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lngiltere, Alnıanyaya Ciddi Bir ihtar Yaptı! 
Ç~koslovakya istiklali için.. lngiliz Haricige Nazırı 

hsyave~ansa~a~nda~ 
P 

. 
• •• • Pres'in Avrupa muhabiri bildiriyor: Bugüh i vadinde bulunduğunu hatırlatmış ve bu vait arıste Muhım Temaslar ~~~çokmühiınvı;heyemnlıbirgünge-idairesindehareket edilmek Lizımgeldiğini 

Paristeld Sovyet Sef'ırile m6him hlr 
16ril§meler yapan Fransa B. Nuın 

Pol Bonlıur 

Südet Almanları 
Hürriyet Kavgasına 
Devam Edecekler 

Prağ, 16 (Hususi) - Çekoslovakya, bir tecavür.e uğradığı 
takdirde Sovyet Rusyanm, aralannda müşterek bir hudut ol
mamasına rağmen Lehistan ve Romanya üzerinden Çekoslo
vakyanın yardımına koşacağı hakkındaki haberler, resmi ma
kamlarda ve efkin umumiyede çok iyi tesirler bırakmıştır. 
Ayni zamanda, yeni Fransız kabinesinin teminatı da sevinçle 
karşılanmıştır. Aynca bizzat Çekoslovak hükumeti, memleke
tin istiklilini korumak için her tecavüze bütün kuvvetile kar
şı koymak karanndadır. 

Fransa ve Rusya Arasında : 

Paris, 16 (Hususi) - Fransa milli müdafaa komitesinin 
dünkü içtimaı; eon Avusturya ve lıpanya bidiaelerile ve bu 
hidiaelerin meydana ıetirdiği yeni dünya vaziyetile alika

dU'Clır. içtima&, yeni Hariciye Nazın Pol Bonkur lüzum ıö• 
termİftİr· 

çırmıştir, 1~14 ~euben ~vru~ b'! derece İ bildirmiştir. Fakat kati<wrette ö" nildiğine 
heyecanlı hır gun yeçınnedıgını soylemek .. . ' gre 
mübaliğa sayılmamalıdır. Hadise şudur: Bu-1 gore, Lord ~alifax, Çek~lo~a, ~ya 
gün İngiltere tarafından Almanyaya, Çekos- tarahndan ~ır taarruza ~gradı~ takdir~e İn
lovak hidisesi dolayısile bir ihtar yapılmıştır. gilterenin siliha sanlacagı yolunda hır şey 
Bu ihtar bizzat Hariciye Nazın Lord Hali- söylememiştir. Avusturya meselesi artık ni
fax tarafından Alman elçisine yapılmıştır. hayet bulmuştur. Avusturyayı eski haline ia
Lord Halifax, Alman elçisine, Almanyanın ide icin ancak si1lha sanlmak icap eder. 

B. Eden l ltalya Niçin Karışmamış ?ı 
Kabine mi Mussolini Dün Mecliste 
Kuracak? Yeni Bir Nutuk Söyledi 

İtalya Diktatörü, Hitleri Yerden 
Göğe Kadar Haklı Buluyor 

so:nı:w:~~~y~eclls~~o~:=ı- - - - - - - - - - -~ JW ~zwuxaıw ~an__- -

tuk söyledi. Nutuk daha fazla tarihi O O iKA 
mahiyette idi ve her şeyden fazla A-, S N AK 
vusturya hidiselerinden bahsediyor-

du. sinyor Musaolinl Avus~amn Ra icfan 
dotdutu günden bqhyarak butun hi 3' 11 

Pn1 Rnnt.. ... ~ .. eı:ııluıh "" •nn VA7.tVPt1P ... PtY'Rfın~ııı crnri1•- ' 
iDek üzse SOTyet sefiri Suriç'i kabul etmİflİJ'. Sen-yet Sefi-

difte1P,d anlatmı_ş. Avustueyanm 1918 Top anıyor 

--0-

~hmet Emin YALMAN 

rinin, Hariciye Nazırına, Sovyetlerin Çeko.ıovalqaya ver
diii teminat etrafmda izahat verdiği kuvvetle umulmakta
dır. Çekoalovakyaya kartı herhangi bir taarruz vukuunda 

Sovyet Rusya, derhal bu memleketin imdadına kof&C&kbr. 

lngiltere Sükut Ediyor : 

Londra, 18 (A.A.)-B. Chamberlain, bugün Avam kamarasında, son 
hAdiselerden doğan enternasyonal vaziyeti derin surette tetkik etmek 
fırsatını bulmadan lngilterenin Çekoslovakyaya karşı olan taahhütleri 
hakkında sarih bir beyanatta bulunmaktan bir kere daha içtinap etmiş 
ve bu mesele hakkında Sir Sayme'nin beyanatına bir şey ilave etmiye
ceğini bildirmiştir. Muhalefet, sarih izahat verilmesi husuusnda ısrar 
etmiş, fakat bu ısrar boşa çıkmıştır. 

D ünyanm Büyük Harpten 
aonraki balıi senit bir 

hnım meydanım hatırlatıyor. 
sr1a au cereyanları altında bir 

-.ı İçin yanpı IÖDmÜf gibi ıö
liİanıüftiir. Fabt biraz 1011ra 
idil albndaki &tefler yer yer par-

~a batJUDlf, dünyanın dört Çek Almanlannın Mücadelesi : 
'-uında yeni yeni 7an1ınlar ----------------
~. 

Bundan birkaçyüz se~e sonra yir
lbhıcı asnn ilk yarısının tarihini yaz
lbıya kalkışacak bir tarihçi: "1914 
leııesinde büyük bir harp koptu. Her 
~~ yayıldı. 1918 sen~ind~ bant 
~eh, bastırıldı.,, diyemıyecek-

1 __ 1914 senesine Cihan Harbinin b~ 
~gıcı diyecek, fakat sonra sözüne 
löyle devam edecekür: "1918 senesin 
den başlıyarak Versay, Sen Jermen, 
~~anon, Sevr gibi adlar altında bir
~ muahedeler imzalandı. Fakat 
:"~ banşı ifade etmiyordu. Köle 
litt silib tazyiki altında kabul etti
~. isyanlar hazlrlıyan vesikalardı. 
~kiyede Sevr muahedesinin köle-

Prag, 18 (Hususi) - Çekoslovakyadaki Südet Almanlan mebuslann
dan Frank, bugün Mebusan meclisinde söz alarak, Çekoslovakyadaki Al
manlann siyast haldan, kültür hürriyetleri, iktısadi ve içtimai emniyet
leri için mücadeleye devam edeceklerini ve Çekoslovakyanın ancak Al
manlara haklanru vererek onlan kazanacağını, fakat Çekoslovakyanın 
aradaki münasebetleri gerginleştirecek vaziyetler aldığını söylemiştir. 

Amen1ra ilhakı Tanımıyor! 
Nevyork, 16 (Hususi) - Alman sefiri Dikhof dün, Amerika hariciye 

nazın B. Hull'e yeni Avusturya kanunuesasisi hakkındaki kararname
nin bir suretini vermiştir. B. Hull bumesele hakkında daha fazla mald· 
mat vermek istememiştir. B. Roosevelt, dün gazetecilere verdiği beya
natta Avusturyanın müstakil bir devlet olmaktan çıktığına dair kendisi· 
ne hiç bir malumat verilmemiş olduğunu, ve Çekoslovakya ile aktedilen 
ticaret muahedesinde A vusturyanın müstakil bir devlet olarak nazan 
dikkate alındığını ilAve etmiştir. 

Bu beyanat, Almanyanın, A vust uryada yaptığı cebir hareketinin A
merika hük\imetince tanınmadığı manasmda telikki edilmektedir. 

Parls Ateı Püskürüyor: 
line karşı derhal istikW mücadele

: teklinde bir hareket koptu. Netice
~kiye, 1923 senesinde Lozanda 
b hesabına hakild ve kaqı1ıklı ----------------~-----
'" lr hanı kurdu. Gönül hoflujuna da- Parla, 18 (Hususi) - Bütün gazeteler bugün de Avusturya hldi8ele-
"tlıan bu barışın eksik kalan tarafla.- ri hakkında mütalealarla doludur. Eko dö Pari gazetesi, Orta Avrupa-
1'1 \'arciı. Türkiye bunlan da Montrö da geçen son hidbelerin Almanyanm ispanyadaki müdahalelerini bü
ltarıteransında ve Cenevre müzakere- tün çıplaklıifle meydana çıkardığını, ve bu planın, lngiltere ve Fran
~de yine gönül hoıluğu ile tamam sayı Akdenizde felce uğratmayı istihdaf ettiğini yazıyor. 
\ta~ ~omşularile hakiki bir banp Epok gazetesi diyor ki: "Bitler harp istiyor mu? Eğer istiyorsa Pra-
1.:,~ ve Balkan ve SidabAt birlik- la karp da Viyanaya yaptığını yapsın. Alman gazetelerinin ajzından 
;Q!li kurmak suretile dünyanın col- anladığımıza göre Çekoslovakyaya bir ültimatom verecek, Südet mın
: bakımdan çok mühim bir kısmı- takasının muhtariyetini ve Rus - Çekoslovak yardun paktının feshini 
.__ 8Ulh hesabına kurtarılmasma reh istiyecektir. Eğer bunu yaparsa, Berlin bilmelidir ki, Fransa böyle 
~oldu. tehlike ~da tek bir adam gibi ayala kalkacaktır. Marn ve Ver-

dun'da Fransız askerinin nıhu ölmemi§tir.,, F akat, dünyanın diğer tarafla-
d nndıı harıtl'uliu ve harp kini Almanya Gazeteleri Diyor ki : 
ı:aııı etti. Kuv.;y@t ~ pddetf daya- -----------------
et llluahedele~ 1fbe luvvet ~ P.f- Berlin, 18 (Hususi) - Doyçe Algemayne Zaytung, Çekoslovakyamn, 
et )'oluyla pinE b~ tj>lmıiye;baf- Avusturya hid.iselerinin meşruiyetini ilk önce tanıyan memleketlerden 

f~O ~ (De11Clmı 7 lncide) 
~ 

Muvazene 
Buhran ve 

Yergileri 

den bqlı.ya:rü tarihini bulisa etmiş 
ft AY118turyanın ta bqlangıcmdan 
Almanyanm bir parçası oldutunu söy 
lemif ve son hidiselere kadar A vus
turyanın başından geçen maceralan 
anlattıktan sonra Avusturyanm her 
devirde Almanlığını tanıdığını ve ta
ziz ettiğini bildirerek, Roma - Berlin 
mihverinin kuruluşunu bahis mev
zuu yapmıf ve demiştir ki: 
"- Avusturyada, bu esnada, nazi 

hareketi çok hayırlı bir surette inki
§81 etmekte devam eylemiştir. O za
man İtalya, Avusturyaya, Almanya
ya yaklqma tavsiyesinde bulunmut
tur. Zira, Alman oldujunu söyliyen 

(De"amı 7 mctdeJ 

BerHn, 18 (Huauıl) - U
nited Preue muhabiri bil
diriyor: 

Bugün Berlinde bir kah
raman sibi kartılanan Hit
ler, Rayiftağı cuma ıünü 
toplanmak üzere davet et· 
mittir. Hitler, Rayiftaı içti
maında Almanyanm harici 
ıiyuetini balı edecektir. 

Bir f&yİaya pre de Ra
Jİftal bu toplanbdan mn
ra, feshedilecektir. 

F ranco' cuların Taarruzu Yavaşladı 

Fransa ile Franco'cular 
arasında hudut kapandı 
Akdenizde Emniyet Bozulacak 
Olursa lngiltere Müdahale Edecek 

Londra, 18 (Huaasl) - Bir,tehlikede görerek endife içinde oldu. 
habere göre lnıiltere ile Fran- junu anlat!IUf ve hldisenin İngiltere 
aa anamda ispanya meselesi de de alika ile karşılandığını bildir~ 

JÜZ(blden daimi temas muha- miştir. 
f lunmaktad ı-..:ıt Londra, 18 (A.A.) - İyi haber alan 
~ o . ~· uısu er_e parlimento mahfillerinde söylendi-

hükOmeti, Akdenızde emnı- ğine göre, Fransız ve İngiliz hiikl\-
yet bozuldufu takdirde der- metleri Salamanka ve Barselon ara

la11lan11 TenzlR iti• hal müdahale edeceiini bil- sında bir mütareke aktedilmesi im • 

Hazırlanan Kanua Uyl· dirmittir. kinlannı araştırmak üzere istişare. 
hası Mecllıe Yerlllyor Londra, 18 <Hususi) - İspanya asi lerde bulunmaktadırlar. 

Ankara, 18 (Tan muhabirinden)- }erinin Akdenize doğru süratle ilerle .. tsp~yanın Londra elçisi Azcarate 
Maliye Vekili B. Fuat Ağralı. Millet meleri durgunluğa uğramıştır. Asi- dun mustacelen Barselona çağınlmıf 
Meclisinin bugünkü toplanısı sonun- ler, mevkilerini tahkim için durduk- tır. 
da söz alarak vergi tenzilatı hak - 1anm söylüyorlar Asiler bu dakikada Almanyamn yeni miitlahalai 
kında 111 izahatı verdi: Akdenizden 80 mil, Katalonya budu- Londra, 18 (A.A.) - ispanya sefa-

.. _ Büyük Şef Atatürk, son nu- dundan yirmi mil mesafededirler. retinden bildirildiğine göre, ispanya 
tuklarmda vergi tenzllitına temas Fransa bu vaziyeti, Alman ve İtal- Hariciye Nezaretine Almanyanm ı... 
buyurmuşlar ve bu husus hükdmetin yan kuvvetlerinin İspanyadan çekil- panyaya yeniden müdahale etmiye 
programında da yer almıştL Bu c:üm memif olmalarma mebni, son derece hazırlandığı hakkında pek sarih ma
leden olan hayvanlar vergisine ait endişeli görmektedir. İngiliz Başveki h1mat gelmiştir. 
tenzilat layihasını yüksek meclise li Mister Chamberlain bugün Avam Bu malumata göre 30 bin Alınan 
takdim ettik. Buhran ve muvazene Kamarasında sorulan bir suale ceva - askeri dün Alman vapurlarile lspan
vergilerinin indirilmesine ait liyiha ben, Fransanm, kendini hududunu Al yaya sevkedilmiştlr. Fakat Alman se-
da yakında Meclise verilecektir.,, man ve İtalyan kuvvetleri yüzünden (De"amı 7 mcideJ 
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No.2 Yazan : M. SIFIR 

Düşmanla Temas ve 
Mücadeleye Geçiyoruz 
F aaliyete başladığımız ilk gün 

lerde "Hidematı hafiye gru
pu,, hakkındaki iptidai malilınatı

mız; grupun vazilesiyle esas kadro 
&una münhasır bulunuyordu: 

Grup Müdürü: Kaymakam 
Korn Vuld. 

Rclakat zabiti: Birinci mü
lazım (Çavuşyan). 

Birinci şube amiri: Yüzbaşı 
(Herin Vatson). 

Şube tercümanı: Mehmet A
li. 

İkinci şube müdürü: Yüzba-
şı (Gordon). 

Muavini: l\Iülnzım (Bland). 
Şube tercümanı: Ziya. 
Gizli zabıta şefi: Pantikyan. 

,, : Agopyan. 

Grupun birinci şubesi; milli kuv 
vetlerimizin cephelerdeki tahşidat, 
teçhizat ve harekatı hakkında ma
lCımat topluyordu. 

Grupun ikinci şubesi; grup ku
mandanlığından aldığı talimat da
iresinde; İstanbulda milli ordumu
za siltih, cephane ve askeri techizat 
vesair levazımat ile zabit ve efrat 

gönderen ve askeri malumat toplı
yan ve nakledenlere karşı zabıtai 

mania vazifesi yapıyordu. Bu şube 
nin; İstanbul şehri ve limanı inzi
batı ile meşgul olan kısmını (Pan
tikyan) ve Marmara denizi, Çanak
kale, Karadeniz boğazlarına kadar 
uzıyan sahanın inzibatı ile meşgul 
olan kısmını da (Aeoovan) idare e
diyordu. 

