde mezklir 
hükmüne tevfikan ait olduğu 
kemeye dermeyan etmeniz. Ve 
bu müddet içinde 825 lira ile 

Bupn: ~--'-"' to tarlbi olan 28/10/933 den i * Tg> Falı:OltesJ ~nuen.ı• Doldor f DLR vuk ı.ı. 
Sah il ,,. tar t d b ..n %5 afz •e --,u~ a atua. ey unver a ın an u5 .. n sa-
at 17,30 da Eminönü Halkevinde "Tıp icra masraflarına dair esas 
Folkloru,. mevmlu b1r konferans verile- da vaki olacak talebinin 
cektir. veya bir kısmına veyahut ala 
llaftlı l'9ft .. : nm takibat terası hakkında 

Temsil kolu gençleri 18 n ~ ni
landa, Beclrl Yıldıninm "'Kavga ~ 

-· pi7..m1 temsil edeceklerdir. 

JCA YSERIDE : 

bir Jandarma neferi vardır. Bu yeni 

Pamuk Islah istasyonundan yoleu, jandarmanın dikkatini celbe-
diyor. Jandarma, çarşaf ve peçe al-

Akil tuızısmhhaııı cemyletl cumlll'tell gil- ltlrazmız vena iifahen yeya 
na saat on dörtbr ıtektzinci yıllılı: kongre. 
sini Eminönü Halkevinde yapacaktır. Kon ile bildirmeniz kısmen itiraz 
grede prof-6r doktor FahreddinKeciJn, Ne linde o kısmı açıkça bildirm 
bahat HAmlt, doktor Hilleyin Kenan Tuna raz etmediğiniz takdirde borcu 
kan, doktor İbrahim zatı Ö?ıet tarafından meniz, ödemezseniz mal bey 

iyi Neticeler Alınıyor tındaki bu iıısanm bir erkek olduğu-
ıayıerıye Gelen ~ kanaat getiriyor. Peçe açılınca, 

Ecnebiler Nazilli, (TAN)-933 yılında iki dö düzgün ve mukavim olmaz. altından bıyıklı, sakallı bir erkek çeh tebliğlerde bulunulacaktır. * Bayan Nevzat Dilemre tarafından eu- bulunmanız lazımdır. Beyanda Jta,...ı, (TAN)_ 12 muhtellf ec- nümlük bir tecrübe tarlası ile işe baş istasyonun yaptığı ve yapacağı: pm resi çıkıyor. 
nebi sefaretine mensup bir misafir lıyan pamuk ıslah istasyonunun ekim diye kadar Naztlli, Bozdoğan, Kara- Çarşaflı erkek, jandarma tarafın
kafilesi buraya gelmit ve tarihi eser sahası 937 de 1300 dönümü bulmuş, casu ilçelerini akala tohumile teçhiz dan karakola götürülüyor ve yapılan 
1-.ı cUA... • Nazilli, Karacasu, Bozdolanda da 70 ettik. Bu yılda mıntakamızm diier tahkikatta meçhul aşhsm bir kız 
~a. ~ müeneaeleri ıezmiftlr. , __ ırmak i . b kı f te girdi' v• 

- bin dönüme Akala pamuğu t~humu yerlerini •-biz edece~·. Aydın mer- ıu&Ç çın u Ye gı an-Kayseride Ud gwn kalan sefaretler er ..... ., 6 .... la ılı or 

mıu1esl akşamı mt 20 de 8ehremini Hal- bmmazsanız hapsen tazyik 
kevinde "para ve doğurduğu hAdiseler,, nacağınız ve hilifı hakikat 
mewulu bir konterana verilecek, mQteaJd- da bulunduğunuz takdirde 
be_n_b_ır_pl.y_es_te_m_ııı_ı _edll_ec_ek_tir_.____ cezalşndırılacağınız itiraz et 

lrlmna villyet ve belediye tarafın • ekilmiştir. kezile Söke ve Çine ilçelerine 220 bin, ş •• Y · •• -. Tlrkte Klreler .-. 
Talebelere ve kÖJ mektepJer1ne 
·eklAm fiatı 2 liradır. Depca Y• 
..,: Pnc:tsa""" <"ıuf Mııımtfnh Avstiin 

dan ziyafetler verilmiftir. Misafirler Pamuk istasyonun şefi Kemal Se- Denizliye 75 bin, Muğla ve Çoruma Gureılrken Kazaen Öldu 
bfty(lk bir memnuniyet ve tahassüs- zen bana demi.§tir ki: da dokuzar bin kilo saf akala tohumu İzmir, (TAN) - Değirmendere 
ı. Kayseriden aynlmı§lardır. Ecnebi "-İstasyonun ekim sahası; Ay - göndereceğiz. Nazilli, Karacasu ve nahiyesine bağlı Palamut köyü ara
llrlAfirler Urkübe, Gültepeye de git dın, Muğla, Denizli, İzmir, Manisa ve Bozdoğan bu yıl kendi tohumlannı zisi içinde develerini otlatan Halil •••••••••••••• 
mifler, oradaki eski eserleri görmüş- Çorum vilayetleridir. Bu muhitte ta- ekecektir. önümüzdeki yıl da Ege oğlu Hasan, arkadaşlarından İbra -
Jerdir. mamen akala cinsi pamuk ekilecek- bölgesine tamamen akala tohumu ve hinı oğlu Mehmede rastgelniiş ve 

borcu ödemezseniz cebri icra y 
cağı 937/3754 No. lı dos:Y"ldaki 
haczi ihtiyati kararının gerekse 
me emrinin tebliği makamına 
olmak üzere ilan olunur. ( 

MUSTA: 

Gaziantep Nafta Müdürlüğünden: 
~ aarf usullfle ekliltmeye konulan 25653 lira 57 kuruş ~li 

\~_Altca_ko_vunlu =r ,lranalr.olu inaA .. tı ... ~~ıo:ut tarihi 
'Çai'§atJıba günü t ~plhnak üzere ilan edilmiş ise de talip Gizi Nüfus Yakalan 

tir. Şimdilik ayni zamanda yerli cins rerek istasyon vazifesinin ilk planda şaka olarak güresmeye başlamışlar 
te ekilmesi se~~t .1?~~~~ Çl1ıı ~elen ln8J1"'6 ~~f ~t~ .~'lf"· J? •ırada Mehmedin çifte.ı a
kil ')'w1l cim aLlaji~-~ ~ bu.,.verm•• oldu~ *- almıs kurawılar Haunı dır .au
tadır, fakat ilerde bu cin~ d~ menedi muz tohumlarm safiy~tini daima mu- rette yaralamıştır. Hasan ~a Jft" 
lecek yalnız akala cinsi ekilecektir. hafazadır. Bunun için istasyon çift: tirilirken ölmü$'tür. bur etmediğinden 2'90 sayılı kanunun kırkıncı maddesi mucibinC'ft 

MUJ, (TAN) - Vali Tevfiğin emri- Akala cinsine tesir yapan Amerikan liği arazisini genişleteceğiz. Pamuk evvelki şartlat dablUnde bir ay müddetle ve pazarlık sureüyle e 
ı. nüfus direktörü Ata nüfus vukua- cinsi tohum ekmek katiyen yasaktır. tohumu köylü elinde daima az çok eden bir mahsul olduğundan ekim sa meye konmuştur. 
tma intizam vermiye ç~aktadır. Akala cinsi pamuk evsaf itibarile safiyetini bozar. İstasyon, bunun için hasının daha çağalacağını umuyoruz. lbaıesi 8/4/938 tarihine mtlaadff Cuma günü saat ıı; de G 

Bu vakalann günü gününe nüfus çok yüksektir. Telleri 32 milimetre- dağıttığı pamuk tohumlarını program Bir sene pamuk ınci yıl hububat, Nafıa Müdürlüjünde mütefekldl komisyon tarafından yapılacaktır. ~-. .. 
kütüğüne kaydı temin olunmuş gi- dir. Hasılatı bu muhitte dönümde 160 la yeniliyecektir. Programımı% şu - üçüncü sene de ba liye ekilmek lA- ba fazla izaha almak tat' enler' zk·'I.- M"d" 

1 
.. 7. .. tlan 

bidir. kilo çekirc:ekli pamuk, randımanı 36 dur: Ege patnuk sahasını muayyen zımdır. Her yıl pamuk ekilirse tarla t ıy m me ı.u- u ur uace muracaa 
Son aylarda bütün köylerde tara- dır. Yani 100 kilo çekirdekli pamuk- beş bölgeye ayınp beş yılda bir ol - yorulur ve neticede mahsı,ıl vermez -olunur. "1673,, 

ma suretiyle nüfus tespit edilmiştir. tan 36 kilo mahliç alınır. Telleri mu- mak Ü.zere.. her yıl bir bölgenin tohu- hale gelir. ---------------------------
Yalnız merkez kazasında geçen üç kavinı ve uzunluklan yeknasaktır. A- munu yeniliyeceğiz. İstasyonun çırcır tesisatı çok mo -
ayda gizli 487 doğum ve 496 ölüm ol- kala cinsi pamuktan 40 hattA 50 nu- İcabında ikinci bir istasyon daha dem ve son sistem makinalarla mü -
duğu anlqılmıştır. mara iplik yapılabilir, fiatı daima kurulacaktır. cehhezdir. Cırcırhanede bu yıl kendi 

Bu sene kış çok olduğu için birçok yerlininkinden on kuruş fazladır. İn- Ege bölgesi ekim sahası: pamuklanmızı l~ günde işledik Son- Pendik İstuyon Büfesi üç 1e11e müddetle ve açık arttırma ile 
köylerin ihtiyar heyetleri merkeze ce iplik yapan her fabrikanın ihtiya- Halen istasyon yılda 50,000 kilo radan halkın pamuklarını da işlemiye verilecektir. Muhammen aylık kirası 25 liradır. Arttırma lıı--4-""' 
telememektedir. Bunlar da gelince cmı temin eder. Halbuki y.erli cinsin tohum yetiştirmektedir. Ege bölgesin- başladık. Gelecek yıl bütün muhitin tuihli Cuma günü .. t 15 de Haydarpqada İtletme Müdürlüğü 
mektum nüfus vukuatının daha çok hasılatı dönümde 100 kilo, randımanı de evvelce 150 bin, hilen 225 bin dö- hizmetine yetişüreceğinıizi umuyo - yonunda yapılacaktar. Bu ite ehil olan isteklilerin 67 ,S liralık m 
oldup anlaşılacağı tahmin ediliyor. 28 kilodur. Telleri mukavemetsizdir. nüm pamuk ekilir Bunun 250 bin dö- rum.,, kat teminat mektuplariyle tayin olunan tarih ve saatte komisyonda 
Badema böyle hallere meydan veril- Uzunluğu yeknasak değildir. 20 numa nüme kadar çıkacağı muhakkaktır. Pamuk istasyonunun fabrikasında zır bulunmaları lAzımdır. Bu büfeye ait şartnameler işletmeye m" 
miyecektir. radan yukarı iplik yapmaz, ipliği de Pamuk, münavebe ile ekilmesi icap Circir fiyatı 3 kuruştur. atla parasız olarak alınabilir. (1'104) 

Bunlan senelerdenberi entellektüel telakkilerle 
dezenfekte etmiştim - gayet basit, kuru, bir tuzla 
asit terkibi kadar tabii, ve böylelikle de müsbet va
kıalardı. Kendime tahsis edecek çok vaktim olduğu 
için, kendimi tahlil etmiştim. "Korku nedir?,, Bil
hassa R. V. nln vakıasında korku nedir? benim vi
kıamdaki korku nedir? Benim huzursuzluğum mik
natisı karşısındaki iğnenin huzursuzluğudur. 