Grupun kararagahı: Beyoğlu 

postanesinin bulunduğu binanın 

üst kısmında ve Galata şubesi de, 
Yeraltı camii sokağında istavropu
los hafilllQa ldl. 

dura boyacısı kıyafetinde otuttu
ğumuz f edakiı.r arkadaşlanmızdan 
Müştak Efendiye verdik. Bu arka
daşımız zahmetli vazüesine başla
dığı ilk gününde; eski taharri me
murlarından Üsküdarlı Celil, eski 
ikinci komiserlerden Ekrem, Hafız 
Celfıl ile dairede hademelik yapan 
Tayyarın bu daire~ mensubiyetle
rini tesbit muvaffakıyetini göster-
di. . 

Hidematı hafiye grupunun Be
yoğlundaki merkezinin; öyle gelişi 
güzel bulunmuş, beğenilmiş bir bi-

nada olmadığını gördük. Bina bir 
casus ve istihbaratçı zihniyeti ile 

iyi seçilmişti. Arnavut Tahsinin 
adamlanndan bir Rum polis merkez 
memurunun hhldm bulunduğu Ga 

latasaray karakolunun burnunun 
dibinde idi. Binanın methalinde Be 
yoğlu posta9esinin gişeleri bulu -

nurdu ki buraya hergün binlerce 
kişi giriyor, çıkıyordu. Fazla ola
rak etrafta gözcüler eksik değildi. 

Biz de, fedakar ve zeki arkadaş
larımızdan Derviş Efendiyi; içi ku
rabiye ve susam helvası dolu, ufak 

ve camlı bir tezgtıh ile; Galatasa
ray mektebinin büyük parmaklıklı 
kapısı önüne kovduk. Vazifesi bu 
binaya gozcülük etmekti. 

H er iki taraf ta; inatlı bir sebat 
ve sabırla devam eden bir 

haftalık gözcülüğün ve çalışmanın 
bize temin ettiği menfaat az değil

di. Müştak Efendi; Galatadaki yazı 
haneye devam eden şahsiyetleri 

yazdığımız listeye iki isim daha ila 
ve etmişti .. Bunlardan biri Dirtat 
ve diğeri Dikran. 

Bu arada Derviş Efendi, bilhas
sa Beyoğlu belediye memurları.İnil 

türlü türlü taciz ve tehditleri kar
şısında bliyük bir sebat ve inat ile; 
vazüesine devam etfrve takdire la-

yık bir varlık gösterdi. Kiraz Ham
di (Paşa) ile Erktim Harp Miralayı 
Refiğin grupun resmi otomobili ile, 
kumandan kaymakam "Korn 

Vuld'un beraberinde birkaç de
falar karargaha gelip gittiklenni 
tesbit etmiş, ve bu dairede çalıştığı 
bizce malum olan Mehmet Ali Be
yin günün muayyen saatlerinde ve 
dikkati celbedecek kadar sık sık ha 
rice çıktığını ve bir müddet sonra 
döndüğünü saat ve dakikaları ile 
defterine geçirmişti.. 

Kiraz Hamdi ile Erkanı Harp Re 
fiğin, casusluk ve vatansızllk vadi-

TAN 

Eyüpteki Ihtifalde 
16 Mart Şehitlerinin 
Hatıraları Anıldı 

16 mart faciasının yıldönümü mü
nasebetile, dün, Eyüpteki şehitlikte 

büyük bir ihtifal yapılmıştır. Merkez 
Kumandanı General İhsan Ilgaz, E
yüp Kaymakamı Haşim, Fatih Kay
makamı İhsan, Belediye Reis Muavi
ni Rauf, Şehir Meclisi azalan, Üni
versite gençleri ve kalabalık bir halk, 
ihtilalde hazır bulunmuştur. 

Komutanlığın, partinin ve beledi
yenin göndeldiği çelenkler, aziz şehit 
lerin mezarları üzerine konduktan 
sonra, saat tam 15 te, merasime, Şe
hir Meclisi namına Cemalettin Fazı
lın nutku ile başlanmıştır. 

Cemalettin Fazıl, 16 mart faciası
nın İstanbullular için ne elim bir ha
tıra olduğunu anlatarak şöyle demiş
tir: 
"- Aziz ölillcr, 
Tertemiz ve yüksek ruhlnnnızn şehir hal 

kının minnetle dolu saygılarını sunmıya gel 
dik. Vatan ve millet uğurund:ı akıttığınız 
asil kanlanruzın ıslattığı topraklar Uzerin
de gürbüzleşen gençlik, yarattığınız matem 
havasını susturacak kadar aşkla, heyecan
la, neşe ile durmadan çıılışıyor.,, 

Bundan sonra, halkevleri namına 
Eyüp halkevi başkanı Dr. Hilmi Kat, 

BELEDİYEDE : 

Otmobillerin Fenni 

Muayeneleri Bitiyor 
Otomobillerin fenni muayeneleri, 

bugün bitirilecektir. Şimdiye kadar 
yapılan muayenelerde ıskartaya çı

kartılacak otomobillerin tahmin edil
diğinden az olduğu görülmüştür. 

Bütün otomobil ve otobüslerin yıl
lık fenni kontrol ve muayene günü 
olan bir hazirana kadar dağılmaz cam 
takmaları lüzumu kati olarak karar
l~ırılmıştır. 

(jeni§letilecek Cadileler 
Türbeden Bayazıda giden caddenin 

genişletilebilmesi için Çarşıkapıdaki 
Kara Mustafapaşa türbesinin kaldın! 
ması lazım gelmektedir. Fakat müze
ler idaresi tarihi değerini ileri sür
müş, türbenin ortaya alınarak cadde 
nin iki taraftan geçirilmesini iste
miştir. Bu hususta Prostun fikri alı
nacaktır. * Validchanı istim!Ak edildikten 
sonra arkasında bulunan ve meyda
na çıkacak olan binaların yeni mey
danın güzelliğini bozacağı gözönün
de tutularak bu binaların meydanın 
şerefile uygun bir şekle konulması ka 
j rarlaşmıştır. 
-------------

sinde uluorta konuştuklarını ve 
bütün mukaddesat ve mefhumları 
çiğniyerek kapı kapı gezip dolaştık 
larını biliyorduk... Fakat bu düş
man karargahında pusu tutan ve a
rasıra harice saldıran bu Mehmet 
Ali Bey kim oluyordu?.. Herhalde 
İtilafçıların göz bebeği maruf Meh
met Alisi değil idi.. Onun İngiliz
lerin oydukları bir yılan yatağın
da arasıra çöreklenerek zehir kus
tuğunu biliyorduk. Tabii bu bilme
diğimiz Mehmet Aliyi de pek ça
buk öğrenecek idik. C Devamı var) 

söz almış ve 1920 deki işgal faciasını 
anlatmış, 16 mart tarihinin yalnız ka 
ranlık ifade etmediğini, bu tarihin ay 
ni zamanda İstiklal Mücadelesini ve 
Türkün uyanışının tarihi olduğunu 

tebarüz ettirmiş ve alkışlanmıştır. } 
Daha sonra, Üniversite gençliği a

dına söz alan Bahadir Alkın, heye - 'ı 
canlı bir hitabe söyliyerek şehitlere 
hitap etmiş ve sbzlerini şöyle bitir-! 
miştir: l 
"- Atntürk, 
Yetiştirdiğin gençlik, ilerde yeniden bir 

16 Mart yapabilmek curetinl gosterebllecek 
lerln dkibetlerlnln çok feci olacağını sana 
bir kere daha kutlu and olarak tekrarlar.,, 

Nutuklardan sonra, bando mızıka 
matem marşını çalmış ve bir müfreze 
asker havaya üç el silah atmıştır. Bu 
sırada Eyüp ve civarındaki bütün fab 
rikalar düdüklerile ihtilale iştirak et
mişlerdir. 

Bunu, geçit resmi takip etmiştir. 

En önde bando ve askeri kıta olduğu 
halde, polis müfrezesi, Eyüpteki orta 
ve ilkmektep talebeleri şehitliğin ö
nünden bir geçit resmi yapmışlardır. 
Bu suretle merasime son verilmiştir. 

POLİSTE: 

Bir Hırsız Kaçarken 

Bacağından Vuruldu 
Dün Fatihte bir hırsız, kaçarken 

kurşunla yaralanmıştır. Hadise şu
dur: 

Cevdet isminde biri, saat 15 sula
nnda Çarşambada Lokmacıdede so
kağında Hurşidenin evine girmek i
çin pencereyi kurcalamıştır. Fakat, 
buna imkan bulamayınca, kapıyı o
muzlamış, içerden birçok eşya topla
mıştır. Bu sırada da, işin farkına va
Tlfrı ,!JUU::> ıııenıuru ıı~cu , 'inı-ı:U-L u-:r 

üstünde yakalamak istemiş, fakat ö
teki hemen kendisini sokağa atarak 
kaçmıya başlamıştır. 

ı 

Cevdet, polisin "dur!,, emrini de 
dinlememiştir. Bunun üzerine me -
mur Hasan, silahını kullanmak mec
buriyetinde kalmış ve ayağına doğru 
bir el ateş etmiştir. Cevdet, bacağın
dan hafif yara almış ve arkadan ye-
tişen polise teslim olmuştur. Yaralı, 
hemen hastaneye kaldırılarak takiba
ta başlanmıştır. 

MÜTEFERRİK : 

Eyüp Dispanseri 
Verem Mücadele cemiyetinin Eyüp 

teki dispanserinde bütün eksikler ta
mamlanmış ve dünden itibaren her 
gün çalışmıya başlamıştır. Veremli
leri muayene ve tedavi için mütehas
sıs bir tabip ve hastabakıcı tayin e
dilmiştir. Dispanser, pazardan başka 
her gün açık bulundurulacaktır. Ce
miyete müracaat eden hastalardan 
muhtaç olanlara parasız ilaç ve tere
yağ ve balıkyağı verilecektir. * Toprak bayramı, önümüzdeki 
pazartesi günü, Yeşilköyde Ziraat 
mektebinde kutlanacaktır. Merasime, 
civar köylüler de iştirak edecekler
dir. 

B ittabi bu kadarcık bilgi bize 
kafi değildi. Bu mühim gru

bun teşekkül halinde veya münfe
rit olarak çalışan şebekeleri ile bu 
şebekelerin bütün unsurlarını, a
janlarını ve bunların hariçteki te
mas ve faaliyetlerini teferrüatına ka 

dar öğrenmek ve bunların ihbaratı 
nı ve İngilizlerin alacakları tedbir 
ve teşebbüs edecekleri hareketleri 
vaktiyle haber alıp alakadarlara 
bildirmek ve bu suretle maruz kal
malarına ihtimal bulunan tehlike 
ve menfi hareketlere karşı tedbir 
almak için kendilerine zaman ka
zandırmak vazüe ve mecburiyetin
de idik. Bunları temin için; bu teş.

kilatın Beyoğlundaki merkezi ile 
Gala tadaki şubesini sıkı bir surette 
gözetlemeyi ve bu suretle her iki 
daireye devam eden şahsiyetleri bi 
rer birer tesbite çalışmayı; ilk te
şebbüs olarnk; muvafık bulduk. 

Fakat sizler de tasdik ve itiraf bu
yurursunuz ki; bunları yapmak 
şimdi okuduğunuz şu satırları yaz
mak gibı kolay birşey değildi elbet 

DÜNKÜ IH.,.TIFALDEN RESlı-

te. Girişeceğimiz bu teşebbüs; düş
manın hakim olduğu açık bir yer
de daima görülmek ve tutulmak ve 
belki de ölmek tehlikeleri altında 
jğne ile kuyu kazmıya teşebbüs et
mek kadar tehlikeli ve müşkül idi. 

Yeni gemi, Jeniz.e indiriliyor 

DENİZ ve LİMAN : 

Şirketin Yeni 
Vapuru, Dün 
Denize indirildi 
Şirketi Hayriyenin kendi fabrika

sında yaptırdığı 76 numaralı vapur, 
dün saat 15 te denize indirilmiştir. 
Şirketin idare meclisi Reisi Necmet
tin Kocataşla, şirket müdürleri, de
niz ticaret müdür muavini ve fen he
yeti azalan Hasköydeki fabrikaya gi
derek indirme merasiminde bulun -
muşlardır. 

Yeni geminin adı "Sarıyer,, dir. Ka 
zam, bugün yerine konulacak, sonra 
diğer eksikleri tamamlanacaktır. Ha
ziranın on beşinde yaz tarifesile be
raber işlerniye başlıyacaktır. 
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Dördüncü Müfettiş 

General Alpdoğan 

Ankaraya Çağırırdı 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)

Dördüncü Umumi Müfettiş General 
Abdullah Alpdoğan, Doğu vilayetle
rinin inkişafı için vekaletle temas et
mek üzere Ankaraya davet edilmiş
tir. General Abdullah Alpdoğan ya
rın buraya gelmiş olacaktır. 

Hariciye Vekilimizin 

Mısır Seyahati 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)

Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik 
Rüştü Aras, Mısıra gitmek üzere, 
bugünlerde Ankaradan Istanbula ha 
reket edecektir. Tevfik Rüştü Aras 
Kahirede bazı siyasi temasla; yapa
caktır. 

Bükrette Türk - Romen 
Ticaret Odası Kuruldu 

Ankara, 16 (Tan muhabirinden)
Buraya gelen haberlere göre, Bük· 
reşte bir Türk - Romen ticaret o
dası kurulmuştur. Bu haber Ankara· 
da çok müsait bir şekilde karşılan
mış ve iki dost memleket arasında
ki yakınlığın ticari ve iktısadi saha
da da yeni inkişaflar arzedeceği U. 
mitlerini kuvvetlendirmiştir. 

A vuaturya Elçisi Alman 

Elçiıine itlerini Devretti 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)_; 

Avusturyanın Almanyaya ilhakı U. 
zerine, buradaki Avusturya masla
hatgüzarı Hariciye Vekilimizi ziya
ret ederek vaziyeti resmen bildir
miştir. 

Avusturya sefaretanesindeki işler 
Alman sefiri Fon Keller tarafından 
devralmmağa başlanmıştır. Alman 
sefiri de vaziyeti hükıimetimize bil• 
dirmiştir. 

----o---
MEMLEKETTE: 

Şirket, fabrikada ayrıca bir de kü- Samsun Umumi Meclisinde 
çük araba va uru _;:a maktadır~BOiuii+_.;s.~,. .... ~ar,ı c~ uhııhir'ndenY 
vu 1 •00.<rf ""l\;CUn a ı :u l Sa 'Il\--reısı\gınö1' 
alabilecek, Üsküdar - Beşiktaş ara- bugün son toplantısını yapan ıvil~
sında devamlı seferler yapacaktır. yet umumi meclisi dağılmıştır. v_ı· 

herde inşa edilecek olan 78 numa- layetin 1938 mali yılı bütçesi 861 bın 
ralı vapurun motörü, şimdiden temin lira olarak tespit ve kabul olunmuŞ
olurunuştur. Bu vapur, şirketin ilk Di tur. Bütçede geçen yıla nazaran yüJ 
zel motörlü yolcu vapuru olacaktır. küsur lira fazlalık vardır. 

Fırtına, Nihayet Dindi 
Günlerdenberi devam eden fırtına 

ve yağmur dün kesilmiş ve gemiler 
yollarına devama başlamışlardır. Şeh 
rimizde de hava, akşama doğru açıl
mış ve güneş yüzünü göstermiştir. 

* Liman işletme idaresinin fabri
ka ve havuzlar idaresine ısmarladığı 
üç saç mavnanın inşaatı bitirilmiştir. 
Havr'da yaptırılan yeni su gemileri 
de mayısta limanımıza getirilecektir.! 

* Denizbank umum müdür mua-
11 

vinleri, dün öğleden evvel fabrika ve 
ba,vuzlarda, öğleden sonra da deniz- ! 
yollarında meşgul olmuşlardır. Umu 
mi müdür, Ankaradan döndükten 
sonra muavinlerin her üçü de İzmire 
giderek tetkiklerde bulunacaklardır. 

* Dün Italya bandralı Saturnia 

vapuru ile 530 seyyah gelmiştir. Va

pur, akşam Yataya gitmiştir. 

* Denizbank tekaüt sandığı ilk top 

lan tısını bugün yapacaktır. 

Acıkh Bir Ölüm 
Memleketimizin tanınmış iş adaJll 

!arından, Türkiye lmarbankası Mee
lisi Idare Reisi ve 
"Huthas" inşaat 
şirketi müessısl 
müteahhit Halit 
Tahir Arda müp
tela olduğu rahat
sızlıktan kurtula" 
mıyarak dün sa
bah vefnt etınif" 
tir. 