İlk isyan havadisini raczyodan aldım. İlk isyan, 
ecnebi lejyonu kumandanmm söylediği gibi, Fasta 
patladı. Burası uzak olduğu için birçok İspanyollar
la beraber genlı bir nefes aldım. 

Vaziyet aşikardı. Gelmesi muhakkak bir felaketin 
makta kanat çarpması kötülüğün daha hafifiydi. 
Radyo, memlekette liberal ve cümhuriyetçi ruhunu 
yardıma çağırdı. Fakat bu davet, buzlan kırmağa 
kift değildi. Madritteki bütün askeri taburlar bu is
,.ana karp galeyana geldi, eyaletlerden gelen haber
ler karışıktı. Afrikadaki bütün ordu isyan etmiştL 
tık otuz saatte benim cümhuriyeti müdafaa için yap
tığım i§, başımı avuçlanmın arasına alıp, radyo ba
pnda oturmak, nutukların tahrik ettiği hislerimin 
filitreden geçmestni beklemek, muhtelif cephelerin 
verdiği haberleri dinlemek oldu. Birçok haberler ba
na vaziyeti anlatmıya kili geldi. Diğer radyolar
dan aldığım havadisler, isyanın mahalli olduğunu, 
fakat bütün İspanyaya yayılmak kabiliyetinde ol
duğunu anlattı. Madrit hükumeti orduyu seferber 
etmekte geç kalmıştL Hükiımet hazırlık emri verdi· 
ji zaman, asiler ordulannı sokaklara dökmüı ve 
harp ilin etmiflerdi. Şiddet kanatlarını ispanyanın 
üzerine germişti. 

Halk arasında büyük bir heyecan ve asabiyet var
dı. Kendimizi zayıf ve hazırlıksız buluyorduk. 19 
temmuzda umu.mi seferberlljin ilinını okuduğum 

zaman ıenfı bir nefea aldım. Hemen telgrafhaneye 
koftum, Segovia valisine, hizmetine hazır olduğumu 
biWirdim. Valinin yanına gitmezden evvel villyet
te neler olup bittiğini anJemak istedim. Veremli ço-

BO 

cuklar sanatoryomunun doktorunu yakından tanı

yordum, onun ziyaretine gittim. Bana, asilerin vali
yi öldürdüklerini ve vaziyete hikim olduklarını söy
ledi. San Rafael'deki mülki memurlar bir gece ev
vel asilere iltihak için savuşmuşlardı. İsyanda olan 
Segovia'nın hizmetine kendimi arzedemezdim. San 
Rafael'deki vali vekilile temasa geçtim. Yeni valinin 
tatilini geçirmekte olduğu otele gittim. Damadını gör
düm, ve bir hizmet icap ettiği zaman beni bulmaları 
için adres bıraktım. 

Tatilini San Rafael'de bir orman istasyonunda ge
çiren eski bir dostumu ziyarete gittim. Bu dostum 
üniversitede tabii ilimler profesörüydü. Asi grupla
nnın Segovia'dan inmeleri ihtimaline karşı tehirde 
mukavemet tedbirleri alınması lüzumu üzerinde it
tifak ettik. Madritten yardımın gelmesi gecikecekti, 
çünkü Madrit içinde dahi iki tarafın askerleri çar
pışıyorlardı. Radyo Madritteki vaziyeti gayet iyi an
latıyordu. 

Madritte Halk asilerle mücadele ediyor, uilerin 

en kuvvetli siperlerini deviriyordu. En mühimleri 

mağldp edilmiş, ötede beride küçük barakalar kal

mlfh. Fakat kimse bunun arkasından ne gelecejinl 
bilmiyordu. Önümüzde istifade edecek hudutsdz fır
satler vardı. İki asi generali Madritte öldürülmüt
tü, bir diğeri ·de Barselonada. 

Dostumla beraber hazırlıyacalmnz mukavemetin 
başına~ kararlastırdık. Benim evimden lkl 

-3-
mil ötede olan Altogeon zirvesinde cephe kurmayı 
muvafık gördük. Burada mümkün olduğu kadar çok 
adam teksif etmek, bunlan sillhlandırmak llzımdı. 
Silih olmasa dahi herkesin bu cephede birleşmesi 
lizımdı. Silih Madritten gelebilirdi, olmazsa, düf" 
mandan alabilirdik. Herhalde köylülerin, balkın şi· 
mal tarafından bize iltihak etmesi lazımdı. Guadar
rama'dan büyült bir miktar asker alabilirdik, ui cep
hesinden de bize iltihak edecek birçok askerler var
dı. Hatta bunlar bizim cephede harp etmeseler bile, 
bunlan iptal etmek dahi faydaliydi. 

Bu saatlerin emniyetsizlllini bu küçük hadise da

hi gösterebilir. Madritten, meclis reisinin ailesini hi

maye etmek üzere teçhizatlı iki otomobil gönderil

mişti. Her otomobilde altı poliıı vardı. Beşinin elin

de otomatik tüfekler, birisinde de bir mitralyöz var
dı. Mitralyözün sahibi uzun boylu, sevimli, kırmızı 
yüzlü bir gençü, gözlerini yarı kapamış silihını elin
de bir keman ıibi zevk ve net'e ile tutuyordu. Bu 
iki otomobil qaiJ. yukan c:lolqıyor, içindekiler san
ki bir seyyah gibi etrafı hayretle gözetliyorlardı. 
Bunlarla birkaç defa konuştum, bunlar korkulu bir 
ha'VIJ içinde konuşuyorlardı. Hükumete sadık olup 
olmadıklarını anlamıya çabflyordum. Herkes biribi
rinden fÜphe ediyor, kimse kimaeye itimat edemi
yordu.Acaba hangi taraftan? 

19 Temmuz akpmı istuyon memuru yanum gel· 
dl ve bütün halkın kasabadan ild mil uzakta Kont 

de G. meydanında harp etmek üzere toplandığını. 
sillh bulmak emellle bütün e°"leri araşt 
bildirdi. Silih vermiyen aileleri tevkif ettiklerini 
iave etti. 

Fakat halkın toplanmak karannı verdiği yerin 
govia'dan yirmi mil uzakta olduğunu dü .. 
kederlendim. Pek kolaylıkla bir felakete dütebillr 
dl. Düşündüğüm gibi ne Segovia'dan ne de başka 
bir yerden hiçbir yardım gelmedi. 

Halkın toplandığı yerde, beklenmiyen meçhul 
istikametten bizim adamların üzerine mitralyöz 
şi yağmağa başladı. Sekiz kişi öldü, yirmi beti 
ralı olarak kasabaya gönderildi. 1.f'~'O'rleri de ne 
duğımu anlamadan San Rafael'e döndüler. 
Polis istasyonunda vak'ayı biribirlerine anlat 
yanlarına sokuldum. O zaman Madritten gelen 
mobilde, kapalı gözle mitralyözü tutan polisin 
lüler üzerine ateş ettiğini anladım. Hükumet, 
şadığı sulh içinde, kendini kemirmek istiyen d 
nı dışarı atacak yerde, düşmanın ayaklanna d 
masma kolaylıkla izin vermişti. MitralyöZlü ha 
küçük şalını boynundan çıkardı, şık kasketinin 
pnda olup olmadığını yokladı ve fütursuzlukla o 
lannı silkerek 

- Bu mümkün değil, dedi. Bunu yapmak içlıı 
nim gibi gizli bir düşman olmaklığım lizım. Biz 
lis reisinin ailesini almak için bu yoldan geldik, '/fi 

bir şey görmedik. 
Bunu söylerken bana geldiğini söylediği yol 

onların döndüklerini görmuştüm. İnanmış gibi 
ründüm. Fakat köylüye bu polise itimat e 
rini, ve tarassut etmelerini söyledim. Nihayet 
mizin Guadarrama'ya gidip, mii§terek cephe 
teslne hizmete hazır olduğumuzu bildirmeyi 
lafbrdik. Uç, dört muhalif arkamızda kaldılar· 

O alrfam mülki memurlar dolu ve bqlarmda 
Rafael'• 



7 - 4 - 938 

EYMSAMlL 
_ No: 23 -

aşsız Kalan Halk, Parça 
c~ Parça Eziliyordu 
mi': 0Dağıstanlı,, sözü; 

0 
Çar askeri · lar .. Günün birinde Çarlığın bütün 

t bu yurtları istila edeceklerine ka-
asının derhal durmasına, ve o 
da ca · naat getirmişler gibi; şimdiden Çar 
. ti rnıye saldırmasına kafi gel 
ış ··· En ku"'çük' b' "d f taraftan görünüyorlar .. Hatta, Çar 
tas d 

ır mu a aa va- ı · ·· k b 
. ın an bile mahrum olan 

0 
beq kuvvet erme guvenere azan on-

z tata .. lar da kendi kabilelerinin halkına 
r karnil ·· "d .1 • en sungu en ge-

rnış .. - Rus tarihi · · d ·u ettik . erının e ı -
lı ~e~ı veçhile - Kafkasyanın 

d .. f tar?ıınde bile emsaline az .te
. u edılen bir zulüm ve vahşet 

unesi gösterilmişti 

B aşkumandan, Prens Siyano
e ~un, gösterdiği şiddete rağ
t~ islanı kabileleri de ayni şid-
ite~ mukabele göstermektelerdi. 

im, Kafkas ordusunun ence
r \'e kıYınetli kumandanlarından 

"'""'~ -·~t~ner~ Golyanof,, u mağliip ve 
d etmışlerdi. Maiyetindeki aske
be J>erişan eylemişlerdi. 
ou h"d· a ıse, başkumandanı çıldır-

~ d~recede öfkelendirmişti. Bü 
t abılelere, ateş püsküren teh
:~~eler_ göndermişti. Bunlar -
. ır numunesini, aşağıya der
Yoruz· en . 
amarlanmdaki kan bir ten -

recıeki su gibi kayniy~r. Her uz
' hiddetimden titriyor. 