Cenazesi bugii11 

rı saat 10 da K.adı-
1' köy Mühürdar ıti-

Laiye sokağı No. 21 deki evinden kal 
dırılarak Usküdar araba vapurile J{• 
bataşa geçilecek ve Ayazpaşa tarUd" 
le Nişantaşındaki Teşvikiye camiiıı
de namazı kılınarak Zincirlikuyud8" 

ki asri meznrlığa defnedilecektir. 

1 TAKViM ve 

17 Mart 1938 
PERŞEMBE 

8 Uncu •y: 
Arabi: 1357 
Muharrem: 14 
GUneı: 6,09 

GUn: 81 

Öl.ile: 
ikindi: 16,45 - Akıam: 
Yataı : 19,48 - lmdk: 

Kasım: 129 
Rumt: ıs54 

Mart: 4 
12.22 
1s.1s 

4 ,30 

YURTIA HAVA VAZlYEfl 
il' 

Yurdun doğu Anadolu mıntnkalorı ;.• 
Eğenin cenup kısımlan Orta ve cenubi tltl 
nadolunun garp taraflanndn hava bU~I 
diğer mıntakalarda çok bulutlu ve rn 

1
, 

yagışıı geçıniftlr. Ri.lzgArlar Karadeniz ~ 
yılannda cenubi istikametten kuvvetlı ~ 
diğer yerlerde umumiyetle şimali istıkaıtı 
ten orta kuvvette esmiştir. ıı 

G rupun Galatadaki ikinci şu
besini gözetlemek vazifesini 

"1benin bulunduğu İstavropulos 
hanı karşısına bir sandık ile kun- Dün, Eyüpte Bahariyedeki şehitlikte yapılan ihtifalde bir Dnlveniteli saz söylüyor ve bir müfreze havaya ateı halinde. 

Diln İstnnbulda hava ekseriyetle t<ııP'"I 
ve cilrl ynğıı;lı gcçmlş, 24 snot wrfınd~ıc· 
yağışın mctrcmurnbbnına bıraktığı su rTl 15 
tarı 200 gram ölç!11m{ıştilr. Ri.lzgfır ıırınil ış 
tikametten saniyede 1-3 metre hızla est11u-e 
tir. Snat 14 te hava tnzylkl 767,8 miliınc ıs 
idi. Suhunet en yüksek 7,8, en düşük 
santigrat kayd~ilmlstir. 
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Avrupada Yeni 

Gruplanmalar 
Oma Rıza DOCRU L 

AVUsturyanın Almanyaya katış 
ması yüzünden Avrupa barışı 

'111 bir tehlike geçirmiyeceği artık 
'1lla§ıldı. Avrupa barışını altüst ede

'ek bir şey varsa. Çekoslovakyaya 

~ı bir Alman hareketinin vukuu

~tlr. Şayet Almanya bugfuıkü şartla
tı, Çekoslovakya işini de bir emriva

kiıe tesviyeye uygım buluyor ve bu 
ibenılekete karşı bir emrivaki hazır
lıyorsa bir kere Çekoslovakyanm mü 
dafaasile karşılaşacaktır. Bu müda -
'--, ihnıal olunacak bir kemiyet ve 
leyfiyet değildir. Çekoslovaklar Al
"'-nyadan yana daima şüphe edegel
~eri için, milli müdafaalan için 
ilİçbir fedakarlıktan çekinmemiş ve 
ea..en silah imalile şöhret bulan bir 
llaenıleket oldu.klan için hudutlarını 
~ etmişler, ordularını en yeni 
'illhtarıa cihazlamışlar ve her fır
"ttaıı İstifade ederek gafil avlanmı
)'cakJannı göstermişlerdir. 
~•buz Çekoslovakyanın tek başına 

4hııanya ile uğraşmasına imkin ta:""1n olunmadığı için Çekler bunu 
"aktinde düşünmüşler, ve ona gö

:: >'ardınıcı \'e müttefik bulmuşlar· 

·--
• 
Lehistan - Litvanya 
arasındaki son hidise 

sulh yoluyle kapanacak 
Varşova, 16 (A.A.) - Lehistamn, 

Litvanya ile olan 11 mart hudut hadi 
sesini halletmek ve iki memleket ara 
sında normal diplomatik münasebetle 

rin tekrar tesisini istemek maksadı, 
hükıimetin organi olan Ekspres Po

ranny gazetesinin bir makalesi ile te 
eyyüt etmektedir. 

Bu gazete, Lehistanın şimal hudu 
dunda artık müsamaha edemiyeceği 
daimi bir harp haline nihayet veril
mesi lüzumunu bildirmektedir. 

Diğer taraftan yan resmi gazete 

leri tarafından tertip edilen mitingi 
menetmişlerse de İvovda buna benzer 
bir toplantı yapılmıştır. 

Lehistanda Nümayifler 

İvov, 16 (A.A.) - Binlerce talebe
nin iştirak ettiği bir mitingte, son hu 
dut hadisesi münasebetiyle Litvanya 
tahrikatını protesto eden bir karar 
sureti kabul edilmiştir. 

Novogrette de binlerce kişi toplana 
rak Litvanya tahrikatına karşı şid -
detti tedbirler alınmasını istemişler
dir. 

Polska, Kavnas'm hattı hareketinin Son Hadise ve Almanya 
Baltık devletleri blokunun faaliyeti- Berlin, 16 (A.A.) - Lehistan - Lit-
ni felce uğrattığına dair olan Finlan- vanya anlaşmazlığı hakkında salahi
diya tefsiratından bahsetmektedir. yettar Alman mahafilleri her türlü 

Hükumet ajansı olan Ate - Ekspres tefsirattan istinkaf etmektedir. Gaze
telgraf ajansı, ekseri Litvanya nazır- teler, Varşova haberlerini büyük baş 
lannın, hadise muslihane bir surette lıklarla neşretmekte ve fakat Kavnas 
halledilmek şa.rtıyle, Lehistana taviz tan hiçbir şey vermemektedirler. 
de bulunm.ıya taraftar olduklarını öğ = 

A vrupanın maJ'uf diplomat muhar
rirleri arasında Bayan Tabuis'in adı 
en başta geçer. Paristeki Övr gazete
sinin diplomat muharriri olan bu ka
dın, siyasi tahminlerinde yüzde sek
sen isabetile tanınmıştır. Bu müna -
sebetle yeni bir resmini veriyoruz. 

'bttİ Bu müttefiklerin biri Fransadır, reniyor. AMERiKA: 
L_ Sovyet Rusyadır. Fransanm Çe- Hariciye Nazın B. Beck bugün bu-
'Ollo"akya ile hududu yoktur. raya dönmüştür. 

l'aJcat Çekoslovakyaya karşı beki-;_ Varşova, 16 (A.A.) - İyi haber a- Fırtınalardan 
aae. taarruz Almanya tarafındln vu- lan mahfellere göre, Polonyanın Lit- B k Ü} •• ~tılacağına göre, Fransanm ÇekOfl- vanyaya göndereceği ültimatom hak İr ÇO U 
.. .ıc,a,a yardım etmesi mümkün- kında hükfunetçe henüz hiçbir karar Ve Yaralı Var flt \re kolaydır. Fransa da Çekoslo-

1 SiLAH YARIŞI : 

1 lngilterede 
Fransada 

"-ır ittihaz edilmemiştir. 
Yaya karşı ki.fi derecede teminat Nevyork, 16 (A.A.) - Yedi hükU-

"ernu Bek, bugün buraya gelecek ve der-
8o 'ştir. Dün Moskovadan gelen ve hal 11 mart hadisesinin akislerini tet met dahilinde hüküm süren fırtına-

"Yet birliğinin salahiyettar bir rilk lar, şı"ddetli tahribat husule getir-llfi •-- kike başlıyacaktır. warafından söylendiği temin olu- rniş ve 16 kişi ölmüştür. En çok ha-
11 .. _ b Varşova makam.lan talebe cemiyet t;' eyanata göre Sovyet birliği de sara maruz kalan Belvil'de yedi ki-
h kosıovakyaya taarruz vukubuldu- şi ölmüş, elli kişi yaralanmış ve 400 

\re Fransa yardıma koştuğu tak- DANZIG: kişi meskensiz kalmıştır. ~de taahhütlerini yerine getirecek- Misuri, Arkansas, Alabama, Tene-
~· ll'akat Sovyet Birliği ile Çekoslo- si, Misisipi devletleri fırtınadan pek 

· ~ ~,. arasında da müperek hudut Yahudilere Orada da müteessir olmuşlardır. 
ı.F'· Böyter na~iri aaWılyetli 1 ILTERE 0

""tt· •1,.alin,. luı nnlrtavı sormmı. " "" 1 V. 1 llıulJ il 4:' _ ,_ N G : _____ _ 
vır cevap alnıqtır. 1~ 

..._Bir koridor ihtluı lkmıdır! Cenevre, 16 (A.A.) - Danzig'deki 

H arltaya bir nazar atfedildiği 
fi._. takdirde bu koridorun nasıl 
"" edileceğini anlamak kolaylaşır. 

111 koridor ya Romanya, ya Lehistan 
~l'aklanndan geçebilir. O halde Sov 
~birliği, daha peşinden bu iki mem 
l. ~lerin birile anlaşarak, veya baş
'it hır Slll'etle tedbir alarak bu mües
tıt. >'ardınun temini çaresini bulacak-

\ llfitün bunlar Avrupa sulhfinün Çe 

la °'lo"akya meselesine ne derece bağ-
01duğunu bir kere daha gösteriyor. 

Milletler Cemiyeti ali komiseri, ga
zetelerde intişar etmiş olan haberler 

hilafına olarak Danzig ayan meclisi
nin bir nisandan itibaren ari ırka 

ait fıkranın sosyal sigortalar servi
sine tabi bütün hastane, klinik ve mü 
esseselerde tatbik edileceği ve ayni ta 
rihten itibaren bütün Yahudi dok -
tor ve hasta bakıçıların bu müesse
leri terketmeleri icap edeceği ve bu 
müesseselere bundan böyle tedavi e
dilecek Yahudi hastaların kabul edil 
miyecekleri haberini tekzip etmişw. 

aı; :;;;ııw rı+= 

H~riciye Bütçesi 

1 Milyon Fazla 
Londra, 16 (A.A.) - Imparator

luk harici servisleri için 1938- 39 
bütçe tahminleri 10 milyon 270 bin 
İngiliz lirasına baliğ olmaktadır. Bu 
rakam geçen seneden 990 bin lira faz
ladır. 

Ademi müdahale masraflarına yar 
dım tahsisatı, 91,000 den 70,000 e 
inmiştir. 

AVUSTURYA: 

Yiyanada Yahudilere 

Taarruz Başladı 

Ve Amerikada 
Londra, 16 (A.A.) - Avam kama

rası muhtelif muhafazakar hatiplerin 
müdahalelerinden sonra, işçi partisi
nin bugün hava programının tatbikin 
de tevessül olunan tedbirleri tenkit e
den takriri reddettikten sonra hava 
bütçesini 92 muhalife karşı 43 reyle 
kabul etmiştir. Harbiye Nazın yeni 
harp tayyarelerinin her cihetçe çok 
mükemmel olduğunu bildirmiştir. 

Franaa Acele Ediyor 

Paris, 16 (A.A.) - Harp imalatını 
çabuklaştırmak için icap eden çarele
ri araştırmak üzere evvelki gün top-

lanmasına karar verilen konferans 
dün akşam başbakanlıkta B . Blumun 
reisliği altında, milli müdafaa, hava 

ve deniz bakanlarının iştirakile top
lanmıştır. Milli müdafaa komitesi, bu 
içtimadan sonra toplanmıştır. Komi
te müzakerelerine, B. Blumun baş
kanlığında, Hariciye, milli müdafaa, 
deniz ve hava bakanlan, Mareşal Pe
tain, hava ve deniz erkanı harbiye 

· leri ve umumi erkanı harbiye re
isi general Gamlen iştirak etmişler
dir. 

Amerika da Projenin Tenkidi 

Vaşington, 16 (A.A.) - Deniz tesli

hat projesinin bugünkü (ikinci gün) 

S.1gb11 \7aziyet karşısında bir kere Le
~ 1-11tn Almanya - İtalya grupuna 
~•anacağı sezilmektedir. Zaten Le
..._ ltlıı Hariciye Nazın Miralay Bekin 
'ltonıa seyahati neticesinde Lehiı
>~ Berlin - Roma mihverine biraz 

attığı anlaşılıyor. 

Viyana, 16 (A.A.) - Viyananın ti
caret merkezinde en işlek caddeler -
den biri olan Katnerştrasede, bugün müzakeresinde bazı mebuslar proje 

bıll~a mukabil Fransanın da Sovyet 
.. ~lifi ile münasebetlerini takviye e
>, e)t Vaziyet alacağı ve Çekoslovak
"ilf traeaeıesini, Avrupadaki mevki ve 
'eJe llzuııu sağlamlamak için baş me-

>'apacağı şüphe götürmez. 

--!llkat Çekoslovakyadan evvel Is
'- la meselesi süratle hallolunmaz
tt Panyanın demokrasiye muhalif 
-:.be tarafından ka7.anılma .. luıılrle-

llit t f F · • d' let ara tan ransamn vazıyeti, ı-
'-e tlll'~ftan İspanyanın mukadderatı 
'lııgdtereyi de ister istemez bu iş
ti._ Çekecek ve onu bu cephelerin bi-

e katışınıya mecbur edecektir. 
l:lb...:ı 

hltJt-gqn Avrupa yeni cephelerin te-
~'ıe iil devresini yaşıyor. Yeni mil
t'ı-e lleyj kurmak icin bundan bas\:a 

Yoktur "--- . 

•aıvekilimiz 
l~tısat Vekaletinde 
d .\nkara, 16 (TAN Muhabirin -
erı) - Basvekilimiz B. Celal Ba-

~lll' h ••ı ~ kAl t' 'tt' 

1935 te Berlinde Kurfürstendamda aleyhinde söz söylemişlerdir. Ezcüm
vukua gelen sahneleri hatırlatan Ya-

l hudi aleyhtarı hadiseler olmuştur . 
Kollarında gamalıhaç işa

--, retleri taşıyan sivil genç-
lerden mürekkep bir grup 
Yahudi tüccarlara hücum 

J larda bulunmuş "Kahrol
sun Yahudiler., diye bağı-

le Kulkin, hükıimetin diğer mem
leketlerle teşriki mesai etmek istedi
ğini, bunun Amerikayı harbe sürük
liyebileceğini ve milletin buna mu
halü olduğunu bildirmiştir. 

laveçin Silahlanmaaı 
rarak sokakları dolaşmış Stokholm, 16 (A.A.) - Milli mü
\'e dükkan vitrinlerini boz dafaa bütçesinin mecliste müzakere
renge boyamış ve üzerine · d B k"l ·· ı k b""t 

Y h d . k lim . . sı esnasın a aşve ı , soz a ara , u a u ı,, e esını yaz- , 

' 

ıştır. t çenin meclise verildiği zamandanbe-
--, ri vaziyette hasıl o

lan gerginliğin milli 
müdafaanın derhal 

takviyesi için bazı 

tedbirlerin tetkikini 
lüzumiu hale getirdi
ğini söylemiştir. 

UZAK ŞARK: 

Çin Ordusunun 

1 
Yeni Taarruzu 
Genişliyor 

Hankeu, 16 (A.A.) - San nehrin 
sol sahilindeki ve Lughay cephe
sinin batısındaki Çin taarruzu ge
nişlemektedir. Tungkuan'ı geçen 
Çin kıtaatı muhtelif yerleri ve ez
cümle Tungkuan karşısında mü
him bir mevzi olan Fenglintu'yu 
geri almışlardır. 

Şansi'nin diğer bölgelerinde, 
muhtelif cephelerde harekette bu
lunan Çin unsurlarının bilhassa ce
nup doğusunda ve batıdaki dağlar 
üzerinde Japon kollanna baskın 
yaptıkları bildirilmektedir. 
Şimal cephesinde, Tiençin-Puke de 

miryolu boyunca Japon kıtaatı 10 bin 
asker, tank ve ağır toplarla taarruza 
geçmişlerdir. 