<Xorkak yürekli hicapsız sul -
nı ' 

··· demek ki, bana, mektup yaz-
ıya cesaret ediyorsun? .. Kalbin, 
::~ kalbi.. İdrakin, eşek idraki 

gu halde, beni kandırmıya kal 
şıyorsun, öyle mi? .. 
(Şunu bil ki.. sen; imparatoru -

Şeyh Şamilin kumandanlarından 
Gazi Hamzat 

dört yaş fark ile - tam gençlik ça
ğına girmişlerdi. 

Halka bakıyorlardı .. Başsız ka
lan halk, parça parça eziliyordu. 
Çarlık kuvvetinin bütün ağırlığı 

her gün biraz daha yaklaşıyor .. 
Dağistan ve Çeçen dağlarını düm
düz etmiye hazırlanıyordu. 

Vakıa, "Baş,, yok değildi. "A
var,, ların da, "Çeçen,, !erin de, di
ğer büyük kabilelerin de birer 
"Han,, ları vardı. Fakat bu Hanlar, 
katiyen halkın "Hürriyet ve istik
lal,, mefkuresine iştirak etmiyor -

zulüm ediyorlardı. 
Gazi Molla ile küçük arkadaşı 

Şamil; muhite bakıyorlar .. Bütün 
o yalçın kayalar, o müthiş orman -
lar arasında geniş bir hürriyet ve is 
tiklal sahası görüyorlardı. 

Allah bu dağlan ve bu ormanla
rı, yalnız hürriyet için yaratmıştı. 
Ve burada yaşıyan insanları da, 
cesaretin, cüretin, mertliğin birer 
timsali olarak yaşatmıştı. 

- E, şu halde? .. 
Bu suale, henüz cevap veremi

yorlardı .. Yalnız, "Şeyh Mansur,.u 
tanıyorlar .. onun necip ve yüksek 
gayesini, artık tamamile idrak e
diyorlar .. "Hürriyet ve istiklal,, to 
humlarının ilk defa olarak onun e
lile serpildiğini biliyorlar .. Bilhas
sa onun, ucundan kan damlıyan kı
lıcı önünde, hürmetle başlarını eği
yorlardı. 

J ki arkadaş, yüksek tahsille-
rini de bitirmişler; artık 

köylerine avdet etmişlerdir. Şimdi 
orada, başbaşa vererek, derin de-
rin düsünmektelerdir. • 

(Devamı var J 
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1 E K O N o M 1 1 
İHRACAT: 

j aponyaya 
400 Balya 
Tiftik Sattık 

..... au;:;ı·uK· .. ·: ı DIŞ TİCARET: 
PiYASA :· Yugoslavy_adan 

~ Takasla Pıre 

Mevsim itibarile yeni kırkım za
manı yaklaştığından tiftik ve yapak 
piyasalarında durgunluk başlamıştır. 

Martın son günlerinde Japonyaya450 
balya tütik satılmıştır. Türkiye pi
yasalıannda 27 bin balya tiftik stoku 
bulunmaktadır. Ankara, Polatlı, Bey 
pazar mallarından 200 balya kilosu 
119 kuruştan, Beypazardan 72 balya 
122 den, Güdöl, Nallıhan, Sivrihisar 
malarından 620 balya 122-124 ku -
ruştan, Çerkeş, Bolu, Çankın, Ço -
rum mallanndan 310 balya kilosu 
117-119 kQruştan satılmıştır. • 

ltalyan Fabrikatörleri 
Pamuk istiyorla r 

İnce kalite yapaklarımıza İtalyan 

fabrikatörleri alıcı çıkmıştır. \"erli 

San mısır sabşlan canlanmaktadır. 
Adapazar mısırlarından 6 bin kilo çu- , 
vallı beş kuruştan, Bandırma yuvar- • 
lak mısırlanndan 12 bin kilo çuvallı • 
5,04 kuruştan, Karablga mısırlarından 
l 1 bin kilo cuvnllı 5,01 kurustan satıl- • 
rnıştır. 

* Alanya mıntakasının susamların -
dan 20 bin kilo çuvallı mal kilosu 16,20 
kuruştan, Köyceğiz susamlanndan yir 
mi dokuz bin ki~luk bır parti kilosu 
çuvallı olarak 16,20-17 kuruştan veril 
mişUr. 

* Bandırmanın keten tohumlarından 
dort bin kilo çuvallı kilosu 14,20 ku
ruştan, Samsundan gönderilmls blr 
parU lç ce\it kilosu 30 kuruştan, Ka
radeniz malı kabuklu sivri fındık 15,20 
kuruştan, Çanakkale mıntakasının no 
huUnn natürel olarak 6,25 kuruştan 

satılmıştır. 

fabrikalanmız da bu mallardan al - CEMİYETLERDE: 
maktadır. Trakya ve kıvırcık cinsle

rine İtalyanlann rağbet etmesi fi
yatları canlandırmıştır. Anadolu 

Esnaf Cemiyetlerinin 
Hesap Cetvelleri 

sıra malı olan karaman yapaklarına Esnaf cemiyetlerinin üç aylık he -

istek olmadığından fiyatlar biraz sap cetvelleri hazırlanarak ticaret o
düşmüştür. Yurdumuzun piyasaların dasına verilmiştir. Oda mürakipleri 

da 30 bin balya kadar yapak stoku bu hesapları kayıtlarla karşılaştıra -

bulunmaktadır. rak tetkik edeceklerdir. Esnafın mu 
ayene cüzdanlarının da değiştirme 
zamanı yaklaştığından hazırlıklara 

Otu Getirilecek 
Nebatat hastalıklarında ve böcek 

lere karşı kullanılan ve Piretre deni
len pireotu tozunu fazla miktarda 
yetiştirerek dünyanın her tarafına 
gönderen Yugoslavyadır. Dost mem 
leketten yurdumuza bu maddenin 
ithali ancak takas suretile mümkün 
olabilecetkir. Yugoslav firmaları, 

memleketimizden maden kömürü ile 
diğer takasa tabi tutulan maddeler
den aldıkları takdirde bu tozdan 
gönderebileceklerini ticaret odamıza 
bildirmişler ve kömür fiyatı ile kali
teleri hakkında malumat istemiştir. 

Dokuma Mütehassıslarının 
Müracaati 

Merkezi A vrupada ve bilhassa A
vusturya, Macaristan ve Romanya
nın Macar halkından 15 kadar demir 
sanayii ve dokuma sanayii işlerinde 
mütehassıs işçi, memleketimizde bu 
sanatlarda çalışmak istediklerini ti
caret odamıza bildirmişlerdir. 

Maden Almak istiyorlar 
Luksemburgta bulunan Bank E-

konomist ticaret odamıza müracaat 
ederek Türkiyeden antimuvan, tut -
ya, kurşun, cıva gibi madenler sa
tın almak istiyenler bulunduğunu 

ve kendilerine nümunelerle beraber 
tahlil raporlannın gönderilmesini is
temiştir. 

Avrupada Yeni Panayırlar 
Avrupada panayırlar mevsimi gel 

kuruştan, kızıl renkli Anadolu ve Er hazırlanan rapor tetkik olunacaktır. miştir. Bresltıv beynelmilel panayırı 
zurum mallarından 700 balya kilosu Alınacak röntgen cihazı için de görü 4-'8 mayısta, Zağrep deniz ve zira-
57-60 kuruştan, Ankara, Polatlı, şülecektir. Bu işler için her cemiyet at sanayii panayırı 25 hazirandan 
Sivrihisarın sıra mallanndan 385 yüzer lira taahhüt eylemiştir. Mev - 5 temmuza kadar, Peşte panayırı 9 
balya kilosu 52--54 kuruştan satıl- cut 34 cemiyetten bu surPtlP 3400 mayısta açılacaktır. Tüccarlarımız bu 
mıştır. ! lira toplanacaktır. panayırlara davet edilmişlerdir. 

Trakya ve kıvırcık ince malların

dan 582 balya, kilosu 69-74 kuruş

tan, Bolvadin, Karahisar, Eskişehir 

toklu mallarından 632 balya 58-62 

başlanmıştır. Yann cemiyetler mer
kez heyeti tekrar toplanarak hasta -
ne tesisi için sıhhat yurdu hakkında 

Brezilya-Türkiye Anlatması 
Brezilya ile Türkiye arasında 2-

7-1933 tarihinde yapılmış olan ti

J
un ~adık bir tabii olmadıkça, da
a çızmelerimi senin kanınla yı-

li tnıya çalışacağım.) 
e D dl.Kttlh 

~ na . ~· carııgın Doyunduru-
Banka Komerçiyale ltalyana'nın Galata Merkezile 1 Numerolu lstanbul Tali Şubesi ve 2 Nu· 

caret anlaşmasına müteallik Modüs 
Vivandi'nin müddeti uzatılmıştır. Bu 
muamelımin tasdiki aynca kararlaş
tırılacaktır. gırmek isterniyen, "Elisu,, sul 

ına yazılmıştı. 

O tarihte "Petersburg,, ve "Mos
~a,, saraylan - "Viyana,, sarayın 
r .sonra - zarafetin, inceliğin ve 
b?enin timsali idi. Böyle ol

a beraber, Kafkas orduları 
{~U~a~danının, kaba bir glad

. gıbı, etrafına saldırması .. ve 
nu sıfatının yüksekliğine rağ

erı böyle galiz küfürler savur -
.;•hoşa gidiyordu. Ve saray er
ıl ı ~rasında Kafkasyaya dair söz 
dıgı ~an: 

......... ---u~~izim Prens; işini biliyor. 

ı er, kurşunlar ve kumbara
r a b~th 

1 0~ u un "Han,, lan, istediği gi-
.r uatıyor. 

~niliyordu. 
&kat, o sırada Dağıstan ve Çe-

'-llll'!!'li1:~:ğlannda, gizliden gizliye fa
lı .. geçen bir volkanın yarata
ii buyük tehlikeyi. kimse srör

Yordu. 

'OçuNc'O KISIM 

kanb devler savap. 

D ağistanın ve Çeçenistanm 
trrı asıl kanlı tarihi, ve en mü-

. ~ahrarnanhk menkibeleri, 
Cl'etın 1242 - Miladın da 1829 nes· ' 

tnde) başlar ... Bu tarih, Kaf -
Yanın "B. . . İmam "G zi oıı ınncı ,, ı, a 

a,, tun halkı Çarlık aleyhine 
.~da davet ettiği tarihtir. 

la Gazi Molla,, denilen zatı, bu ya
tımızın başında biraz tanımış

... O da "Ş ·ı 'bi Yının· . k .. .. , amı ,, gı , o-
nde do~ Ş il' k me1•• a . . 5111uş.. am ın o ... -u .. 

.. l'rıilirı Çocukluk dostu .. Bötlih kö 
?ldeJci "Ş • . ek b' eyh Celalettin,, in m -
Inde de, hem arkadaşı, hem ho-

sı ... 

:Siz. b "k• b ok ' u ı ı genci, hayatıannm u 
tasına kadar getirerek bırak -

ış.: Onların yaptıkları icin aza -
etın· 'S 

a ı anlatabilmek için, Kafkas-
t'ıın kanlı cidal sahasını naklet -

tYe ıtıecbur kalmıştık. . 
Şte • 

§ıtndi, tekrar bu iki arkada
.. ve bi1'-.tnassa mevzuumuzun esa-
na dönüyoruz. 

Ç arliğın zulüm ve istibdadı 
eçh .

1 
- biraz evvel naklettiğimiz 

ı e - •rtık tah ·· lf bir e\rre amınu ersa 
la Ye girdiği zaman, "Gazi Mol-

,, ile .. $ ·ı da 
anıı .. de, - aralarm 

merolu Beyoijlu Taif Şubesi ve lzmir Şubesinin 31 tlkkc1nun Tarihinde BiLANÇOSUDUR. 
AKTiF 

KASA: 
Banknot ; : . . . . . . . : T.L. 917.061.-
Gümüş ve Nikel ••••• 
Ecnebi Paralan • • • • • 
Çekler .••• 
Senetler • : , • • 

. . 
. . 

KUPON KASASI • : : : : : : : • • 
MUHABİR BANKALAR: 

Dahilde Bankalar 
Hariçte Bankalar 

. . .. . . . . . . . . . . 

25.104.22 
4.431.88 

56.327.02 
64.218.84 

1.276.520.94 
662.164.64 

lt~C>lll..~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
HAZİNE BONOLARI • • , • • , • • 
SENEDAT C0ZDANI: 

Üç ay ve daha az vadeli • : : : 
Üç aydan fazla vadeli •••• 

1.468.784.71 
181.415.75 

- ~ . . 

ESHAM VE TAHViLAT CÜZDANI ; : ••••••••• 
AVANSLAR: 

Esham ve tahvilat üzerine 
avanslar . . • • • • • • : : 
Emtia üzerine avanslar • 
Senedat üzerine avanslar , • : 

BORÇLU CARİ HESAPLAR: 
Açık kredi • • • • • • : : : 
Kefalet mukabili kredi • • • • 

228'.169.S9 
1.369.452.70 

753.548.86 

1.407.342.10 
639.226.55 

1.067.142.96 

34.-

1.938.685.58 

51.033.50 
777.500.-

1.650.200.46 

551.358.50 

2.351.171.15 

2.046.568.65 

SAİR MUHTELİF BORÇLULAR : : : • • • , • • • : : 580.148.23 
EMLAK HESABI . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 96.000.-
N AZIM HESAPLAR • : : : : : ••••••••• ; • 9.414.035.72 

BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA 
İST ANBUL ŞUBE MERKEZİ 

20.523.878.75 

SERMAYE : : : = : . 
İHTİYAT AKÇESİ . 
CARİ HESAPLAR . . 
MUHABİR BANKALAR 
TASARRUF MEVDUATI: 

• . . . . • • . . 
. . . . . . . 

. . . 

PASiF 
: : ; • • • 1.500.000.
• ••• : • 6.675.

• 5.010.958.82 
867.067.33 

Vadesiz. . . . • . . . . 
Bir aydan bir seneye kadar 

1.457.037.-
1.128.732.54 2.585.769.54 

TEDİYE EMİRLERİ . • • • • 
SAİR MUHTELIF ALACAKLILAR . . . 
NAZIM HESAPLAR . . . . • 
SENENİN KARl ••••••• , • • • 

. . . . 
. . . . . 

• • • • 

22.948.24 

995.635.80 
• : • : • 9.414.035.72 
• • • • • 120.788.30 

20.523.878.75 

Banka Komerçiyale ltalyana'nın 31 Birinc:ikCinun 1937 Tarihli lstanbul ve lzmir 

ZiMMET 

MASRAFLAR: 

KAR VE 

Maaşat ve ücretler : : : • : : T.L. 239.205.81 
İdare masrafları • • • • • • 48.900.09 
Vergi ve harçlar • 
Sair masraflar •• 

. . . . . . . . . . ... • • 
17.748.05 
26.267.72 

VERİLEN FAİZ • • • • • • • • • ;; : : : : • • : : : 
VERİLEN KOMÖSYON • , • • • • ; : : : : : ; : • • 
MUHTELİF ZARARLAR • : : : • • • • ; : : : : ; : : 
AMORTİSMANI.AR • • • • • : • • : ; ; • : : ! : ; ; 
SENENİN KARI ••••••••••••••••••• 

ZARAR TABLOSUDUR 

332.121.67 

219.115.88 
15.300.31 
53.422.54 
-.-

120.788.30 

740.7~.68 

MATLOP 

ALINAN FAİZ VE KOMÜSYON : : : : : : : : •••• 
MUHTELİF KARLAR . . • . . . . . . : : : : : 
BANKA HİZMETLERİ MUKABİLİNDE ALINAN ÜCRET 
VE KOMÖSYON • • • • • • • • • • • • • • • • • , • 
KAMBİYO KARI • ! : : : : : : : : : : : : : ; : ; : 

589.458.06 
6.947-15 

121.546.07 
22.797-40 

740.748.68 

* Yunanistan taş sanayii tfearet 
odamıza müracaat ederek Türld-
yede kullanılan zımpara ile dejir -
men taşlannın ne §ekilde yapılcfıtı 
sorulmuştur. 

.Dünyada ihtiyat 
Altın Yekunu 

Dünyada mevcut merkez bankala 
rile hazinelerdeki altın ihtiyat ye
kunu 1937 sonunda 676,2 milyon ons
tan ·714,4 onsa çıkmıştır. Bunun ha
ricinde 108 milyon ons miktarındı 
biriktirilmiş altın ve kıymetli ma • 
den vardır. 

( BORSA " 
6-4-938 

ÇEKLER 

Paris 
New-Yor) 
Mi14no 
Brüksel 
Atlna 

Aeıhe 

25.6875 
0.790493 

15.0237 
4.6956 

87.0225 

Kıııan1t 

25.6125 
0.7953 

15.025 
4.6965 

87.0570 
Cenevre 3.4475 3.4496 
Sofya 63.6942 63.72 
Mmsterdam 1.4275 1.4284 
Prag 22.67 22.671K 
Madrld 12.7388 12.7440 
Berlin 1.9697 1.97 
Varşova 4.1942 4.1960 
Buda peşte 3.9810 3.9825 
Bükrt!fl 106.21 106.2525 
Belgrad 34.6337 34.6475 
Yokohama 2.7356 2.7368 
Stokholm 3.0896 3.0910 
Londra 628,- 627,75 
Moskova 23.86 23,85 

Efektifier veıilmemiştir. 

PARALAR 

Franıf 

Dolar 

Liret 
Belçika Fr. 
Dnlhmt 

İsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Çek 

Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 

Dinar 
Kron f"9C 

Alll 
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(BAŞ M AKA LE O EN MABAT) 

Hafifliyen 
Vergi Yükü 

(Başı 1 incide) 
seneden seneye devam edeceğini de 
ümit etmek caizdir. Gerek hükume
tin iyi niyetleri ve gerek iktısadi im
kanlar, o istikamete doğru inkişaf 
geçirmektedir. 

Her birimizin memleket hesa-
bına ve kendi hesaplarımıza 

dileyeceğimiz normal gelir seviyesi
ne varmış olmaktan uzağız. lleri ha-
rekete bizden evvel başlıyan memle
ketlerin seviyesine varmak için pek 
çok uğraşmak zaruretindeyiz. Nok
sanlanmız elbette gözümüzden uzak 
kalamaz. 

Bununla beraber şunu da unut
mamalıyız ki bugünkü alemde vatan
daşın vergi yükünü hafületecek bir 
mevkide bulunmak, en ileri memle
ketlerin gıptasını uyandıracak bir 
vaziyettir. Böyle bir nimet bekliye
bilecck milletler azdır. Bugünkü mil
letlerden çoğu, hem vergi yüklerinin 
arttığını gorüyorlar, hem de yarma 
yüklenen hudutsuz borçların tazyiki
ni ve emniyetsizliğini şiddetle duyu
yorlar. 

Vergi yükünü hafifletmeye doğru 
istikamet almak ve ilk imkanları el
de eder etmez tatbikata geçmek, bir 
hükumet için en iyi bir imtihandır. 
Umumi hayata ait işlerin iyi ellerde 
olduğuna, iyi surette inkişaf ettiğine 
en canlı bir ölçüdür. 

Rejimimizin bu ruh ve kabiliyeti 
temin ettiğinden dolayı iftihar du
yar, hükumeti tebrik etmeyi, teşek
kür etmeyi vezif e sayarız. 

Ahmet Emin YALMAN 

Fransız Meclisi 
Mali Layihaları 
Kabul Etti 

(Ba§ı 1 incide) 

ri mi kalınası lazım?,, diyerek söz
lerini bitirmiştir. Bunun üzerine es
ki Başvekil B. Flanden söz söyliye
rek; "Otoriter devletlerden geri ol -
mıyan bir demokrasi var ki, o da İn
gilteredir. Orada enflasyon tehlikesi 
başgöstermeden en büyük silahlan -
ma programı tatbik olunmaktadır. 