Menghsien bölgesindeki Japon k.ı
taatının, "Mançuri Lavrens'i,, adıyla 
meşhur olan General Doihara'mn ku
mandası altında bulunduğu bildiril-
mektedir. 
Japonyada Seferberlik Kanunu 

Tokyo, 16 (A.A.) - Meclis, sefer
berlik kanununun ittüakla ve tadilat 
sız kabul etmiştir. Senatonun da ka
bul edeceğine muhakkak gözü ile ba
kılmaktadır. 

Şanghaydaki Framız Mmtakuı 
Şanghay, 16 (A.A.) - Japon sefa

retinden bir zat, matbuata beyanat
ta bulunarak, Japonların kuvvet isti
mal ederek Fransız imtiyaz mıntaka
sını zaptetmiye karar verdikleri hak
kında Şanghayda dolaşan şayiaları 

katiyetle tekzip etmiştir. 

ROMANYA: 

Kral. Seyahatini 
N;~in T ohir m;_++i ? 

Bükreş, 16 (A.A.) - Neşredilen res 
mi tebliğde, Kralın 22 martta Lon
draya yapaca,ğı seyahati, beynelmilel 
vaziyet dolayısile, tehir ettiği, ve İn
giliz kralının da bu vaziyeti takdir 
ederek yapılan t elkini büyük bir te
essürle kabul ettiği bildirilmektedir. 

BELÇiKA: 

5500 Kilo Altın 
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j(ClEK 
Mezara, Mezar Taşına 

Hürmet! 
[Yazan: B. FELEK] 

Birkaç gün evvel gazetelerde Ana
dolu Ajansının Budapeşteden aldığı 
bir haber çıktı. Bu haberin hülasası 
şudur: 

Macarlltanın Eltergon ıtehrlnde yap,. 
lan hafriyat esnaeında ıehrln Türkler ta
rafından lıgal edlldlOI zamına ılt olırak 
meydanı çıkan mezar taılarını Macarlar 
aırf bu ıı için tıhala edllmlı olan huaual 
bir areaya dikerek eski dü1manl1rının 

ıecaat ve mertll klerlne karıı kadlrtlnu
lık göırtermlılerdlr. 

Dün Ayaspaşadan geçerken, orada 
çukur halinde olan bir boş arsada üs
tüste yığılmış kırık mezar taşlan gör
dfun. Aklıma birkaç gün evvel gaze
telerde okuduğum bu haber geldi. O
nu buraya yazmaktan kendimi alama 
dun. 
Macarların topladığı taşlar eski düş 

manlarma aittir. Bizim Ayaspaşada, 
ötedeberide istimlak veya yola kalbet 
tiğimiz mezarliklardaki kırıp döktü
ğümüz taşlar da dedelerimize aittir. 

Ben bu acı tezadın tesiri altmda İ· 
ken Romanyanm Mecidiye kasabasın 
da maruf doktor İbrahim Temodan 
şu mektubu aldım: 

"4-4-938 tarihli "Felek,, sütunun
daki (Karagöze abide) düşüncenizi 

okudum. Çemberinizden geçirdiğiniz 
bunca vakalar yerine bu benim yaza
cağımı da gözönüne alarak ona göre 
bir fikir edineceğinize ümitvanm: 

On iki sene evvel maaaile Garbi A· 
nadoluda bir gezinti yaptım. Borsada 
yaya olarak alt hamamlardan Çekir
geye doğru çıkarken sağ koldaki me
zarlıktan bir ince ağlama işittim. Me
zarlığa girdim. Yedi sekiz yaşlarında 
bir Türk kızcağızının taze bir mezar 
iizerinde ağlamakta olduğunu gör • 
diim. Meğerse yavrucağın babası öl
müş. Teselli ettim, gönlünü aldım. 

Mezarlıktan caddeye çıkarken bir me 
zar taşının parçalanmış, dağıtılmış ol 
duğunu gördüm. Mevzun yazılmış bir 
parçasından taşın Karagöze aidiyetini 
anladım. Kükürtlü, Kara Mustafa ban 
yolan yakininde bir Rumeli muhaciri 
barakası vardı. Cigara, ekmek, pe,Ynir 
satardı. Hos sohpet bir adamdı. Me • 
zarbktaki taşın kimin tarafından Ja. 
nldığını sordum. İşgal veya tahliye 
esnasında belki düşman tarafından, 
belki de Karagöze düşman bir ham 
ervah tarafından kırılmış olduğıma 
söyledi. 

Aradan bir iki sene geçti. Bekri 
Mustafanın Balıkpazarında mezan 
bulunduğu hakkında İstanbul gazete
lerinde çıkan bir haber üzerine fırsat 
bularak Karagözün mezannın teca • 
vüze uğradığından bahis bir makale 
gönderdim. Hatta Karagöz ismini ta
şıyan haftalığın da nazaridikkatinl 

Londraya Gönderilmic celbettim. Lakin emeğim boşa gitti. 
S' Kimse bundan bahsetmedi. 

Brüksel, 16 (A.A.) - Pei Reel ga
zetesi, binlerce k:llogram altının Bel 
çika milli bankasından Londraya gön 
derilmekte olduğunu bildiriyor. Altı 
tayyare 5,500 kilogram altın naklet
miştir. Başka sevkiyat yapılması da 
derpiş edilmektedir. 

FRANSA: 

Yeni Kabineye Karıı 

Şiddetli Bir Muhalefet 
Paris, 16 (A.A.) - Cümhuriyet fe

derasyonu grubu neşrettiği bir tebliğ 
de, grubun "tamamen tarafgir olan 
ve ne memleketin temennilerine ve 
ne de vaziyetin vahimliğine uygun ol 
mıyan,. bir hükumet teşekkülü aley 
hinde daha ilk günü aldığı vaziyeti 
muhafaza ettiği bildirilmektedir. 

Federasyonun delegeleri Hariciye 
Na21rını ziyaret ederek grubun İspan 
yada her türlü müdahaleye muhalif 
olduğunu ve Fransaya yabancı hü -
cumunun emniyeti ve amme huzuru
nu bozmaması için elzem olan tedbir 
lerin hemen tespit edilmesi lüzumunu 
bildirmişlerdir. 

RUSYA: 

Nişan Alanlar 
Moskova, 16 (A.A.) - Kızıl ordu 

İki sene evvel Balkan hükiimet -
leri Etibba kongresinde aza sıfatile 
Romanyadan Türkiyeye gelmiştim. 
Meslektaşlar kongreden sonra bir ge
zinti yaptı. Bursada Uludağa çıktık· 
tan sonra Ulu c:amiişerifi de gezmiş
tik. Camiişerü avlusunda etraftan top 
lanan isanitika müzesinin dışansın
da bir köşede bir mezartaşı nazan dik 
katimi celbetti. Eğilip taştaki: 
"DergAhi Ali-abAda müstakim ol Kemtert 
Gösterir vahdet ilin kalktıktan kesret per-

desi" 
beytini okudum ve Karagöze ait taı 
olduğunu tanıdım. Parçalan perçin
letilerek taş mezanna konulacağına 
ve sonradan istenilirse bir de türbe 
veya abide yapılacağına mezarını u
nutturacak bir surette taşı müzeye 
kaldırmaktaki hikmeti anhyamadun. 
Yine bundan on sene evvel İstanbula 
gelmiş iken hatırım2 gelmişti. Dünya
da misli olmıyan İstanbulumuzu ölü
ler yatağı halinden diriler şehri ha
line getirmek için kendimce hazırladı 
ğım layihayı o zaımm İstanbul gaze. 
telerinden birine cön4ermiştim. Ba 
da intişar etmedi. 

~· ugun ktısat Ve a e ıne gı ı. 
el •taat Vekaleti vekili B. Ali Rina 
) il 

0l'adaydı. Bu sırada bir 1t0nuşma 
ti flpıldı ve yakında toplar -ıcak olan 
.... ~t konıreıd etrafında &örü· 
.... d .. 

Burada resmini gördüğünüz 
Amerikada dünyanın en gü

zel kadını olarak tanınmıştır. 
Adı Betty'dir. Amerikada gü

zel kadın müessesesi adında 
bir müessese vardır. Bu mü
essese sinemalara, tiyatrolara, 
mağazalara güzel kadın bulup 
toplar. Miss Betty'de bu mü
essesenin bulduğu güzellerden 
biridir. 

ve donanmanın 20 ne~ yıldönümü mü 
nasebetile Sovyetler Birliği yüksek 
Sovyet meclis i divanı, 36 kuman
dan, politik memur, subay ve bah
riyeliye muhtelü nişanlar verilmesi
ne karar vermiştir. 

O layihamda İstanbul içine dağıl
mış bir müze halinde bulun.1111 mezar
lar, merkatler, türbeler, miJli nadir 
yazılı taşlar bir gün bir mtihendisin 
planına ve amelenin kazmalarına ma· 
ruz kalıp mahvolmasınlar diye imdi· 
den mahaUelerde, semtlerde ehlivu
kuftan milli komisyonlar tayin ile 
millete ve beşeriyete hizmeti geçmiş 
olanların merkatleri yazılsa ve tstan
bul haricinde tramvay ve sair nakil 
vasıtalarile bağlansa ve o umumi şe. 
bitlerin kemikleri ve taşları munta -
zam yollar (Allee) halinde düzeltilip 
üdeba, ülenıa, ümera, etibba, mimar

(Devamı 10 uncuda) 



~al"Il<:e~elercle 

Ağırcezada Üç Karar 

Fatih Cinayetiiıin Üç 
Suçlusu da Hapse 
Mahkiim Oldular 

Sevdiği Ali Receple ve anasile bir 
leşerek kocasını öldürten irfanla a
:r:ası Ifakat ve Beykozlu Ali Rece
bin muhakemeleri, dün ağır ceza 
mahkemesinde bitirilmiştir. 

Mahkeme, Recebin suçunu sabit 
görerek kendisini ölüm cezasına 
mahkum etmiş, fakat maktul Nuret
tinin kendisine tecavüz teşebbüsün
de bulunmasını hafifletici bir sebep 
sayarak cezasını 24 seneye indirmit
tir. Yaşı küçük olduğu için bu ce
za da dörtte üç nisbetinde tenzil e
dilerek 6 sene ağır hapse konulma
sına karar verilmiştir. Mahkeme, 
maktulün karısı irfanla annesi Ifa
katin cinayete yardım ettikleri ka
naatine vardığı için bunları da mah
kiim etmiştir. Yalnız, Nurettinin 
karısını ihmal etmesi hafifletici bir 
sebep addedilmiş ve ikisi de altışar 
sene sekizer ay hapse mahkfun edil
mişlerdir. 

30 Seneye MahkGm Oldu 
Dün ağır ceza mahkemesi, bıçak 

,ekline soktuğu mangal bacağile Us 
küdarda Kara Ahmedi öldüren kun-

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Bir Mahkeme 
Katibine işten 
El Çektirildi 
Istanbul adliye intihap encümeni, 

asliye beşinci hukuk katibi Macit 
hakkındaki bir ihbarı tetkik etmiş 
ve kendisine işten elçektirmiştir. 

Bir adliye mufettişi vaziyeti tetkik 
etmektedir. 

Kefaletle Serbest Bıraklldı 
Müddeiumumilik, on gün evvel 

Yanyada bulunan Vesile isminde bir 
kadın adına noterlikte sahte senet 
tanzim ettirdikleri ve gayrimübadil 
bonolarını dolandırdıkları iddiasile 
takipçi Hasan Tahsinle Abdullah is
minde iki kişiyi tevkif ettirmi~i. 
Hasan Tahsin, asliye birinci ceza 
mahkemesine başvurarak,tevkif kara 
rına itiraz etmiş ve ret cevabı al -
mıştı. Suçlu, dün, tevkif kararını ve
ren mahkemeye istida göndererek 
kefaletle tahliyesini istemiştir. Ha -
kim Reşit bin lira para kefaletile 
serbest bırakılmasına karar verdiği 
için suçlu adliye veznesine bin lira
~ı yatırmış ve dün akp.m serbest bı 
rakılmıştır. * Dördüncü sorgu hlkimi CelAl, 
asliye ikinci ceza azalığına nakledi
lerek yerine ayni mahkemede aza es
ki müddeiumumt muavinlerinden B. 
Şefik tayin edilmiştir. * Müddeiumumilik, ''Kurdele şi
irler,, ismideki kitabı zararlı gördü
ğü için toplattırmış ve muhattiri 
hakkında da tahkikata başlamıştır. 

duracı lbrahimin muhakemesini bi
tirmiştir. Ibrahim, sorgusunda Ah
medi, kendi hayatını kurtarmak için 

öldürdüğünü iddia etmiş, fakat mah 
keme bu müdafaayı kabul etmemiş
tir. lbrahimin katileşmiş iki mah
kumiyeti de bulunduğu için, mahke 
me, kendisine 30 sene 6 ay hapis ce
zası vermiştir. Ayrıca, 38 lira tutan 
mahkeme masraf mı ödemesi de ka
rar altına alınmıştır. 

Motör Kaptanı Mahkum 
Boğaziçinde geçen bir deniz kaza

sının muhakemesi dün ağır cezada 
neticelendirilmiştir. Hadisenin suç
lusu kaptan Ahmettir. Ahmet, mo -
törüne istiap haddinden fazla yük 
almış, akıntıya kapılarak batmasına 

ve bir tayfanın boğulmasına sebep 
olmuştur. Mahkeme, Mehmedin mo
töre fazla yük aldığını, akıntıya ka
pıldığı sırada motörden yük atması 
lazılJl geldiği, bunu yapmadığı suçu- 1 
nu sabit görerek Ahmedi bir sene 
müddetle hapse ve 100 lira para ce
zasına mahküm etmiştir. 

HAKARET: 

Erkek Kıy af eti 
ile Gezen Kız, 
Mahkum Oldu 
Erkek kıyafeti ile gezen Vedia A

tıcı ismindeki genç kız, hakaret su
çundan Beyoğlu cürmü meşhut mah 
kemesi kararı ile hapse mahkiim ol
muştur. Bu mahkumiyeti icap etti
ren hadise §Udur: 

• 7'..!.. 

şiktaşta Yunus isminde bir gence ni
şanlanmıştır. Fakat annesi, kızının 
küçük olduğunu öne sürerek buna 
mini olmuştur. Yunus, iki ay kadar 
önce bir gece kızın evine gelmiş. 

zorla içeri girmek istemiştir. "Eve 
taarruz,, suçlusu olarak yakalanan 
Yunus, o zaman mahkum edilmiştir. 

Nihayet iki gün evvel, Vedia Atı
cı, Beşiktaşta, Yunusun çalıştığı dük 
kanın önünden geçerken eski nişan
lısı ile karşılaşmıt ve iddiaya göre 
bazı fena sözler sarfetmiştir. Bunun 
üzerine, hadise, polise aksetmiş, Ve
dia Atıcı, cürmü meşhut mahkeme
sinde muhakeme edilerek 3 gün hap
se mahkum edilmiştir. Fakat, yaşi 
küçük olduğu için bu cezası 1 güne 
indirilmiştir. 

HIRSIZLIK: 

Gümrük Kağıtlarını 

Çallyorlarmıı 
Beyoğlu cürmü meşhut malı-

kemesinde bir hırsızlık davası neti
celendirilmiştir. Hadise şudur: 

Çinili Rıhtım Hanında bulunan 

*Mahkum kadınların devlet fab
rikalarında çalıştınlacaklan hakkın 

da henüz bir tebligat yapılmamıftır. 
gümrük idaresine ait manifestolar 

. nev'inden bir kısım kıymetli evrak, 
Altı Aya MahkGm Olda . Sirkecide bir depoya nakledilirken, 
Asliye dördüncü ceza mahkemesi hamal Bilil ve Mustafa bunlan okka 

dün bir eve girme davaaını netice
lendirmiştir. iddiaya göre, Şükrü is
mindeki suçlu, bir gece koDlfUSUilun 
evin girerek eşyasını çaimıt, ve ya
kalanırken de polise hakaret etmi§ -
tir. Mahkeme, dün son phitleri de 
dinledikten sonra kararını bildirmiş 
tir. Şükrüye altı ay hapis cezası ve
rilmiş ve tevkif edilmiştir. 

icra Mütehass. sı 
Dün Geldi 
Adliye Veklletinin Isviçreden ça

ğırdığı icra mütehassısı, dün sabah 
vapurla Istanbula gelmiştir. Rıhtım
da kendisini Istanbul müddeiumumi-
5i B . Hikmet Onatla bazı adliyeciler 
karşılamışlardır. Mütehassıs profe
IÖr dün bazı ziyaretler Y•Pl1llftır. 
Bu~n Ankaraya gitmesi muhtemel-

dir. 

ya satarak para kazanmak sevdasına 

dÜ§Dlüşlerdir. Tomarlardan bir kıs

mını arabadan indirerek bir dükkA-
na sakladıkları sırada gümrük şefle
rinden Bürhanettin, vaziyeti gör
müş ve derhal polise telefon ederek 
hamalları yakalatmıştır. Çalınan ev
rak ta bir aşçı dükkinında bulunmuş 
ve Bi.l81 ile Mustafa Beyoğlu cürmü 
meşhut mahkemesine verilmişlerdir. 

Yapılan muhakeme sonunda, suç
lan sabit görülerek iki§er ay haose 
ııiahkWrı olmuşlardır. 

Bir Eroin Ka,ak~ısı 
Kadıköyünde Söğütlüçeşmede ber

berlik yapan Alinin dükkanında dün 
arama yapılmış, fındık büyüklüğün
de üç parça esrnrla, bir iki paket e
roin bulunmuştur. Eroin sattığı ve 
kullandığı anlaşılan Ali, polisçe yaka 
lpunıştır. 

TAN 

Hastayım, ya~yorum, görünmez 
hay alile 

Belki bir gün, bir gün diye bekle
rim ümit ile 

Sızlıyor zavallı ruhum aıkının haş
retile 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Bue-iin: 

*Enver Ziya Koral, sant 17,30 da Eminö 
nü Hnlkevinde "yeni zamanlar tarihine da
ir,, mevzulu bir konferana verecekUr. 

Hafta içinde: 

* Çocuk Esirgeme Kurumu balosu, cu
martesi akşamı TokaWyanda verilecektir. 

* Doçent Enver Ziya, cumartesi gQnQ sa 
nt 20,30 da Beşiktaş Halkevinde Çanakka
le zaferi mevzulu bir konferans verecektir. 

*Avukat Yorgakl Etflmianldls, cumarte 
si günü saat 'ı 7 de Güneş klilbünde "Yunan 
parasının iç ve dış kıymetleri arasındaki 

münasebetler,, mevzulu bir konferan. ve
recektir. * cuma günü akşamı saat 21 de Kadı
köy Halkevinde Reşat Kaynar tarafından 
şahsiyet terbiyesi me~ulu bir konferans 
verilecektir. 

* Cumartesi gQnQ akşamı saat 21 de Ka 
dıköy Halkevinde İskender Ardanın lstfrl
kile şahsiyet terbiyesi mevzulu bir konfe
rans verilecektir. 

* 18 Mart zaferinin yıldönOmQ münase
betlle Şehremini Halkevinde bir toplantı 

yapılacaktır. Toplantı 20,30 da bqlıyacak, 
Emin AU Yaşın bir konferans verecek bu
nu diğer hatiplerin söz.leri ve bir temsil ta
kip edecektir. * Pertevniyal llsesl mezunlan kunımu

==================ıı============ nun hazırladığı "Pertevnlyal gecesi., cu -
martesi akşamı Ünyon Fransezde verllecek 

Ber akşam içkili lokanta ve gazi
no müşterilerine neşe sunmağa çalı
şan bu Türk sanatkirı küçük yaşta 
iken kör olmuştur. O gündenberi ha
yatı siyah gözlüklerinin duvarı arka
sından hayali ile seyreden B. Hı
rant'm kendi yazıp, kendinin bestele
diği ve yine kendisinin söylediği fU 
şarkı ne hazindir: 

Belki bir gün, bir gün diye bekle
rim ümit ile 

Bir Türk Dişçisinin 

Muvaffakıyetli Eseri 

.. 

Tam on dört sene evvel Kayserili 
bir_azenc ı-cı bit kazaya uih-amıstır. 

.Hır at tam agzlliSluneDır --ıeı<nıe 
vurmuş ve bunun neticesinde dişle
ri tutan kemiklerin yarısı kırılmış, 

damak kubbesinin bir kısmı ve kü -
çilkdil zedelenmişti. Genç, bu yüz
den hem çiğneme kudretini, hem de 
kısmen konuşma kabileyetini kaybet 
mi~, ömür kendisi için bir azap ha
line gelmişti. 

On dört sene müddet bu gencin 
ağzı bir çok dişçiler için tecrübe tah
tası olmuştur. Ağızda kemik ~lmadı
ğı için suni bir diş t tutturmağa bir 

VEFAT 
Bayan Firdevs Ernre'nin validesi 

Fuad Emre'n,in Kayın Validesi Vey
si ve Vehbi Emre'nin Büyükvalide
si Bayan Esma Vefat etmiştir. 

Cenazesi, bugün saat 12 de Nişan
taşında Rumeli caddesindeki 37 nu
maralı evinden kaldırılarak namazı 
öğleyi müteakip Teşvikiye camisin
de kılınacaka ve Eyübe aile kabris
tanına defnedilecektir. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatl'Oları 

; F~
DRAMKISMI 

Saat 20,30 da 
İDANAKİ 

3 perde 

UPERET KISMI § 
Saat 20,30 da 
DALGA Md 

Komedi 3 perde 

türlü imkan bulunamıyordu. Yapı -
lan dişler, ne çiğnemeğe yar.ıyor ne 
de konuşma meselesi halledilebiliyor 
du. _Nihayet Eminönünde dis hekimi 
ınry-nıK nem aı~, nem u~ uçuKau 
vaziyetini halletmeğe çare bulmuş 
ve Türk diş hekimliği için bir sanat 
eseri sayılacak bir eser vücude getir 
miştir. Eser dişçilik fakültesinde tet 
kik ve takdir olunmuştur. 

14 senedenberi çiğnemek ve adam 
akıllı konuşmak imkanından mah
rum olan genç, bu Türk sanatkarının 
muvaffakıyeti sayesinde yüzünün 
tabii şekline kavuşmuş, çiğnemek ve 
normal konuşmak kudretini ele ge
çirmiştir. 

Bugün Y 1 L D 1 Z Sinemasında 

BiR SAADET GECESi 
CHARLES IOYER • JEAN ARTHUR tarafından 

Hakiki bir &fkm en çetin engelleri nasıl devirdiğini 
gösteren heyecan, zevk doldurarak yaratılmıt sahneler. 

tir. 

Beşiktaş Halkevinde 

Beşiktaş Hnlkevi bir konferans serisi ha
zırlamıştır. Gilnleri ve mevzulan şunlardır: 

26 mart: "edebiyatın muhtelif kollan -
Nurullah Ata,, ,26 Mart: "Sahnenin yayım
daki kudreU - SelAmi İzzet,, , 2 niaan: 
"İnkıltıbın verimleri - Muzaffer Gennan,, 
9 Nisan: "Karagöz - Projeksiyonla - Sab
rı Esat,, 12 Nisan: "Htımit, hayatı, eaerleri
Muzaffcr Germen,, 16 Nisan: "Okul çocuk
ları - Dr. Fahrettin Belen,, 23 Nlaan '23 
Nisan - Muzaffer Germen,, 30 Niaan: "Ka 
dın evde ve işte - Melek Giz,, 7 Mayıs: 

"Paramızın kıymeti - Mümtaz" 14 Mayıs 
"Hayatiynt - Fahire Battalgil,, 111 Mayıs: 
"19 Mayıs ve Türk gençliği - Muzaffer 
Gennan,, 28 Mayıs "Bizde tiyatro - SelA
mi İzzet,, 4 Haziran: "Ruhiyat - Mustafa 
Şekip Tunç,. 11 haziran: "Nedim, hayatı ve 
eserleri - Sıtkı,, 18 Haziran "Betfktaıı ta
rlhi - Muzaffer German,, 2 Tem111uz: "Biz 
de ve dünyada güre1 - Kerim Konak.,. 

Türk Kadın Hekimlerl 
Birliğinin Toplanhsı 

Türk kadın hekimleri birliği toplantısını 
Türk Tıp cemiyeti salonunda Profesör Ali 
Esat Birol'ün başkanlığı altında 24 şubat 
93~1~J~~rJım~~anmge-ve-epqmm -
un serbest transplantation'undan Profesör 
Tevfik Remzi Kazanoğıl Gravidite inters
tftlelle, Prof. Ali Esat Birol, mallgne gra
nulosa uru münasebetile GQlhane kadın 
'kliniğinde tespit edilen ve ameliyatla çı

kardığı 7 yumurtalık kanserinden (Granu
losa vakası), Şerif Çanga birinci toplantı
dan tehir edilen meme kanserinin Erlan
gen usulü röntgen tedavisi ve alınan neUce 
!erden bahsetmişlerdir. 
Münakaşalara, Profesör Lfpmann, Profe

sör Ali Esat Birol, Profesör Tevfik Remzi 
Doçent Naslt, Doçent KAmil, Doçent İbra
him, Zeki Tektas, Şerif Çanga, ŞQkrO, Azh 
Fikret, Dilndar, Hikmet, Hafi, Vefik, Bur
han iştirak etmiılerdir. Dıter üç mevzu 
vaktin müsaadesizliAinden 28.3.1138 de ya
pılacak celseye tehir edibnlştir. 

YENi NEŞRIY AT 
RiZE, ARTViN ve KARS HAVALISI 

TÜR Ü, 8AZ'V• OVUNLARI - Bu husus 
ta şayanı dikkat malOmatı ve notalan ihti
va eden bir kitap neşrolunmUJtur. Muhar
riri, konservatuvar yükJek nazariyat pro
fesörü A. Adnan Sa7ımdır. 

HALK BiLGiSi HABIRLIRI - Emi
nönü Halkevi dil, Tarih ve Edebiyat komi 
tesi tarafından her 97 çıkarılmakta olan 
HalkBllgisi Haberleri adlı folklor mecmu
asının 77 ind sayw çıkmıııtır. 

,BU AKŞAM İ p E K Sinemasında SENENiN EN MUAZZAM 
Aık • Heyecan • Kahramanhk ve Macera Şaheseri 

ZENDA MAHKOMLARI 
(Fransızca Sözlü) 

Baı rollerde: RONALD KOLMAN • MADELEINE 
KAROL • DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 

11 - ~ - lr.Sö 

Radyo 
lstanbal radyosu: 

ÖGLE NEŞRiYAT!: 
Saat 12,30 PlAkla Türk musikisi. 1,,.. 

Havadis, 13.05 Pllkla Türk musikisi, ısJI 
Muhtelif plAk neşriyatı, 14.00 Son. 
AKŞAM NEŞRIVATI: 
Saat: 17 .00 İnkıllp tarihi dersleri: ttrıl

versiteden naklen Y. Hikmet Bayur, ı&J' 
Çocuk tiyatrosu (Dostlarımız), 19.15 5pd 
musahabeleri Eşref Şefik. 19~5 Borsa il"' 
berlerl, 20.00 Nihal ve arkadaşları ~ 
dan Türk musikisi ve halk şarkılar,ı ıoJ' 
Hava raporu, 20.33 Ömer Rıza tarafın
Ara~a söylev, 20,415 Bimen Şen ve ~~ 
clatlan tarafından Türk muailwi ve o-
şarkıları (Saat ayan), 21.15 Radife ve it' 
kadaşları tarafından Türk musikisi ve ~ 
şarkılan, 21.SO Orkeatra: 1 - v..,-
Brandlid dö Lohengren, 2 - Svedaen= 'lı#' 
rahayda, 3 - Blon: Cuc der anomen. ~ :;_ 
Grieg: O Prentan, 22.45 Aans haber.,. 
23.00 PIAkla sololar, Opera ve operet ~ 
çalan, 23.20 Son haberler ve ertesi ıoısf' 
programı, 23.30 Son. 

Ankara Radyosu: 
ÖGLI NEtRIVATI: 
Saat: 12,30 Muhtelif plAk neşriyatı, 1~ 

PlAk: Tilrk musikisi ve halk prkıları, J;t."" 
Dahili ve harict haberler. 
AKŞAM NEŞRiYAT!: 
Saat: 18.80 Plllda dans mulllklsl, ı..,, 

Türk musikisi ve halle l&l'kılan (~ 
Çakar ve arkadaşlan),.20.00 Saat ayart-' 
arapça neşriyat, 20.15 PlAk1a Çadq FOtfllll 
Opereti, 21.00 Konferans: Sellin Sırn 'ttr 
can, 21.15 Stüdyo alon orke1truı. 1.; 
Scberapow Pavlova, 2 - Oscar .,.
Russische Volksklange, 3 - Pou1 ~ 
Ouverture zu elner Operette, 4 - J. ot1llJ 
bach Muaette, 4 - J. Offenbacb M~ 
22 Ajans haberleri, 22,15 Yarmld ~ 
SENFONİLER 

13,15 Roma kın dalpaı: ~ 
konser, 20,55 Bilkref: Senfoıılk ~ 
(Berlinden nakil), 
HAFİF KONSERLER 

7,tÔ Berlln kısa dalgası: Hafif kall • 
Mr (8,15 devamı), 11,80 Parla ıtoJOO"' 
7al: Pllk (10,15, 10,45, 11.30, 18 ~,. 
12 Berlln kısa dalguı: Konaer saati, ılı 
115 Roma kısa dalıası: Hafif musild kOO"' 
seri, 13 Berlln kısa dalgası: Hafif m; 
ki H,15 devamı), 13,10 BQkreş: Ma ... 
rek Veber orkestrasının plAkları, ı•,l 
Par1I Kolon7al: Konser nakli, 15 ıt.,,, 
17,80 Berlin kıaa dalguı: KolOıli)'a ~ 
mel orkestrası, 17,45 Berlln kısa d-1 " 
ıssı: Popüler konser (18,50 devaJnl)t-
18,15 Val'fOVB: Karışık musiJd, 20 LAi" 
pztg: Koruıer, 20 Bilkref: Şubert, Şu~ 
Brahma, 20,30 Roma, Bari: Kaneık P .. e 
mustk!sl, 21 Vart0va: Kllsllc musiki, ~ 
LAypzig: KllTlllk musiki, 22 
BQyQk radyc orke9trası, 22 İr'-·"..,'"" 

~~~R,"1'5'rTnô," 
holm, Peşte, Viyana, VartOVa. 2t111 
grat: PlAk konseri, 23,25 Peşte:1 Z.ıd .., 
car musikisi (Fusz, Moor, Szabad09), Y 

40 LAypzig: Gece musikisi. 
OPERALAR,OPE~ETL'flZ 

14,40 Roma kısa dalga11: L1rDt ~ 
muatldal, 18,30 Roma kıaa da~:~ 
rik operalardan bir perde, 21,JS ~ 
Leo Fall'Jn şarlulanndan (o~ 
22 Roma. Bari: Bizet'nin "Caımea... ~ 
rası. 

ODA MUSİKİSİ 
18,30 Parls Kolonyal: Oda m,..., 

konseri, 
RESİTAI.I.EB 

17,115 Roma kısa dalgası: Halk ,.ı'll'_ 
lan, 18,15 MllAno, Torino: Şarkılı ~ 
aer, 111,15 Beıarat: Hallı: flll'lalan, IO r
te: Macar prkılan, 20,35 Btıkrel: Fıt#' 
sız havaı8rı, 21,05 Viyana: Eski ~ 
na flU'kılan "Brüderleln Feln., 22,30 ~ 
Un kısa dalguı: Atk flU'lolan. 23,H "/~ 
DOVa: İtal7an şarkılu7 

DANS MUSİKİSİ 
1,45 Berlin Jma da1pSI (B\lttın 4f#'.. 

ya danalanndan), 18,05 Bilkref: (18,ıl 
keza), 23 Viyana: (23,20 devamı). 

MUHTELİF 
111.08 Roma kısa dalgası: Arapça~ 

ldldlJ proeram, 20,H Bari: TQrkçe ,.
berler ve muııUd, 21,111 Bari: Rumd ,.
herler ve Elen mualkid. 

Hl~ Yüzünden Cinayet 
Konya, (TAN) - Ahmet oğlu 

zım ve arkadap Mehmet oğlu .ı 
mekçi Mevlut, sevdikleri Nadir8 
mindeki umumi kadını Karakayıf 
hallesinden Ahmet oğlu demtrcl 
san Hüseyinin de sevmesine·--·-·• 
lar, iki kafadar geceleyin yolunu 
leyip Hasan Hüseyini kasap bı 
le öldürmüşlerdir. Caniler tu~ 
tur. 

DllCICAT: Bu ııecelri müaamere iP,. biletlerinizi ErtuOnal Sadi Tek TiyaU'OI" 
erkenden altlınnu. Tel. 44289 Pazart.ı - Kadıköy - SüreyY .... 

---------------- - -----------------------A-K_T_O R KIN .-/ 

T U R K sinemasında 
Bayanlar; Baylar! Sevenler 

sevilenler 1 Herkea; ve 

ASK 
VICTOR 

ICIH 

BU AKŞAM büyük 

FRANCEN 
gala olarak 

SUZY PRiM 
RENEE DEVILLERS 

YASIYOR 
Pari• Oniveniteainde ... Büyük bir qk romanı -Genç bir kız asistanın ve büyük bir doktorun heyecanlı bayab ... Terkedilen eevıiD .. 

Knkançlrk - Gençlik - Meraklı - N•li - Nefiı bir Fransızca f&lıeser. 



·ııt-
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TAN 
Gündelik Gazete 

--0-

,.AN'ın hedefi: Haberde, fikirde, lıer• 
llYde temiz, dDrDst, umlmt olmak. 
karıın guet•I olmıya plıımaktır. 

-o-
ABONE BEDELİ 

,.llrkiye Ecnebi 
1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
759 • e Ay ısoo • 
400 > S Ay 800 > 
UO • lAy SOO • 

lllUetıeraruı posta lttlhac!ma dahil ol
lllınn memleketler için so, ıe, o. S.S Ura 
dir, Abone bedeli petlndir: Adres delil 

[Ya.zan: M. ZEKERiYA] 
Avuaturyanın ilhakı ve Çekoslovak 

hıuıı tehdit edilmesi karşısında ln
llltere ne yapacak? Herkes bu suali 
IOra1or, Çilııkü herkese sözünü an
'-k o dinletebilir. Batvekil Cham'ber
labaın bu münasebetle Avam Kama· 
....... irat etüii nutuk bu suale ce
'-t arayan okuyucuları tatmin etmiş 
-.Uciir. 

l'akat bu ıuale bir Amerikan aıaze
~ verdiii bir cevap vardır ki ha
~ti ve vaziyeti ifade bakımından 
-.aarihür. 

8a cuete diyor ki: 
.. Avuaturyaaın istiklilini temin 

"-kaadile akdedilen Streaa konferan
lllla Jaatırlar muını:s? Hatırlar mısınız 
.. bu konferansta müzakere cereyan 
"ierbn İJıııiltere, müttefiki olan 
"'-s·nm arkunu:lan Almanya ile 
.. denis anlapnaaı için müzakereye 
lldtnutti? 

"Japonlar Mançuriyi istill ettikle
tl lanwı Milletler Cemiyetinde o va
~ İngiliz murahhası Sir John Si
~~~~ sözlerin\ hatırlar mısınız? 
~ mümessili o vakit bu itıali 
ho'5to eden Amerikan murahhası-
"- laareketine iştirak edecek yerde 
.ı......yayı müdafaa etmif, batta Ja
~ -..rabbulm at.r .Jobn Slmon'-