Halbuki, Fransa hükumetinin tuttu
ğu yol enflasyona gider.,, demiş ve 
sözlerine nihayet vermeden evvel 
"B. Blum'u diktatör olmak istemekle 
itham etmiyorum. Fakat siyaseti o
raya gidiyor.,, sözlerini ilave etmiş
tir. 

Sağlardan Reno da tedbirler aley
hinde söz söylemekle beraber anlaş
manın mümkün olduğuna işaret et
miş ve daha sonra "bütün dünya 
Fransanın birleşmeye karar verdiği 
ni öğrenmek istiyor" diyerek sözleri
ni bitirmiştir. Reno, daha evvel bu
günkü statükoyu muhafazanın da, 
hükumete istediği salahiyetleri ver
menin de tehlikeli ve felaketli oldu
ğuna işaret etmiştir. 

l&tilaya muhakkak nazmile 
bakılıyor 

Layihaların meclisten çıkmasın -
dan sonra cuma günü ayanda müza
kere edileceği anlaşılıyor. Bir aralık 
hükumetin daha evvel istifa edeceği 
söylenmişse de bu şayiaların yanlış 
olduğu ve hükumetin ayan ile karşı
laşmaya karar verdiği anlaşılmıştır. 
Ayanın layihayı reddedeceğinden 

§Üphe edilmektedir. 

Ayanın en mühim grupu olan "Sol 
demokratlar" Cuma günü hükfr -

metin mali projesi aleyhinde rey ver 
meyi hemen hemen ittüakla karar -
laştırmışlardır. Ayanın bu hattı ha
reketi karşısında projenin akim kal
ması muhtemeldir. 

Sabah gazeteleri, kabinenin ~a 
günü istifasına muhakkak nazariyle 
bakıyorlar. 

"J l" • urna ayan tarafından kabine-
nin düşürüleceğine, Blum'un kani 
bulunduğunu yazıyor. 

Hükümet, istifaya mecbur olduğu 
takdirde hükümetin başına gelmesi 
çok muhtemel olan en kuvvetli nam
zet, B. Daladiye'dir. 

Daladiye'nin merkez ve sağ grup
larının bazılarile anlaşarak, fakat en 
!azla radikallere ve sosyalistlere da
yanarak bir hükCımet teşkil etmesi 
bekleniyor. 

Bir rivayete göre, Heryo'nun mil-

TAN 7-4- 938 ~ 

Bütün heyetler geldiler İspanya~! ~~:.r Haktan Mahrum Kalaı 
B. Saraçoğlu Bir Nutukla 

Toplantıyı Açacak 

ilk 
Gonzoles Pina ve dahiliye nazırı B. 
Polino Gones anarşist sendikalist.. 
lerdendir. 

Negrin, kabinesinin, İspanyollara 
hitaben neŞrettiği bir beyannamede 
şöyle deniliyor: 

Türkler Alikalstiyorla 
(B~ 1 incide) cevabını aldılar. Fakat vaziyetin 

Suriyenin herhangi bir mıntaka - terişi şimdilik halkı teskin içiJ! 
sında olursa olsun, Türk ekseriyeti Suriye - Türkiye konuşmaları 
bulunan yerlerde türkçe tedrisat ya- lurken bura Türklerinin sesler' 
pılacaktır. Köylerde mektep açılma- kartmamak için böyle söylediklefl 
sı için bu mıntakalar halkı defalar- bu işin herhalde yapılacağını g 
la hükumete müracaat ettiler, fakat riyor. 

"Hükumetin kati ve mutlak kararı, 
şimdiye kadar misline tesadüf edil -
memiş derecede çirkin enternasyonal 
yardım sayesinde İspanyaya hücum 
eden ve memleketi işgal eyliyenler -
den Ispanyanın kurtulmasına kadar 
İspanya istiklali için harbe devam ey 
!emektir.,, 

İyi malümat alan İspanyol mahfil
lerinde söylendiğine göre, Katalonya 
nın diğer cürnhuriyetçi bölgelerle ra 
bıtası bilkuvve kesilmiş olmasına 

rağmen, cümhuriyet hükumeti Bar
selonada kalacaktır. 

sükuttan başka bir cevap alamıyor- İşte bütün bu hal1er bu mın 

lar. larda bulunan Türklere kendi 
Cerablus kazasının Türkiye hudu-

duna yakın olan köylerden bir kıs- liklerini kaybettirmek için yapılı 
mı çocuklarını Türkiye köy mektep- Türkler büyük bir yeis ve heY 
lerine gönderiyorlarsa da Suriye hü- içindedirler. Suriye - Türkiye d 
kfımetinden şiddetli tazyik görüyor- luk ve iyi komşuluk müzakerelerı 
lar. Büti.in bu hallerle bu mıntaka- pılırken kendi mukadderatlarınıll 
!ardaki Türk halkının maarüten mah 
rum kalmasına çalışılmaktadır. 
Saydığım mıntakalar ahalisi arap

ça konuşmak bilmezler. Bazıları Ha
tayda ve Beyrutta çıkan türkçe ga
zetelere abone oluyor ve bin mı..işkü-

Balkan Basın Birliği konferansına İftirak edecek 
olan Yunanlı meslektaşlarımız 

Ayni mahafil, yüksek askeri ku -
mandanlığın da keza Barselonda ka
lacağını ve Madrit ve Valansiya ile 
temasını telsizle ve hava tarikile mu
hafaza edeceğini ve bitaraf devlet -
ler tarafından kendilerine yapılma
sı muhtemel olan bütün mütareke 
tekliflerini reddedeceklerini beyan 
etmektedir. 

latla bir iki haftada bir gazete oku
yabiliyorlardı. Son günlerde hükiı-

met bu adamları çağırtarak "tilrkçe 
gazetelere abone olmıyacaksınız., di
ye şiddetli tazyiklerde bulundu. Esa
sen, ekseriyetle cahil olan halkı teh
ditle korkuttu. İsimlerine gelen ga
zeteleri hükumet merkezlerinde alı
koyup sahiplerine dağıtmıyorlar. Ve 
şimdi Hatayda çıkan türkçe gazete
ler tatil edildi. Beyrutta çıkan "Yıl
dız" gazetesini de Suriyeye girmek
ten menettiler. Bütün bunlar bura -

mevzuu bahsolmasını istiyorlar. 
ğer bu konuşmalarda da kendileri 
çin bir şeyler olmıyacak olursa 
den mahvolacaklar ve kendi Tı1I' 
lüklerini ister istemez unutaca 
dı.r Büyük Kurtarıcının, Türki 
ecnebi boyunduruğundan kurta 
gibi Anadolunun dışında kalan bil 
tün Türkleri de kurtaracağına e 
niz. 

(Başı 1 ncide) 
!erde toplanarak bir senelik çalışma
lara ait raporları gözden geçirecek 
ve yeni sene hakkında kararlara va
racaktır. En nihayette encümenlerin 
raporları umumi toplantıdan geçe
cektir. 

Konferans daireleri ikiye bölün
müştür. Bir kısmında Balkan Eko
nomi konferansına ait toplantı sa
lonları ve kalem odaları bulunacak-
tır. Basın konferansına ait bölükte 
üç encümene ait toplantı yerleri ve 
her bir heyete mahsus ayn çalışma o 
dalan vardır. İki bölüğün ortasında 
müşterek bir büfe ve istirahat salo
nu tertip edilmiştir. 

Ekonomi Konferansını Hariciye 
Vekil vekili Şükrü Saracoğlu bir nu
tukla açacaktır. Bu konferansın açı
lış töreninde elli bir murahhastan 
başka kimse bulunmıyacaktır. 

Basın Birliği konferansının açı

lış törenine bütün Türk gazetecile
ri, Istanbuldaki ecnebi agzete 
muharrirleri, lstanbulda türkçe
den başka dillerde çıkan gaze-
telere mensup gazeteciler, Bal
kan memleketleri general konso
losları davetlidir. Vaktin darlığı do
Iayısile ayn ayn davetname gönde
rilememiştir. 

Yunan gazeteleri ve Romanya 
nın Ankara ve Atina sefaretleri Ba
sın müsteşarı B. Dregu dün sabah
ki ekspresle, Yugoslav gazetecileri 
dünkü konvansiyonel trenile İstan -
bula gelmişlerdir. Romen heyeti bu
gün gelecektir. 

Balkan Antantı Ekonomik konse
yinin İstanbul içtimaı esnasında, bu
rada hazır bulunan Rumen gazete
ciler arasında, Osmanlı imparatorlu
ğunun Nafıa nazırlığını yapmış olan 
Makedonya Romenlerinden Basarya 
vardrı. 

O devirde büyük doğruluğu ile 

tanınmış olan mumaileyh, Romanya
ya yerleştiği gündenberi Türkiye i
çin çok çalışmış, memleketimizi, in
kılabımızı, orada tanıtmak için olan
ca gayretini sarfetmiş, Türkiyeye ve 
Türklere karşı beslediği muhabbet
le şöhret kazanmıştır. Türkiye aley-

li bir kabine teşkil etmesi çok muh
temeldir. 

Grev hareketi büyüyor 
Diğer taraftan Fransada endüstri 

karışıklıkları gitikçe ciddileşmekte -
dir. Grev yapanların sayısı (40,000)i 
geçmiş bulunuyor. Grev maden işleri 
yapan bütün fabrikalara sirayet et -
mek üzeredir. 

Paris taksi şoförlerini temsil eden 
iki birliğin biri de bugün grev ilan 
etmiştir. 

Grev yapan işçilerin çoğu yevmi
yelerinin hayat pahalılığına uygun 
bir şekilde tesbitini istemektedirler. 

Umumi iş konfederasyonu bürosu 
bir tebliğ neşrederek ihtilafın uza
ması patronların amele tarafından 

kabul edilmiş olan hükumetin tek -
lüleriJi kabul etmemelerinden ileri 
geldiğini kaydetmiştir. 

Bazı tayyare fabrikalarında çıkan 
ihtilaf hakkında tebliğde yine mesu
liyet patronlara yükletilmekte ve 
bunların patron ve amele mümessil
lerile alakadar nazırlar tarafından 
müttefikan kabul edilmiş olan uyuş
ma metnini reddettikleri tasrih edil
mektedir. 

hine hangi neşriyat vukua gelmişse 

derhal bunları tashih etmek için i
cap eden cevabı yazmakta gecikme
miştir . 

Kendisine doğrudan doğruya bir 
Türk vatanperverliği atfetmek doğ
ru olur. Basarya iyi bir muharrir, 
ve gazetecidir. Halen Romanyanm 
en mühim gazetesi olan "Oniversul,, 
gazetesinin başmuharrirlerindendir. 

Müteaddit defalar parlamento azası 
olmuştur. Son defa Bükreş mebusu 
idi. 

Matbuat heyetleri 
Üçüncü Balkan Basın Konferansı

na iştirak edecek matbuat heyetleri 
aşağıdaki murahhas veya müşahit -
lerden terekküp etmektedir: 

Yunanistan: Yunan milli komitesi 
ikinci reisi ve batbuat genel direk
törü B. Seferiadis, Atina ajansı di
rektörü B. Vekiarellis, Yunan gaze
tecileri kurumu reisi B. Zarüis. 

Romanya: Romen milli komitesi 
ikinci reisi B. Liviu Nasta, matbuat 
müdürlüi.ünün mümessili • Jan 
Dragu, (Universul) gazetesi B. Niko-
Ja Batsaria, Constantin Gongopol, 
(Curentul gazetesi İon Dimitrescu, 
(Rador ajansı) Vladimir İonescu. • Türkiye: Türk Milli komite reisi 
B. Yunus Nadi, B. Falih Rıfkı Atay, 
Basın genel direktörü Naci Kıcıman, 
Anadolu Ajansı genel direktörü Mu
vaffak Menemencioğlu, Asım Us (Ku 
run), Reşat Nuri Darago (Ankara), 
Ercüment Ekrem Talu (Son Posta), 
Ahmet Emin Yalman (Tan), Hakkı 
Tank Us, Neşet Halil Atay. 

Abidin Daver, (Türk Sözü), Nevzat 
Güven, İsmail Müştak Mayakon, Na
dir Nadi, Orhan Rahmi (Anadolu), 
Selim Ragıp, Sedat Simavi (Yedi
gün), Kazım Şinasi (Akşam). 

Yugoslavya: Yugoslavya milli ko
mitesi reisi B. Stoimirovitch Yova
novitch, merkez matbuat bürosu şefi 
B. Lukovitch, B. Angelkovitch, B. 
Denitch, B. Katitch, B. Kuhar, B. 
Svetovski. 

Üçüncü Balkan Basın 
Konferansı programı 

Perşembe 7 Nisan saat 15 açılış 

toplantısı. Cuma 8 ., saat 10: Encü -
menler toplantsı, S. 13: Türk Milli 
Komitesi tarafından Serkldoryanda 
ziyafet, S. 15,30: Encümenler toplan-
tısı. · 

Cumartesi 9 ,, S. 10: Encümenler 
toplantısı, S. 14: Karaköyden Yalo
vaya hareket, S. 20: Yalova otelinde 
yemek. 

Pazar 10, S. 12: Yalovadan 
Büyükadaya hareket, S. 13,30: Bü
yükada Yat klübünde yemek, S. 18,30 
İstanbula dönüş. 

Pazartesi 11 ,, Encümenler toplan
tısı, S. 15,30: Resim müzesini ziya
ret. 

Salı 12 ,, S. 10: Encümenler top
lantısı, S. 14,30: Tarih Sergisini zi
yaret, S. 16,30: Beylerbeyi sarayın
da çay. 
Çarşamba 13 ,, S. 10: Topkapı mü

zesini zirayet, S. 15,30: Encümen top 
1antısı, S. 20,30 İstanbul valisi tara -
fından ziyafet ve suvare. 
Perşembe 14 ,. S. 10,30: Kapanış 

toplantısı. 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden)
Adliye Vekili ve Hariciye Vekaleti 
vekili B. Şükr.ü Saraçoğlu, Balkan 
Ekonomi konseyi toplantısını açmak 
üzere bu akşamki trenle lstanbu la 
hareket etti. 

Cümhuriyetçilerin bazı mıntaka -
larda şiddetli taarruzlar yapmakta 
olduklan zannedilmektedir. 

Frankist taarruzu yavaşladı! 
Asilerin şarktan Barselonaya, ce

nuptan sahile doğru yaptıkları ileri 
ahreketi, bugün nisbeten yavaşla -
mıştır. Son asi tebliğleri, yeni mü -
him hiç bir ilerlemeden bahsetme -
mektedir. Asiler vaziyetlerini takvi
ye ve hatlarını tahkim ile meşgul -
dürler. Bu işi başardıktan sonra yeni 
bir hareket vukuu bekleniyor. 

lar Türkünü türkçe okumaktan mah
rum bırakmak içindir. 

Buna mukabil arapça gazeteleri 

zorla ahaliye veriyorlar ve abone be-
dellerini de nahiye müdürleri ve jan

darmalar vasıtasile cebri olarak tah

sil ediyorlar. Halbuki bu mıntaka-

lar Türkmenleri değil arapça gazete

leri okumpk bir kelime konuşmayı 

Şu konuşmalar esnasında yani 
riye ve Fransa hi.ikfımetleri ile d 
luk ve iyi komşuluk muahedesi g 
şülürken, bu iki mıntaka haW 
mukadderatının da mevzuu bab1 
masını bekliyoruz. 

Cerablus kazasının hudutta bit 
dilat yapılarak Anavatana ilhakl 

Bayır, Bucak nahiyelerinin de 11• 
ya bağlanması, ve bunlar da ın 

kün olmazsa bu mıntakalar Tiil'~ 
rinin tamamile hukukunu teıni.D 
decek bir imtiyaz almak Türkiye 
ktimetinin boynuna düşen bir ' 
fediri. 

Biricik ümit ve istinadımız '}'ili 
milletinde ve onu idare eden BLI) 

Yalnız, hükumet kuvvetleri, Gua
dalhara cephesindeki taarruzlarına 
bugün de devam etmişlerdir. Bu iler 
lcmelerde bazı yeni noktalar ele ge
çirdikleri haber verilmektedir. Asi
ler, cümhuriyetçilerin ağır zayiata uğ 
radıklarını ve ikinci müdafaa hat _ bile bilmezler. 

şeflerindedir. Bu halimize acıY 

bizi de bu esaretten kurtarmal 
candan arzu ediyoruz. Zaten bu 
takalarda bu zulüm ve işkencele! 
vam ettikçe Suriye ile aktedileil 
ahedenin de hiçbir kıymeti olııJll 

tına çekilmeye mecbur olduklarını 922 de Cerablus kazası teşkil edil-

bildiriyorlar. diği zaman Fransızlar bu kazada türk 
Hükumet, ayni zamanda, Sevil'in çenin resmi lisan olmasını, arapça bi

şimalinde Endülüste de yeni bir ta- len halkın hükumete yapacakları mü 
arruz harek~tine ge miştir. Her iki racaatlarda türkçenin kabul edilme-
t~r .. ı lral'"""ı.,ı .. ..., ı.. ...... ..:ı .. ?"ı,. s•A..:ı ... t_ .. 1 .. 1 .... lJuh. .. co<>J' ... 6,...-ı"""'":h. uH;~ınurnu xu 

lı muharebeler yapılmakta olduğü tatl'.\ı;unen Türk diline vakıf olmasını 
noktasında müttefiktirler. k b 1 d k b tak T'" kl · a u e ere u mın a ur erme 

İngiltere hükumeti, bugün İspan-
yada dövüşen iki tarafa da müracaat 
etmiş ve iki tarafın esirlere ve rehi
nelere müsamaha göstermeleri için 
tavsiyelerde bulunmuştur. İngilte -
renin Barselondaki sefiri ve Burgos
taki ajanı İngilterenin her iki ta -
rafın dissiplini muhafaza ve yeni ida-
renin teşekkülüne kadar birtakım 
kargaşalıkların vukuuna mani olmak 
için tedbirler alınmasını istemiştir. 

F ran•a hududuna •ığınanlar · 
Paris, 6 (A.A.) - Havas ajansı, 

Perpingnandan bildiriyor: 
Birçok Katalonya ricali ·ve resmi 

zevatın ailesi erkanı, bu akşam bir -
çok resmi otomobillerle Serbere gel -
mişlerdir. Bunlar arasında Katalon
ya generalitesi müşaviri B. Pi-i-Sun
ye ile Bayan Kompany ve kızı, Ba
yan Tarredellas, erkek kardeşi esa
sen Perpingnanda bulunan yeni iş 
nazırı Ayguadanın ve sabık nazırlar 
dan Carciasın ailesi erkanı da var " 
dır. Yirmi kadar Sovyet teknisyeni 
de hududu geçmişler ve bunlar Sov
yetler Birliğine mezunen dönmekte 
olduklarını söylemişlerdir. 

Memurların 
Tekaütlük/eri 
Nasıl Yapılacak 

(Başı 1 incide) 

Subaylarla a.keri memurlar 
hakkında 

a - Tahdidi sin kanunu mucibin
ce, b - Kanuni şartları tamamlıyan 
ların talep ve istidaları üzerine, c 
- Malıiliyet üzerine, d - Ahlak 
noktasından hükmen veya sicilleri 
üzerine, e - Askeri mahkemelerden 
verilecek hüküm üzerine, f - 863 
!ayılı terfi kanununun 14 üncü macı.. 
desine tevfikan, g - MeslE::ki kifa
yetsizlik noktasından sicilleri üzeri
ne, h - Disip~n no.kt?sı.iıctarı -:iciJle-
ri üzerine. 

Mülki memurlar hakkında 
a - 65 yaşını bitirmesi üzerine, 

b - Malılliyet üzerine, c ..- 788 sa
yılı memurin kanununun 84 üncü 
maddesinde yazılı müddetlerden zi
yade hastalıkları devam etmesine 

hususi bir imtiyaz vermişlerdi. Hal
buki şimdi herhangi bir dairede olur
sa olsun; "arapça bilmem. Türkçe 

söyliyeceğim,, diyen halk derhal dı
şarı kovuluyor ve "burası bir Arap 
memleketidir. Arapçayı bilmiyenin 
burada işi yoktur. Bir daha türkçe 
konuşma,, diye defediliyor ve işleri
ne bakılmıyor. 