.. ., • • • ·• " CJ ı • ., 

~ ll71lyerek ipİmaı .. t. 
'-itlerdl. 
"Hatırlar mısınız, Milletler Cemi
Avuturyanın istiklalini teminat 

--· almıştı. Fakat Almanya, A vus
~ayı ortadan kaldınp bir viliyel 
~e çevirince, A vusturyanın istik
~ temin eden Milletler Cemiyeti 
~.lacıltere hiç allkadar görflmnedi-

lla tartlar dahilinde Çekoslo\f'ak
taJı olmak ister misiniz? 
..,~alatınızı bana verin, ben size 
-.ıllati tayliyeyim: İngiliz siyaseti 
~ Ko!Dfumun evine girmek için 
~den geçebilirsiniz, • fakat çi
hltıerinıe dokunmamak şarüle!" 

* 
-.. Günlük Yasak 
1..a. ll.ııwı umumi kanaati ıudur: Bfl
~et 1uatı bir sün sürer. 

~ta bu kanaatin uyanması, hil
la t karar ve yasaklannm devam
~ tekilde tatbik edilmemesinin ne 
- dir. Et fiyatlannın ucuzlatılma
t..~ ka11wnda kasapların top -
~ aldıjl muhalif vaziyet te 
b.~aatin mahsulüdür. Bük6met 
~ Yirmi dört saatten fazla sür -
tw..._ laıuıediyor ve bu kararın unu
.:~ııu bekliyor. Halbuki hükA • 
"-t ba karannda haiauiyetle dur -
~dır ve böyle oldutu için de mu'ii: olnuq, muhalefeti kırmıştır. 
)L ~hnn bu kötü kanaatini silmek 
~dır. Verilen karar, emir ve ya
~ tatbik edilecejine halkı inan 
-.L..... dıkça bunlan tatbik etmek 

_..Un detildir. 

,11.ıbaki sokakta liderken, etrafı -
>o1t dikkatte bakınız: Tramvaylarda 
'Ular yine splkım aıibi merdiven-
1l;t asıla. Sokaklar tükürük içinde. İs 
~er., '8idan, istiyen soldan gider. 
~Ye çakılan çivilerin manası 
~ dı. Evvelce yasak edilip te bu-
"1\ tatbik edilmiyen ve bu suntle 
'- ta hiikfunet kararlarının çabuk 
t.1t"tllldutu kanaatini kuvvetlendiren 
~ "•kalar ıırabyablllriz. 

lı;t atı Verinciye .kadar tatbik ktbi
~iııJ. tetkik edelim. Fakat karar 

» illn ettikten sonra onu tatbik 'teklik ve nevheveslik göstermi-

~Ude nizamın, hllldbnet otorite
..... tiata bunu istilzam eder. 

Yazan 

TAN 

: CelCil Sıtkı 

let onun için bu teşkilita daha çok 
ehemmiyet vermiştir. 

Bu eğitmenlere mahsus çalışma 
programları köylünün çalışma ha
yatına ve muhitine uygun olarak 
yapılmıştır. 

G 'öPtl$LEJ? 
Sen Bilyor musun 

7 
l"l . ~- 3ı:! 

Ben Kimim 
Yasan: SABiHA ZEKERiYA 
Köprtlden tramvaya bindim. Beyol 

lana çı)o7arum. önümde siyah tilrk 
mantolu, llyeh fötr ppkalı Ud bdm. 
var. Biletçi, bilet kelmek tben yan
lanna yaklaftı. 

- Nereün bbullnls? 
- Emlnöntln•en. 
_ Ba:yu sis Slrbdden blndlnb. 

- Terbl7eabe bak. yalan mı ll)'-
li7onm IMm! Emlnlatbıden bindim 
tllyorum. 

_ Ba:yu. Sis Bmbalntbıden bin .; 
medinb. Ben lid binerken girdim. 

_ IB1l da llJleDiyor, edepaiz, u-
tenmez, .. 

Siyah ldlrk mantola bduwı kılık 
kıyafetine 111mıyacak küfürler, IJra 

datlar ıibi biribirine yaslanarak uza. 
D17or. Ban•m, hlcldetten kendini ka>'· 
betmif, aattMıl batınyor. Nihayet 
tahlisiye simitlne sarılan denlse dflt
milf bir kaza.ede ıibl, ualeün pM1ı 
çesellerlne tMıldı: 

- Sen biliyor musun 'ben kimim! 

B en Anadolu çocuğuyum. 
Ciğerlerim, her yıl A

nadolunun ıtırlı havaıile do
lar, botahr. Bu toprağa bağlı
lığım qındır. içim bu yurdun 
acılarile kavrulur ve bu yur
dun ıevincile ııntırım. Yıllar
ca Anadoluda bulunutum beni 
bu toprağın adamlarma daha 
çok balladı. Beni onların dert
lerine ortak, elemlerine arka
dq yaptı. 

Çok geri olan köylülerimizin du
rumlannı düzeltmek, bilgilerini ar
tırmak, göreneklerini çoğaltmak 
bakımından eğitmenlerimizin çalış 

malan çok ümit verici bir varlık 
teşkil etmektedir. Bunlann köy 
kalkınması programımızda mühim 
ve müspet bir iş yapacaklanna 
iman ederek iftihar duvanlarda-

Bir köy eğitmeni köyde oazile ba.fında Dedi. 8ea ... mebumn kmyım 
BU~ lddiaanda mmır. 

Bu yazımı bu yurt çocuklarının 
dertlerini hafületmek elemlerini 
gidertmek, neşelerini çoğaltpıak, 
gelirlerini arttırmak için; köylerde 
ne gibi işlerin yapılması ve bu iş
lerin hangi yollnrdan başarılması 
icap ettiğini -görüşüm d'erecesin
de- yurttaşlarıma bildirmek için 
yazıyorum. 

Umumi nüfusumuzll"köy ve şehir 
lere göre ikiye ayıracak olursak bu 
nun çok mühim bir kısmının köy
lerimizde serpilmiş bulunduğunu 

görürüz. 
Şehir ve kasabalarımıza düşen 

nüfus, (3.799.742) dlr. Köylerimiz
de 12.400.952 vatandaş yaşar. Şöy
le toparlak blr hesapla nüfusumu-
---· _.,.._.. .. -.:ı- •. ..., J .. ""'""'"""'. 

K öylerimizin adedi 41 bin ka
dardır. Bu 41 binin ancak 

4994 ünde ilkokul vardır. Geriye 
kalan 36 bin köyümüz okulsuzdur, 
çok geri bir haldedir. 

Nüfusu 150 kişiden az bulunan 
köylerimizin miktan 16.052 ve 150 
ile 400 nüfus arasındaki köyleri
mizin yekiınu d& 16,305 dir. Şu he
saba göre 32,367 köyümüzün nüfu
su 400 kişiden u bulunmaktadır. 

Nüfusu 400 den fazla olan 7446 
köyümüz bulunmaktadır ki bunla
nn ancak 4994 ünde köy okulu ve 
öğretmeni vardır. Bu köylerimizin 
2500 e yakın kısmı ise öğretmen

sizdir. Şehir ve kasabalarımızdaki 
tahsil çağında bulunan çocuklan
mızın okuma nisbeti yüzde 75 tir. 
Köylerimizde bu nisbet yüzde 25e 
inmektedir. 

mm. 

O•• ğretmeni bulunan 4992 kö
yümüzün durumuna gelin

ce: 
Bu köylerimizin bir kısmında 

üç aınıflı diğer bir kısmında ise 
tam teşekküllü ilkokullar vardır. 

Bu köylerdeki öğretmenlerimiz 

köy çocuklarını ellerindeki müfre
dat programlarına göre okuturlar 
ve bu okullardan çıkarırlar. 

Köy okullarına mahsus müfre
dat programlarımız köy hayatile 
sıkı sıkıya bağlı değildir. 

Bu çocuklara bu okullarda belle 
tilen bilgilerle köy hayatı arasında 
rlerin bir ucurum bulunmaktadır. 
Köy ilkok\ıllan kendi meZUiilarını 
köye bağlıyamıyor. Okuyan bu ço
cuklar bir sürü nazari, fakat haya
ta tatbiki güç bilgileri dimağlarına 
yerleştirimye çalışıyorlar. 

Müstakbel hayatlarına kendi 
köyleri dışındaki sahalarda bir 
mihver araınıya çıkıyorlar. Kaza 
ve şehirlerdeki orta tahsil okulları
na akın ediyorlar. Öyle kaza ve 
şehirler bilirim ki mevcutlannın 

yanya yakın kısmını köy ve kaza 
çocuklan dolduruyor. 

Bunlann kafalannda ötedenbe
ri yerlepniş kötü bir düşünce var
dır: Her ne pahasına olursa olsun 
bir ortaokulu bitirecek nahiyeler-
de ve kazalarda bir katiplik veya 
bir hademelik alarak ayda yirmi, 
yirmi bet lira kadar, köy için mü
him bir parayı ele geçrfmenin k~ 
]ayını bulacak. Çünkü köylünün ve 
çocuğun düşüncesine göre köyde
ki tarlası, nahiye kavaamın bir ay-
da aldığım hazan bir yıl sonunda 
bile kendisine veremiyor. 

Bu çocuklann bütün emeli dev
let hizmetine girebilmek için mu
tmkkak bir ortaokul veya lise me-

zunu olmaktır. 

B u düşüncelerle köyünden, top 
rağından. bağından, bahçe

sinden aynlan çocuk bir daha köy
ye dönmemek için büyük bir mah-
rumiyet içinde çahpr. Köyden haf 
tada bir gelen -arpa, buğday unu 
ile karışık yapılmış- pesemetlerini 
suya batırarak yumuşatır, tuz eke
rek te ölmiyecek kadar yapr. Tah
siline öylece devam eder . 

Orta tahsil müesseselerimiz bu 
düşünceler peşinde şehirlere dolan 
çocuklarla kadrolarını şişirmit

lerdir. Bu hücum seneden seneye 
daha ziyade geni§liyecektir. Yuka
nda dediğim gibi bu çocuklann bü
tün düşünceleri devletin memur 
veya hademe kadrosuna dahil ola
rak müstehlik bir vatandaş guru
rile şu dünyada külfetsizce yaşıya
bilmek imklmnı temin etmetken 
ibarettir. Çünktl: 

"Sırtını devlete veren adamın 

Köy çocuJdanm köyünden, ~ 
ratından uzaldqtıran bu çefft tah
sil sisteminden pddetle nefret ed1-
yorum. 

Ben burada köyolrullan müfre
dat programını inceden inceye ten
kit edecek değilim. Bu iş benim 
mevzuumun ikhıci ve hattA üçüncü 
plAnmda kalır. 

Yalnız köy çocuklannı köyüne 
ve toprağına daha çok bağlı, mü
nevver ve müstahsil bir vaziyete 
sokabilmek için şimdiki programı
mız kifayetsizdir, siliktir, değersiz 
dir. 

B en burada kültür sahasında 
köylerimizde nelerin yapıl

ması lazım geldiğini umumi bir şe 
kilde kafamın erdllt ve kalemimin 
bildiği nisbette anlatmıya çalışa
cağım. 

Köy çocuklanm okur, yazar, az 
çok bilgili bir vatandaş durumuna 
sokabilmek lfi, yalnız Kültür Ba
kanlığı i§i değildir. 

Bu iş nüfusumuzun dörtte üçü 
köyde olduğu nisbete uyar bir e

hemmiyetle bütün bakanlıklann el 

Köy kalkınmasına önem veren 
Cümhuriyet hükO.metimiz, öğret
meni bulunmıyan ve nüfusu 400 
den az olan bu 32 bini aşkın köyle
rimizin bir an evvel kalkınmalan 
için pek acil bir tedbir düşünmüş
tür, "Köy eğitmenleri ltursu,. diye 
geçeıı sene bir kurs açmıştır. Bu 
kursa askerliğini bitiren köylüleri- ı~~~~....-.....-. 

:::::~ve:'!~ğab: G o·. N u·· L 1 S L E R I 
köy eğitmenleri kursunda köy ha- ı 

yatına lizım gelen bilgilerle bera- ~........__._.. ............... ............, 
ber okuma yazma öğretmiştir. 

K öylere dağılan eğitmenleri
mizin, pekaz bir zaman sonra 

yapılan teftişinden çok iyi netice
ler alındığı anlapldığından bu eğit 
menler kursunun daha umumileş
tirilmesi düşünülmilf ve bu sene de 
yurdun bet yerinde -mıntakala

nn ihtiyaçları çahpna mihveri için 
esas tutularak- eğitmenler kurs
lan açılmıştır. 

Köylere dağılan -ve dağılacak 
olan- bu eğitmenlerin kendi köy
lerindeki arkadaşlarına her 118ha
da örnek olabilecek bir kılavuz de
ğerinde olduğunu bu i§lerle uğra

şan arkadqlardan öğrendim. 
Bu eğitmenlerin köylerindeki üç 

aylık ça!ışmalanndan sonraki tef
ti§lerinde köy sokaklannın temiz
lendiği, köylerin içinde bulunan 
gübreliklerin kalktığı görülmilf ve 
köylünün her abada bu eğitmen

lere inandı~ anlqdmı§tır. Dev-

Kocanızla iyi Geçinmek istiyor musunuz 7 

Kocanızla iyi geçinmek istiyor mu 8 - Borç yapmayınız. K.ocanmn 
IUlluz? Öyle ise ıunlan yapmayum: bütçesini göz inflnde tutup ayajl-

1 - Kocams llzerlnde hWm ol- nızı yorganınıu ıöre uzatınız. 
mıya çalıpna)'IDIL Erkek, plıliye- '1 - Kocanızı ihmal etmeyiniz. 
tiııJn nilmesinden reneide olur. Erkek, çocuk cibl mlltemacli7en iti 
Kılıbık erkek daima kansından ti- na ve dikkat ister. 

klyetçldlr. 8 - Kocanız çocuk iatiyona red-
Z - Batblaruun yıuımda koc• delme)'iniz. 

mn tenkit etmeyinis. iman yaban- 9 - Hastalıklar icat edip koea-
eılar önflnde ldlçtllmlye tahammül nızı ıinirlendirmeyiniz. 

eclemes. 10 - Kocanıza karp marazi lm-
3 - Onu ıöJıecle bınlmıı,.a ça· bnçbk ıöttermeytniz. 

lıpnayınu. Bu on bide erkeli evden soptan, 
4 - Kocanm yanın•Pla bir his- kansından usaldattıran sebepleri an

metçi pbl ve7ahat bir hamal ıibl lattıiı için dikkatle not editılz. Evi· 
kullanmayınız. Çaqıdan aldıtınız nlzde saadetinizi kurmak biraz da 11-
eıyayı ona ytlkleme7lniz. Paketle- zln elinizdedir. Siz bu kaidelere ria-

rinbl ona tqıtma)'IDIL yet etmedikçe, kocanızdan sizi mem-
1 - Kocanmn akrabalarma ft nwı etmesJD.i beklemlye hakkınız o

ailesine hakaret etmeylnb ve OD• lamu. 
lana aleyhinde s87leme~ Gönül Dolctora 

birliği ve ifbirllll yapacakları mü- _ Kimin kızı olursan ot Ben .... 
him bir meseledir. Sirkeciden bilet keserim. 

Her köyün topraima myuna, ha _ Ben de ö41emem. 
vasına, vaziyetine, lman1arma P _ o halde tramvq durur. PoU. 
re inkipf edebilecell mühim et.. ellr 1 . 
tekleri vardır. Bütün bunlara yal- Biletp .ıu ~ekti, tramvq dm~ 
nız köy mektepleri müfredat prog- Yolcuların kiml silltlyor, kimi .. ~ 
ramiyle cevap vermek beyhude bir 111Zlanıyor. Balkın arasından ıayet te
emek faydasız bir megaledir. Bü- miz pybunif bir zat ayala kalktı,"
tün bakanhklarm muhitin prt1an- çllk bayanlann brpsmda bacakJan.. 
m göz önünde tutarak y.r 1• köy nı blrlettinll, bir aellm ça)qı: 
mekteplerlnd'e nelerin gösterilmesi _ Bendenb o zatın oiluymn. F~ 
1lzım geld1ii mihveri etrafında kat hemşirelerimi yeni tanıyorum. 
tetkiklerde bulunmalan ve bu tet- Tramva)'JD içerisini, bbanmt 1m 
kik neticeleri göz öııQııcle tutularak denis gibi bir kahkaha tufanı aanb. 
ayn ayn muhitlere göre ayn ayn Asaletmaap ldlçUk ba7an1ar lstakos 
müfredat programlan yapmal•n gibi lazamut yüzlerini ıenç maha ~ 
llzımdır. tapJarma çevlnUJer, 

MeselA: Araztal ve topralı dut _ Size kim o1dutunura soran yo~ 
ağ~ yetiştirebilnÜye müaait öyle İşini• olnuyan te>'e mlldahale etme
köylerimiz vardır ld ova1annda ybıb. 
dallarında bir tane bile dut aa-:ı- Gen~ dellkanh vulfeslnl J'aınml 
na twıdGf eclm1 ı bd&. A7DI köy- bir iman slbl yerine dindi,. ktlçtlk 
de okuyan bir ka,, ~ dat. baJ81llar polisin gelmesini hekleme
"ipek böce~ YC ipekçilik bMlıı;>mla- da tramvayClan indiler, Q~ 
ld bDpl nazari ft baJUl btrtakmı ........ etti. 
~il.rettir. 

8 öyle mıntakalarda Okolm11ar • 
da dut ağacmm nuıl dDdlct- Sen bWyor m'm1111 ben kimim; .. 

celini bilen, ipek böcellnln nuıl afaelk tefecik dallan yaratan, f1I tll
yetifebileceğinl tatblkatiyle köylü- kenba •ırtte lçtlne, f8rel ve rtltbele
ye ve çocuklara pterebilecek o- r1n • ba)'lidne, ldlatahblm • tmn
lan bir adamın bulunmam mubak- tmakhama, bot bir prar ve ueme-
kak elzem olmalıdır. Köy çocukla- tin en hapnetlisine aahlp olan sen, 
n okulda edindikleri bu ameli bil- ldmıin tanı7orum. 
gtlerle tarlalannın bir kısmını dut İçi bot btr daval gibi ıövdene tab 
fidanlığı haline getirebllmeli sene- lan apnın lçbule ıuur yerine bir ... 
den seneye daha fazla lltihsal ede- met ot, ldlrkll manto ile irttflttbı d 
cekleri kozalarla topraklarına da- emlibatbı, varblınm l~lnU kentllDl 
ha candan bir sevgi ile bağlanabil- llelil, bafkalaruma ana izafe ettill 
melidirler. mevhum benliii tapyan, •ÜD78P ve 

Öyle köyler vardır ld ya1amn- imanlara Kaf dalının tepeslnüa 
dan su geçtlll halde tarlalarına 811- mikroüopla akan, bütün var ..... 
pa, b~tday ve Julaftan bqka hiç- 1arın içinde, bru bir ualetln çttrtlk 
birşey ekmezl.r. Görenek olmamıı halkalaruaa tutunarkea denizin tllW. 
tır. Köylü babamdan, dedeslnden ne dilftlp yok olamı.. Manto, elblle. 
gördüğü arpa, bujday ekim ve bL isim, llavan, rtltbe iklflnç alınabilir, 
çiminden bafka hiçbir feY ekmez fakat 'benlik, lnunlık ve pbaiyet mtlıl 
veya dikmez. Pamuk nedir bilmez. tear bir isim pbi tapnamaz. Sen, ... 
Halbuki toprağı en iyi pamuk ye- sin, ne seneden bir evvel, ne de bm 
tiştirecek bir kabiliyeti tapmakta- aonra ıelen. Sen itte ondu mahrum 
dır. olan "sen biliyor mmwı ben ldmim?,. 

Hatta· tarlaınnın kenarından su diye bizi delil, kendi kendini aldata 
geqen öyle köyl.r vardır ld fasul- içi bot bir kalıp, dflnbeleji andıru 
yeyi, soğanı, sarmısağı, be7.elyeyl, kanı bir bfuuı. 
merclmeli bqka köylerdeki bu çe-
şit mahsul çıkaran munlarla de
li§ yaparak tedarik eder. Yani bul 
day verir. Soğan ahr, arpa verir, 
heybesine fasulye ve l8l'IDuak kor. 

Bu çefit köylerimizin ilkokulla
rmda da köy topraluwı verimine 
göre .köylümüze faydalı bir fekilde 
rehber olacak orta maliUnatlı ve fa 
kat tecrübelerile köylüyü ilma ede 
bilecek insanlann bulunmaınnı k6-
yün istikbali balgmıncfan çok fay
dah ıörüyorum. 

Deniz kenarlarmdald köyleri-
mizin pek çoğu bahta hu

retttr. Gözlerfnln önOncleld suyun 
tçipde Nılıklar kıvrıla kıvnla dan
aederken köyli lçtnden onları tut
mak için hiç bir istekte bile bulun
maz. Tabletin bu renk renk ve çe-
pt çeflt mahlaıdarma hayran hay
ran bakar ve elinden blqey gele
medili lçtn kurbandan kurbua yi
yebildiği keçi etinden dolayı Tann
ya fiikreder, durur. Uç tarafmm 
deniz oldutu halde balık etine hu
ret yapm•t bu köylerlmlm yalaf 
mıyan bir bal_,.. ...... 

iste bu cePı köyler1nmıle de 

baht lst1hsa1l etrafında ameli bil
liler ve Judmılar temin e
decek k(lçük küçük okul -
1arm bulunması esas olma
hdır. Zamanla bu deniz kenarlan
mıatakt köylülerimiz Orta Anado
ludald balık y(lzü görmiyen köyle
rimizin balık etine karp fhtlyaçla
nnı tatmin edebilecek bir hale ge. 
lecektir de-

Bu köy mekteplerimizin billl 
mlhverlerl balıkçılık olmah diler 
ınalömat ta tali bir tekilde bu .., 
1a bql•mnalıdır. ~ fU'APÇI 
lık. balcılık, peynircilik, meyvllCl

lık. atçılık, ve llih gibi milli servet 
menbalanmızın günden güne an
mam ancak mıntakalaruı ihttyaçla
rma uyıun bir tekilde cevap vere
bilecek tedbirlerin alınmaıiyle ka
bil olacaktır. 

Yani köy okullan köylünün lıl

tilısal kabiliyetini yıldan yıla artı
rabilmeli, hilkfunetin en mühim 
vergi kaynaldaruıdan •yılan köy

Jeıimjz( --- ..,. daha~ 
ftl'll venbWr bir baJe ve düa mtl 
nffeh bir ...... ICJ!bbfhnelldtr .. 
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Südet Almanları 
Hürriyet Kavgasına 
Devam Edecekler 

ltalya Niçin 
Karışmamış 

TAN 

(Başı 1 incide) 

bir devlet, Alınan aleyhtarı bir unsur 
olarak mevcut kalamadı. 

1937 nisanında Şuşnig ile görüştü
ğüm vakit, ona, Avusturya istikllli
nin her şeyden evvel A vusturyahları 
alakadar ettiğini ve Roma - Bedin 

mp;ıı-.1111~••ı.m.,1 mihverinin İtalyan harici politikası

PO\.Ofi\YA 

YUGOSLAVYA 

bir Fransız gazetesine göre Bitler haritadaki noktalı yerleri de Almanya
Ja ilhak için uğraşacakbr. Bitlere göre buralarda halk tamamen Almandır 

(Başı 1 incide) 

biri olduğunu, fakat Çek diplomatlannın ancak Bohemya, Almanyanın 
Sağlam kıskacı arasına girdikten sonra mantık ve basiret dairesinde hare
ket ettiklerinden dolayı Almanyanın teessürünü bildiriyor. Gzete, müta
lealannı şöyle bitiriyor: 

"Prag'ın, merkezi Avrupada Cermenlğii demir bir çember içine almıya 
teşebbüs eden Litvinof'un siyaseti ve Bartu'nun Alman düşmanlığının 
llıahsulü olan muahedelerin küflenmiş bakiyesini te§kil etmesine iyi bir 
:rıazarıa bakamayız.,, 

Belgrat Tekzip Ediyor ! 
Belgrat, 16 (A.A.) - Gerek Hariciye Bakanlığında ve gerek Belgratta

ki Fransız elçiliğinde, Yugoslavyanın Anşlus aleyhindeki Fransız - İngi
liz protestolarına iştiraki reddettiği hakkında Romadan gelen telgrafın 
hiçbir suretle doğru olmadığı bildirilmekte ve böyle bir iştirak kendisine 
teklif edilmediği için, Yugoslavyanın reddetmiş olmasının da varit olma

dığı ilave edilmektedir. 

A. vusturyada çok acıklı 
int ·har ar y:or 

'1iyana, 16 (Hususi) - Avusturya
"1.n Almanlaştırılması süratle ilerle
ttlektedir.Bugün 7500 ü bulan Viyana 

l>olisleri, Kahramanlar meydanında 
.\lı:nan polis müdürü Himler'in önün
de Almanyaya sadakat yeminini i!a 
~tı:nişler<lir. Gelecek plebisitte Avus
turyalılara sorulacak sual şudur: 

''Adolf Hitler'i tefimiz ola.
l'ak tanıyor ve bu suretle de 
A. vusturyanın Almanya ya bağ 
la.nma.sını kabul ediyor musu
nuz? •n 
nayihbank müdürü Şaht, Avustur-

~nın iktısadi şilerile meşgul olmak 
ere Viyanaya gelmiştir. 

intihar ediyorlar? 
h lreimverhr'in müessis ve şefi bin-
aşı Emil Fey, refikası ve oğlu ile be

taber intihar etmiştir. Fey ailesinin 
ile Şerait tahtında intihar ettiği he
llii'! malum değildir. Bilinen bir şey 
°"'arsa o da üçünün de revolver kur
llınlarile ölmüş olarak bulunmuş ol
cluklandır. 

l>olisçe daha bu bapta bir şey neş
l'eclilmemiştir ve haber henüz umu
tl'ıiyetle şayi olmuş değildir. 
. Liberal partinin eski ve mühim şah 
:~etlerinden biri, Tirol endüstri teş
~l?tı reisi Fredirih Reitlinger'in de 

hhar ettiği söylenmektedir. 
et İnsbruk üniversitesi profesörlerin
°"' en 60 yaşında Gustav Bayer de ev
ı:la kızını sonra da kendisini zehirle-

ıştir. 

Avusturyanın tam istifan 
cı· .t\Irnan kıtaatı Avusturyada ken
l Uerine gösterilen mevkilere kami
~n var:ı:mşlardır. 7 nci kolordu ile 
gag livası Gmuden mıntakasını iş
l:laı eylemiştir. Viyanada bir fırka 
tı lldhal'de de diğeP bir fırka bulu -
lt Uyor. 10 uncu fırkanın büyük bir 

ısı:nı Alten Hofen'dedir. 
t 13 üncü kolordu da kamilen Avus 
~l'J'ada bulunuyor. Fakat mürettep 
lt evkileri bilinmiyor. Bu muntazam 
<l ltaat Bavyera, Türingen ve Prusya
g an getirilmiştir. Bunlara nasyonal 

1°3Yalist hücum kıtaatı da ilave o-
~~rnuştur. 
~ Undan başka A vusturyada 550 Al 

an harp tayyaresi bulunmaktadır. 
n Şu,nig evlendi mi? 

oktor Şuşnig'in Kontes Fuçgen 

ile evlenmesi hakkındaki haber sala
hiyettar mahafil tarafından ne tek
zip ne de teyit olunmaktadır. 

Göring Avusturya valisi Inkart'a 
gönderdiği bir telgrafta: "Kurtulan 
A vusturyaya uzun yıllardan sonra 
tekrar gideceğim günü sevinçle bek
liyorum.,, 

Berlin, 16 (Hususi) - Her Hitler 
bugün Berline dönmüş ve fevkalade 
merasimle karşılanmıştır. Münihten 
Berline tayyare ile dönen Hitler sa
at 17 ye doğru Templehova hava mey 
danına indiği zaman şehrin bütün 
kiliselerindeki çanlar çalmıya başla
mış ve B. Hitlerin geçeceği yollan 
kaplıyan on binlerce halk coşkun te
zahürlerde bulunmuştur. 

Tayyare meydanında B. Hitler, Bcr 
linde bulunan bütün nazırlar, parti 
ve ordu ileri gelenleri, ordu ve parti 
kitalan tarafından selamlanmıştır. 

B. Hitler kıtalar1 teftiş etmiş, bunu 
müteakip kendisine Rayhin hükumet 
merkezine hoş geldiniz diyen doktor 
Göbbels ve Mareşal Göring ile kısa 
bir müddet görüşmüş ve devlet ve 
hükUınet riyaseti dairesine gitmek 
üzere otomobiline binmiştir. 

Bütün yolda, halk kütleleri B. Hit
lere karşı büyük tezahüratta bulun
muş ve Avusturyayı anavatana ka
vuşturduğundan dolayı minnet ve 
şükranlar şiddetli alkışlar ve yaşa ses 
leri ile bildirilmiştir. B. Hitlerin için 
de ayakta d\,lrduğu otomobili, halkın 
kesafeti sebebile, çok yavaş ilerlemiş 
tir. 

Berlin, 16 ( A.A.) - Avusturya 
Bankasının yekunu 410 milyon şiline 
baliğ olan altın ve döviz mevcudu, 
Berline nakledilecektir. 