Son günlerde Suriye hükumeti 
Cerablus kazasının bu kadar Türk ek 
seriyetinin toplu bir halde bulunma-
sından huylandı mı bilmiyorum. Ce-

rablusun Cezire kısmında bir kaza teş 
kil edildi. Ve Frattan garbi kısmını 
(Menic - Bap - İzaz) kazaları arasın
da taksim ederek bu mıntaka Türk
lerini üç kazaya ayınp tabii o kaza
larda Arap ekseriyeti hakim olduğun 
dan kendi milliyetlerini kaybettir -
meyi düşündü. Ve bu hususta başta 
Cerablus mebusları (Taşnak - Hoy
bun) cemiyeti azalarından ve Cezi
re Kürtlerinden Barazi aşiretleri re-

isleri Mustafa ve Bozan Şahin Bey
ler olduğu halde Menic - Bap me-

busları ve diğer birçok mebuslar mec 
liste Cerablusun lağvını ve bu Türk
lerin diğer kazalar arasında taksimi 

ıçın hararetle çalışıyorlar. Buna 
karşı kaza Türkmenleri Fransız ko
miserliğine ve Suriye mebusan mec 
lisine şiddetle protesto ettiler ve şim 
dilik hükumetten bundan vazgeçriği 

==================== 
binaen, d - Memurin kanunu veya 
hususi kanunları mucibince, e - - Ka 
nuni şartları tamamlıyanların talep 
ve istidaları üzerine, f - Ahlak nok 
tasından nizamnamesine göre sicille
ri üzerine, g - Tahdidi sin kanunu 
mucibince. 

"a ve g fıkraları mucibince mua
mele gören mülki memurlardan ik

"tidar ve ihtisasından istüa:ie mii"l'l
kiln olanların her sene için istihsal 
olunacalt ICra Vekilleri heyeti kara
rile istihdamlarının temdidi caızdir. 
Ancak bu müddet beş seneyi geçe
mez.,, 

Tekaüt muamelesi subaylarla as

ker~ memurlar hakkında Reisicüm

hurun ve mülki memurlar hakkın

da mensup oldukları vekaletin tasdi
kile yapılır. 

Bu nuntakaların hukukunun te 
ve feryatlarının kesilmesi dostlu~ 
4o.!r- ı...,.,. .... n • .: ı..:a,.~,-.w'\-+ • .,:...,, ,,..n....._ • .,,"' 

Yoksa hıçbir vakit Türk, öz katÖ' 
!erinin bu haline razı olmıya 

tır. 

İşte bu yazdıklarımı sayın ga 
nizle neşredip Anavatandan dışsl
yaşıyan altmış bin Türk kardcşl 
nizin feryadını büyük Türk mille 

duyurmanızı ve Büyük Şeflerinitl 

zan dikkatini celbcylcmenizi caJl 

dilerim. 
Tiirkmcnodl 

~ 

Hariciye V'ekili 
Dün Gitti 

B. Rüştü Aras, rıhtımcla 

(Başı 1 ıncid 

kilimiz, bu müddetten istüade ed 
Yunan Başvekili General Meta~ 
la ve dost memleket devlet adatfl 

le temas edecektir. 

Heyetimiz, cumartesi günü s tı 
İskenderiycye ve ayni gı..in .Kahı 
muvasalat edecek ve merasimle " 
şılanacaktır. Mısırdan avdet. aY111 

ünde, şimendüferle ve Suriye u 
den olacaktır. 
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m Arada Büyük Fark Var 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından ta~

lit edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çoouk cılt
leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 

bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRAS,ltıll. 
Şişman vücutlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vucudün ıl

tivalarında ve ko'tuk altlarrnrn pi~iklerine karşı bundan daha. nıUesair 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra) rarı He karıştırmayınız 
r 

TÜRKfYE KIZILA. Y CEMiYETiNDEN : 

30.000 metre kutil 
40,000 metre pazen 

İsimleri yukarda yazılı iki kalem ef ya ayr.ı a:.ı-ı veya birlik~~ 
satın alınacaktır. Alakadarların nümunelerı gormek ve teraıtı 
anlamak üzere yeni Postane karşısında Kızılay hanında 

KIZILA y DEPOSU DIREKTÖRLÜGÜ ne 
ın.. ti 8 Nı· ....... 938 Cuma günü akşamına kadar tek· uracaa arı ve .,_... . . 
lif mektuplarını mezkilr Direktörlüğe tevdı etmelerı. 

lstanbul Komutanlığı Satı nalma Kamisyonu lliinları 1 
İst b 

1 
k t l ğına bag"lı birlikler ihtiyacı için satın alınacak 10880 an u omu anı . . .... 

kilo taze baklanın açık eksiltme ile ihalesi 25 ~ısan 938 Pazartesı gun~ 
saat 15 de yapılacaktır. Muham~e~-~utan 435 lıra 20 .kuruştur.__t~ te.~ı
natı 33 ı· d ş tnamesi hergun ogleden evvel komısyonda gorulebılır. 

ıra ır. ar 3 .. .. 
İsteklilerin ilk teminat makbuzlarıyle 2490 sayılı kanunun ~ ve uncu 
tnaddelerinde yazılı vesikalarla beraber ihale günü vakti muayyende Fın
dıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 1786 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
İskan Umum Müdürlüğü için Vilayetler İskan işlerinde istihdam edil

!llek üzere 150 lira ücretli Fen Memurluklanna ihtiyaç vardır. Talip 
olanların bilılmum vesaik ve şimdiye kadar bulundukları vazüe ve işle
ı-e ait evrak ve üç adet Fotoğrafla bizzat veyahut bu vesaik ve evrakı 
göndermek suretiyle Sıhhat Vekaletine müracaatları ilan olunur. (857) 

(1748) 

---------------------------------------------------------lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminat 
Kilo Lira Ku. Lira Ku. 

3.000 Yün çorap ipliği 7350 00 · 551 25 
k 1 - Vekiller Heyeti kararına tevfikan 938 mali senesine sari mukavele 

a tı suretıy l e yiıkanda cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminat mikta
rı yazılı "3.000,, kilo yün çorap ipliği 18 Nisan 938 Pazartesi gün'ü saat 15 
de İstanbul Gedikpaşadaki J. Satınalma Komisyonunca kapalı zarf eksilt
mesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve nümune her gün adı geçen komi.onda görülebilir. 
3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacak

lan teklü mektuplannı eksiltme günü saat 14 de ko.dar komisyona vermiş 
bulunmaları lazımdır. "1792,, 

TAN 11 

KAYIP - 4427 sicil numaralı şo
för vesikamı zayi ettim. Yenisini ala-

cağımdan hükmü yoktura. / 
Yusuf Abbas 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
2 - Nisan - 1938 Vaziyeti 

AKTiF. 
KASA: 
ALTIN: Safi kilogram 19,714,736 

BANK.NOT 
UFA.KLlK 

Dahildeki Muha.blrler: 
Türk liraın 

Hariçteki Muhabirler: 

ALTIN: Safi kilogram 6,482.909 
Altına tahvili lı:abil Serbest 
dömler 
Diier dövizler ve Borçlu kli
rlnc baki1elert 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edi, evrakJ -aakdi1e 
karı;ılıtı 
Kanunun e ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
dJd tediyat 

Senedat Cilzdanı• 
HAZINE BONOLARI 
TICARl SENEDAT 

l!l8ham ve TahvUi.t Ctbdam 

(Deruhde edileli evrw nak 
A- (dıyenın karıılıtı Eaham ve 

(TahvılatCitibart lı:ıymctle 

B - Serbeıt esham Ye tahvil1t 
) 

Avıuıslar: 

27.730.352,97 
18.362.161,-
1.056.165,59. 

350.612,62 

9.118.729,56 

20.303,13 

21 .242.830,94 

158. 7 48.563,-

14.374.727,-

3.000.000,-
42.748.286,93 

38.762.531,58 
7 .064.520.88 

53.821,65 

Ura. 

47.148.679,56 

350.612,62 

30.381.863,63 

144.373.836,-

45.748.286,93 

45.827 .052,46 

Sermaye 

Dıtiyat Ak~esl 

Adi ve fcvkalllde 
Hıııad 

PASiF. 

Tedavüldeki Baıılmotl.ar: 

Deruhdc edilen evrakı nakdiye 
Kanıınun 6 ve 8 inci maddeleri· 
ne tevfikan luuine tarafından 

vlld tediyat 

Deruhde edi, evralo nakdi1c 
bakiyesi 

Karııltiı tamamen altm olarak 
iliveten tedaville vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten teıı, 
vazd, 

l'ürk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatt: 

Altma tahviU kabil dövfzter 
Diier dövb;ler ve alacaklı Jdi. 
ring baldyclcri 

Muhtellti 

1 2.105.172,40 

4.516.007,70,ı 

158.748.563.~ 
14.374.727,-j 

144.373.836, 

19.000.000,-

13.000.000,-

932,77 

ı 30.262.471,40. 

Lira 
15.000.000,-

6.621.180,10 

176.373.836,
H.038.853,14 

30.263.404,17 

99.588.036,54 

Altm ve Dövts üzerine 
Tabvilit üzenne 

Hissedarları 

Muhtelif;: 

8.512.678,51 
8.566.500,16 
uoo.ooo,-

14.988.480,59 

Yekfto 1 341.885.311,95 
Y 

'l.A.. 341.885.311,93 

eawa -----
2 Mart 1933 tarihinden itil>aren 
lakonto haddi o/'o S'h Altın üzerine avam "70 'lya~ 

~ ............................ -................................. 1. 
STANBUL GAYRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN: 

D. No: 

3745 

3745 

1 
4549 

7469 

8014 

8051 

8081 

8570 

8660 

Semti ve Mahallesi 

Usküdar Ihsaniye 

U sküdar Ihsaniye 

Kuruçeşme 

Cibali Seferikoz 

Aksaray E. Katip 
Kasım Y. Yalı 

Beyoğlu Pangaltı 

Koca Mustafapap 
Arabacı Bayazıt 

Kadıköy Caferağa 

Sokağı 

Harem iskelesi 
caddesi 

Harem Iskelesi 

caddesi 
Lebiderya 

E. Fener 
Y. Abdülazel 
Paşa Cad. 

Langa Bostanları 

Bayır 

Emlak No: Cinsi ve Hissesi Hisseye Gö. 
Muhammen K. 

22 Arsa 

24 Arsa 

380 Açık 
Artırma 

360 ;; 

E. 2 

E. 152 
Y. 122 

Istiridya tarlası 400 

Ustünde odası olan ha- 40 
rap dükkanın 1/4 His. 

,.. .. 
' • 

35-35/1-35/2 lçinde ahşap hane 
ve kulubesi olan bos
tanın 10/72 His. 

E. 105 Y. 103- Iki ahşap hanenin 
103/l 1/4 His. 

1000 Kapalı 
Zarf 

330 Açık 
Artırma 

Seyfullah E. 1-6 Y. 1-1/1 ve lçinde kagir ahın 450 ; 

Bademaltı ve 
Ağabey 

16-16/1 ve odaları olan bos
tanın 3/30 His. 

E. 4-7 lki hane arsası 
y 20-17 

E. 62/95 Arsanın 1/2 His. 

~030 .Kapalı, 
Zarf 

GÜVEN 
ANITI 

8692 

Usküdar Rum Meh
met paşa 
Fener Abdi Subaşı 

Şemsi paşa 

Caddesi 
E. Balat Cad. 
Y. Mü.rselpaşa 

Y. 62/101 
E. 39-41. Arsanın 1/2 His 
Y. 67-69 

330 Açık 
Artırma 

250 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 15/4/938 ta· 
rihine düşen Cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Levazım Amirliii hanh•n 11.__D•e•n•i•ı-L•e•v•a•z•ım-•S•a•tl•n•a•l•m•a-K•o•m-is•y•o•n•u-l•ıa-nı•a•r•ı-• 
\ 

TURKiYEİŞ 

Fenerbahçe aktarına anbarı için 
alınacak 5X7,5 eb'adında branda 
eşya örtüsü 11 Nisan 938 Pazartesi 

günü saat 14 de Tophanede Levazım 
amirliği satınalına komisyonunda pa

zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah

min bedeli 2000 lira teminatı 300 li

radır. Nilmunesi komisyonda görüle

bilir. isteklilerin belli saatte komis-

yona gelmeleri. .. 479, "1897,, 

• Eşya ve Teçhizat anban için 50 
bin metre kaneviçe 25 Nisan 938 Pa
zartesi günü saat 15 de Tophanede 
Istanbul Levazım Amirliği satınalma 

komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 

7500 lira, ilk teminatı 562 buçuk li

radır. Şartname ve nümunesi komis
yonda görülebilir. Isteklilerin ihale-

den bir saat evvel kanuni vesikalari
le beraber teklif mektuplarını ko
misyona vermeleri. "480., "1898,, 

• 
Istanbul Levazım amirıtgtne bağ-

lı müessesat için 25 bin kilo zeytin 
tanesi 25 Nisan 938 Pazartesi günü 
saat 15,30 da Tophanede Levazım 
imirliği aatınalma komisyonunda ka· 
pah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 5000 lira, ilk temina
tı 375 liradır. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. Isteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. "481,, "1899,, 

1 - Tahmin edilen bedeli (6000) lira olan (2000) kilo yün fanill ipliği 
18 ~İSAN 1938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11,5 da kapalı zarf 
usulıyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Komisyondan hergün parasız olarak alınabilir. Muvak 
kat teminat (450) liradır. 

~ - isteklil~rin 2490 sarlı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
Ierı kapalı teklıf mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri. (1778) 

*** 
1 - Tahmin edil:~ bedeli (4800) lira olan (2000) kilo yün çorap ipliği 

18 NİSAN 1938 tarihıne rastlıyan Pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme 
usuliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (360) liradır. Şartnamesi Komisyondan hergün 
bedelsiz olarak alıQabilir. 

.. 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gun ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatlan. (1779) 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızhğından: 
Galatada Kemankeş mahallesi Topcular caddesı'nd 54 ı f . . • c sayı ı mamı 

Sultan Bektaş mesçıdınin Tapuya bağlanması Beyoğl v kıfl M"d" _ 
ı "ıw;... t l edilm" . u a ar u ur 
u6uııce a ep ış ıse de mezkur mahallin tapud k d lm ~ w . a ay ı o a.,.ıgın-

dan bu ye: hakkında ta~kika~ yapı~mıık üzere 15-4- 93fl günü saat 14 
de mahallıne memur gonderılecer.mden işbu gay · k ı t f 'd 6 rımen u e asarru ı -
diasında bulunanların ilan tarihinden itibaren on ·· f d 11 · . . gun zar ın a e erm-
deki vesaik ıle Beyoğlu tapu sicil muhafızlıgiına veyah t k ·r ·· .. 
hali' d b ı u cşı gunu ma-

ın e u unacak memura müracaatları ilan olunur. (1893) 

~stanbul Merkez Komutanhğından : 
Fatih Fevzipaşa Caddesi No. 37 de Sabribey apartıma d B F t 

d 
. . . nın a ayan a -

ma yanın a mısafır 33 Tüm. 43 cü Topçu Alay B t 'k ·· .. T ay arı ı en 3. Tum 3. 
cu o~ alay baytarlığına atanan Bnb. İrfan Teoman "337_ 27,, nin a-
cele yenı kıtasına hareketi emredilmektedir. 

Verilen adreste bulunamamıştır. Merkez Komutanlığına müracaatı. 

(794) (1900) 
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Hasan Deposu ve Müstahzaratı Saygıll Müşterilerine 
Çok yüksek nefasetini temin makscıdile HASAN ve NESRiN kolonya ve losyonlarında stok bulundurmak mecburiyeti yüzünden 

ancak bu a)'ln sonunda fi atlarda tenzilat yapılması mümkün olabilecektir. 
HASAN kolonya ve losyonlarına meftun olan saygıh ~üşterileri ihtiyaca göre satın almalarını ve toptancılarla satış yerlerine 

ve acentalara farkı fiat verilmiyeceğinden mezkur güne kadar mevcud olan mallarını sarf v~ istihlak eylemelerini rica ve tavsiye 
ederiz. Hcuan Clepom .ahibi: HASAN HASSAN 

.............................................. "19 .................... : ......................... .... 
HAVALARA DİKKAT 

Senenin en tehlikeli günleri bu günlerdir 

Bir gün löt, bir ıün yaz 
havuL .. 

Bu istiknıraızlık nezle, 
öksürük, soğuk algın. 

lığı, broDfit, grip gibi 
haatahklan a.rtmr. 

GRiPiN 

-···Sıhhatmıza aaha fazla ı 

dikkat etmekle beraber ı 

cebinizde çantanızda 1 
bir kate 

GRIPIN 
'-"--' ':y ..... '-" ' uwunaurmaga ner za-
mandan ziyade ihti- 1 

mam ediniz. 

Büfün, ağrı, sızı ve sancıları dindirir , 

Soiuk alscınlıhna oe bundan müteuellit araza karp 

bilha.ssa müusirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

NERVıN 
Sinir ağrlları, asabi öksürükler; uyku .. 

suzluk, baı ve yarım baş ağrısı, baş dön
mesi: baygınlık, çarpıntı ve sinirden ileri 

gelen bütün rahatsızlıkları giderir. 

.· 

MEY VA TUZU 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERINDEN 
iSTiHSAL EDiLMiŞ TABii BiR MEYVA TOZUDUR. 

ıslah ve insana hayat ve canlıldı 

bahseder. 

INGll .. IZ KA'!aUK ECZA.~I 

BEYOGLU • ISTANBUL 

Şirketi Hayriye ve Üsküdar • 
Kadıköy ve Havalisi H~lk Tram- , 
vayları Türk Anonim Şirketinden : 

MÜSTEREt< İLAN 
' Şf rketi Hayriye vapurlarile Üsküdar tramvay· 

larında muteber müşterek biletler ihdas edilmiştir. 
Kıırklı - Karacaahmet ve civan, aylık abonman kartlan fi. 

yatı: ikinci mevki 607~ kurut ve birinci mevki 675 kurut 
(vergi ve rüsum dahil). 

Bu kartlar 11 Nisan 938 ıabahmdan itibaren mer'idir. 8 Ni
san 938 tarihinden itibaren Şirketi Hayriye idarei merkeziyeıi 
Kontrol Müdiriyetile Köprü Üsküdar ve Köprü Boğaziçi iske
lelerinde satılacaktır. 
Çamlıca ve civarına gidecekler için ayrıca mü.terek günlük 

gidif ve dönüflü biletler fiyatı: ikinci mevki 22~ kuruf, birin
ci mevki 25 kuru' (vergi ve rüsum dahil). 

l,bu biletler 11 Nisan 938 sabahından itibaren Köprü, Ka
bala.f ve Betiktat iskelel~rinde satılacaktır. 

MÜTERCİM ARANIYOR 
Şirketlerimizin bir Almanca mütercimine ihtiyacı vardır. 

Fenni, Hukuki ve lktıaadi yazıları Almancadan - Türkçeye ve 
Türkçeden - Almancaya hatasız çevirebilmesi ve lisan bilgi
sinin çok kuvvetli olması şarttır. 

Verilecek maaş 250 liradır 
Taliplerin phsen veya yazı ile tirketlerimiz müdiriyetine mü
racaatlan. 

Ankara Elektri~ ve Havagazı T. A. Şirketleri 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

Kütahya Tayyare meydanında 

yaptırılacak tesviye işleri pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede
li 34352 liradır. Eksiltmesi 15 Nisan 
938 Cuma günü saat 15 de Ankara
da M. M. Vekaleti Satınalma komis
yonunda yapılacaktır. llk teminat 
2576 lira 40 kuruştur. Keşif proje ve 
şartnameleri 172 kuruşa M. M. Ve
kaleti Satmalma komisyonundan a
lınır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı ve idari 
şartname ile istenen belgelerle bir
likte eksiltme gün ve saatinde An· 
karada M. M. Vekaleti Satmalma ko
misyonunda bulunmaları. 

"795, "1901,, 

KAYIP - Cihan ve Istiklfil sa· 
vaşlarında aldığım askerlik vesikala
rımı kaybettim. Yenisini alacağım· 
eskileri hükütnsilzdür. 

Adapazar Söğütlü inhisar 
Memuru Hamit Ak[caycı 

Sahibi vev umumi neşriyatı idare 
eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze.. 
tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şir-----------------------1 keti. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

S. S. C. i. ( Rus ) Fabrikaları 
mamulatından 

UM o 
Marka muhtelif tipfe 

DiKIŞ MAKiNELERi 
isteyiniz. Kullanışh ve sağlamdır. Fiyatlar ehvendir.

1 Tafsilat için 42262 numeroya telefon edilmesi. 

..... --· HALİL SEZER ·--11111 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 

Karyola ve Çelik Möble Meşheri 
Son sistem karyolalar, muhtelif cinste çelik somycler ve çelik madeni 
möblelerimiz teşhir edilmiştir. Perakendeler toptan fiatma verilecektir. 

Saflcımsöğüd Demirkapı caddesi 7 Tef. 21632 

I· 

------
Cok tesirli KES Ki N KAŞ ELER i üsütme, grip, nezleye ve ağrılara · bire birdir .• ~1:;:~:~. SALİH NECATI 