Meşhur Alimler 

Tevkif Edirdi 
Paris, 16 (A.A.) - Bu akşamki Pa

ris - Suar gazetesi Viyana muhabirin 
den aldığı şu telgrafı neşrediyor: 

Enternasyonal şöhrete malik üç bü 
yük adam, Psikanaliz mucidi Prf. 
Fröyd son ilim mükafatını kazanan 
Prf. Leovi ve geçen sene boğazından 

hasta olduğu zaman B. Hitleri tedavi
den imtina eden meşhur operatör pro 
fesör Nomanm tevkif edildikleri söy
lenmektedir. 

nın esasını teşkil eylediğini sarih su
rette anlattım. Birçok aylar sonra, 7 
mart 1938 de Şansöliyenin bir ada
mı, bana yapılacak bir plebisit hak
kında ne düşündüğümü sordu. Ben 
cevap olarak ve gayet açık bir suret
te bunun bir hata oiduğunu ve bu 
bombanın kendi ellerinde patlıyacağı 
Dl bildirdim. 

Bütün dünya diplomasi mahfille
rinde ve gazetelerde esefler ve lü -
zumsuz sözler söylenmektedir. Fakat, 
bunlar, tarihin seyrini değiştirmek
ten acizdir. Alplerin öbür tarafında, 
az çok resmi mahfiller, benden ni
çin müdahale etmediğimi soruyor. 
Bunlara cevap veriyoruz: 

Biz bu hususta ne doğrudan doğ
ruya, ne bilvasıta, ne tahriri, ne şi -
fahi hiç bir taahhüt almadık. A vus
turya, hiç bir zaman, kendi istikla
lini kuvvetle müdafaa için bizden as 
keri bir müdahale istemedi. Esasen 
kendi milletine karşı askeri bir yar
dım istiyen bir memleket, bu isme 
layık değildir. 

A vusturyada vukua gelen hadise -
ler, Avusturya milletinin anşlusa kar 
şı derin isteğinin birer bürhanıdır. 

Bir nevi nasyonalizm zihniyeti ile i
leri sürülen bütün delillere karşı da 
şu cevabı veriyoruz: 
Eğer bir hadise mukadder ise, bu

nun size rağmen ve yahut daha fe
nası, aleyhinize vukua gelmesinden 
ise sizin lehinize vukua gelmesi mü
reccahtır. Avusturyada olan şey, mil 
li bir inkılaptır ve milli inkılap. sü
ratli bir surette vukua gelen inkı
laptır.,, 

B. Eden Kabine 
mi Kuracak? 
Londra1 16 (A.A.) - Chamber

lain'in Alman ükumeti ile başladığı 
müzakerelerin bidayetinde akamete 
uğraması üzerine bazı mebusliı.r E
den'in bütün partileri ihtiva eden 
bir milli birlik hükfuneti kurması
nın imkan dahilinde olduğunu sara

haten beyan etmektedirler. 
Ayni mahfillere göre, Roma ile ya 

pılan müzakereler de muvaffakıyet
sizlikle neticelendiği takdirde bu ih
timal bir hakikat olacaktır. Burada 
hakim olan kanaate göre, şimdiki hü 
kümetin teşekkül tarzı seri kararlar 
ittihazına mani olmaktadır. Burada. 
herkes, şimdi Riviera'da bulunan 
Baldvin ve Eden ile sıkı temasta ol
duğu söylenen Churchill'in nutku -
nun tesiri altında bulunmaktadır. 

Romada yapılan gÖTÜfme 

Roma, 16 (A.A.) - Lord Pört 
dün akşam Kont Ciano ile uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. Bu görüş
me, büyük elçinin Romaya dönıne
sindenberi yaptığı üçüncü görüşme
dir. lngiliz hariciye bakanlığı yakın 
doğu işleri eksperi B. Bendel de mü
zakerede hazır bulunmuştur. 

SANAYİ: 

Sanayiin Himayesi 

için Tedbirler 
Muhtelif sanayiin inkişafı için Ik

tısat Vekaletince yeni himaye ted
birleri alınacağı ve hazirandan iti
baren de tatbikata geçileceği haber 
verilmektedir. Şehrimizde deri gibi 
bazı sanayiden kaldırılmış himaye
nin tesirsiz kalmadığı görülmekte
dir. 927 senesinde mevcut deri mü
esseseleri yirmi kadardı. Bu müesse
seler, bir buçuk milyon kilodan faz
la deri yapmışlar, fakat 1933 senesi
ne kadar bunların adedi otuz bire çık 
mış ve hasılat beş milyon kiloyu aş
rpıştır. Bu tarihten sonra, mevcut 
muafiyetlerin kaldırılması yüzünden 
müesseseler küçülmüş ve malların 
kaliteleri kısmen bozulmuştur. Ha
len büyük deri sanat evinin mikta
rı on beştir. Küçüklerin adedi otuz 
yedidir. Küçük müesseselerde istih
salat artmıştır. Ancak, rekabet te
mini için bu müesseselerin kaliteye 
fazla ehemmiyet vermedikleri yo -
lunda bir iddia vardır. 

ANKARA CEZA EViNDEN BiR FiLM 

7 

Şu Garip Dünya : 

Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu evvelki gün Ankara Cezaevini ziya
ret ve tetkik etti. l\1ahkümlarm vaziyetini gözden geçirdi ve bunların 
iş hayatları üzerinde ehemmiyetle durdu. Ankara Cezaevinde mahkfun- ı 
ların iş öğrenmek suretile ıslah edilmeleri prensipi muvaffakıyetle tat
bik ediliyor. Foto muhabirimizin bu ziyaret münasebetile tertip et-

Çinliler 
Arasında 
Sınıflar 1 ~~~ir filmi burada veriyoruz: ı 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Ilı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Adliye Vekilimiz Cezaevinde bir mahkumln konusuvor 

Ankara ceza evinin mahkumlar tararından idare edilen bir matba
ası vardır ve bu matbaanınjefi Kadri, vazife başındadır ... 

Mürettip olarak yetişen bir mahkum kasa başnıılll yazı diziyor. . 

l\fahkumlar matbaanın mücellithanesinde kitao dltlivorlar 

Makine dairesinde baskı faalivetinde hulunuluvor. 

Ve bu matbaada tamam 150 mahkftm iş görüyor. 

Çinde sınıflar 

• Çinde tüccar ve iş adamı dördü~ 
1 cü derecede ve adi bir adam sayı

• lır. Ön safta alimler, sonra çi!tçiler, 
ı sonra esnaf gelir. Askerler ayrı bir 

• sınıf sayılır. Çünkü her gruptan in
sanlar asker olabilir. 

* • ihtiyarlar mektebi 

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

Amerikada İllinois hükumeti dahi-
linde Elgin şehrinde Sharp adında 
biri ihtiyarlar için bir mektep aç-
mıştır. Buraya 70 yaşından aşağı ta-
lehe kabul olunmaz. En ihtiyar tale-
besi her gün mektebe el arabasile 
giden 106 yaşında bir kadındır. 

* 
Milli borç 

Avustralya Başvekili bir gün "Bir 
vatandaş .. imzalı bir mektup alıyor. 
İmza sahibi Avustralyanın milli bor-
cunu azaltmağa yardımı dokunur ü-
midile zarf içinde Başvekile beş ku-
ruş göndermiştir. Avustralyanın bor· 
cu 10 milyar Türk lirasıdır. Beş ku-
ruşu göndermek için bu vatandaş ye-
di buçuk kur'uş posta parası vermiş-
tir. 

* Yemekte kunduralar 

Japonlar yemekte kunduralarını 

çıkarırlar. 

* Bankadan parasını 

almıyanlar 

Amerika bankalarında sahipleri 
kaybolan 40 milyon İngiliz lirası bi
rikmiştir. Bu parayı yatıranların ço-

• ğunun hesabında 5 lira görülmekte
dir. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

* Çatalı İtalyanlar icat etmişler
dir. Başka memleketlere girdiği za
manlar daima gülünerek karşılan

mıştır. 

'"li Dünyada mevcut insanların beş 
te biri miyoptun y.ani uzağı gödnez . 

* Avrupa memleketlerinde siga
ranın rutubetini muhafaza için tü
tüne gliserin veya ona benzer kim
yevi bir madde kanştınrlar. * Üç kibritin başındaki fosfor bir 
insanı zehirliyebilir. Halbuki insa
nın vücudünde 800 bin kibrit yapa
cak fosfor vardır. * Orta bir adamın bıyığında 25 
bin kıl vardır. 

* Yün hem sıcağın, hem de so
ğuğun g~mesine mani olur. Arap
ların başlarına sardıklan agel, sıca
ğın geçmemesi içindir. 

• Franco'cuların 
• Taarruzu 
•Yavaşladı 

(Başı 1 incide) 
• firliği bu haberi tekzip ediyor . 

Perpinyan, 16 (A.A.) - Hudut. İs
panya cihetinden tamamile kapatıl-

• mıştır. 
F ran•aya gidiyorlar 

• Tuluz, 16 (Fransa) - İspanya Cüm 
hurreisi Azana ile Harbiye Nazın Pri 

• eto'nun bugün buraya gelecekleri ha
va karargahına bildirilmiştir. 

Barselona, 16 (A.A.) - Başvekil 

• Negrin evvelki gün gittiği Paristen 
dün öğleden sonra tayyare ile dön-

• müş ve akşam üzeri komünist na -
zırlarile mülakatta bulunmuştur. Bu 

• 
nu müteakip te kabine toplantısı ya
pılmıştır. 

• Katalonyada heY.ecan 
Barselona, 16 (A.A.) - Uç gün -

denberi Katalonya hükumet merke-
• zi asi taarruzunun inkişafını derin 

bir heyecanla takip etmektedir. 
Düşman Katalonya köylerine 30 

• kilometre yaklaşmıştır. Bu, halk ara
sında telaş uyandırmakta ise de so-

• kaklarda tam bir sükunet vardır. 
Her tarafta asayiş yerindedir. Siya
si gruplar ve sendikacılar sokaklar-

• da, üzerinde halkı soğukkanlılıka ve 
mücadeleye davet eden handrollar 

• mrılı kamyonlar dolaştırıyorlar. Ka 
talonyayı tehlikeyi karşılıyabilecek 

surette hazırlamak hususunda her 

• şey yapılmaktadır. 



8 

İZMİ'ITE: 

Fidan Yetiştirme 
Faaliyeti Çok 
Verimli Oldu 
İzmit, (TAN) - Vilayetimizde zi

rai kalkınma hareketleri günden gü
ne inkişaf ediyor. Bilhassa vilayetin 
en mühim servet kaynağı sayılan 

meyvacıhğın verimli olması ve müs 
tahsile refah temin etmesi esaslı bir 
gayedir. 

Meyva ağaçlarına arız olan haşe
relerle sıkı bir mücadeleye başlan -
mış, müspet neticeler alınmıştır. Vi
layet nümune fidanlığı bu sene hal
ka, aşılı olarak 14,857 armqt, 5,780 
elma, 4,726 kiraz, 5,808 vişne, 4,543 
şeftali, 2.357 kayısı, 2,200 erik, 330 
akasya, 120,000 Amerikan asması, 
6,250 Gladiçya dağıtmıştır. Fidan -
lıkta yeniden 180,000 dut, 12,180 çam 
fidanı yetiştirilmiştir. 

Ziraat mücadele teşkilatının has
talıktan kurtardığı zeytin ağaçları -
nın sayısı da 310,280 dir. 

lzmitliler Lise istiyorlar 
Izmit, (TAN) - Vilayetimiz dahi

linde 165 ilkokul vardır. Bunların 
23 Ü merkezde ve kazalarda, 142 si 
köylerdedir. 367 de öğretn,en var -
dır. Bunların 142 si merkezde ve ka
zalarda, 225 i köylerdedir. 

TAN 

MUGLADA T AYY ARECI LIK KURSU : 

Model tayyarecilik kursuna devam edenlerden bir grup 

BURDURDA: 

Vilayetin Yeni 
Bütçesinde 
Fazlalık Var 

KIZILCAHAMAMDA: 

Yangın 
Tehlikesine karşı 
Tedbir Lazım 

Burdur, (TAN) - Umumi meclis, Kızılcahamam, (TAN) - Otelci 
t~pla?tılannı bitirmiştir. ~ütçe 2771 Durmuş Çavuşun çarşı içindeki evi
bın lıradır ve geçen senkınden faz- nin bacası tutuşmuşsa da halkın yar
ladır. Kültür bütçesi de 8 bin lira dımiyle söndürülmüştür. 

CANAKKALEDE: 

Çömlekçilikte 
Günden Güne 
inkişaf Var 
Çanakkale, (TAN) - Şehrimizin 

ismini aldığı çok meşhur sanatını he 
men herkes bilir: Çanakçılık .. Evvel 
ce yalnız çanak, çömlek gibi şeyler 
yapılır ve bunların mühim bir kısmı 
Arabistan ile Suriyeye sevkolunur
ken, son zamanlarda çok güzel va
zolar, saksılar, hokka takımları, ye
mişlikler yapılınıya başlanmıştır. 
Bunların Üzerleri çiçek ve resimler
le süslenmektedir. 

Seyyahların çok rağbet ettikleri 
bu toprak işleri yurdun her köşesin
de de satılmakta, Yunanistana da sev 
kolunmaktadır. Sergilere yollanan 
vazo ve ycmişlikler takdirle karşılan 
mış, mükafatlar almıştır. 

Bu işlerle uğraşan dört imalatha
nede 200 e yakın işçi çalışmaktadır. 
Bu sene odun tedarikinin biraz güç
leşmesi yüzünden çekilen sıkıntı ha
fiflemiştir. 

Ez.ine kazasının Akköyünde de baş 
ka bir cins topraktan testi, künk ve 
küp yapılmaktadır. O köyün kadın. 

erkek bütün halkı bu işle uğraşmak 
tadır. işe yarıyan toprağı çıkarmak 
için 10-15 metre kazmak ve. yerin 
altındaki galerilerden ilerlemek icap 
etmektedir. Bazan toprak çökmekte 

17 - 3 - 938 

ve hayata malolan bir çok kazalat 
vukua gelmektedir. 

Ezinede yapılan testilerden (çty) 

tabir edileni, suyu soğuttuğu için, yt 
zın çok aranmaktadır. 

Vilayetimiz içinde ilk tahsil çağın 

da 57,154 çocuk vardır, 51,072 si ka
sabalardadır. Merkezde ve kazalar

daki okullara 7,343, köylcrdekine 

11,510 talebe devam etmektedir. Her 
öğretmene vasati 52 talebe düşüyor. 

fazlasile 94 bin liraya çıkarılmıştır. Burada itfaiye vesaiti namına blr
Bu .~azlalık, in~sı bite~ iki yatı ok.~- şey olmadığı için. bu hadise de epey
lu oğretmenlerıle yenı açılacak koy ce telaş uyandırmış ve yangın sön
okulu öğretmenlerinin maaşına ve dürme aletleri bulundurulması lü
merkezde inşasına başlanılmış olan zumunu bir kere daha göstermiştir. 
ilkokul binasının bitirilmesine sarfe 
dilecektir. Kurtlar Köylere iniyor 

Her Eve Lazım Olan 
YEN/ 

Vilayette tahsil çağında bulunan 
çocukların ancak yüzde 33 çü oku

yabilmektedir. 

Vilayet daimi encümen azalığına 
doktor Cevdet Akın, Ali Konu ve 
Mehmet Sanlı seçilmişlerdir. 

Burdur, (TAN) - Vilayetimiz i
çinde domuzlar çoğaldığı için, ziraat 
dairesi sürek avları tertip etmiştir. 
İlk av Bucak ilçesinin Çamlık mın
takasında, valinin de iştirakile ve 
170 kişilik bir kafile halinde yapıl
mak istenilmiş, fakat biraz sonra kar 
başladığından iyi bir netice alınama 
mışt.ır. Iklnct av, Ye~luvn-mnrtmrn
sında ve Eyneş ovasında yapılacak -
tır. Bunun için iyi hava beklenecek
tir. 

Kızılcahamam, (TAN} - Kışm faz 
lalığından yırtıcı hayvanların köy iç 
lerine kadar inmesi devam ediyor. 
Bardakçılar köyüne bir domuz in
miş, Yusuf ve arkadaşlan tarafın

dan öldürülmüştür. Peçenek köyün
den Osman oğlu Mustafa gece saat 
yirmi birde bir kısrak ve bir tayı ile 
gelirken Mikrap köyü civarında dört I 
kurdun hücumuna uğramıştır. İki 1 
kurt tayı, ikisi de kısrağı parçalamış 

Çocuk Ansiklopedisi 
Arifiyede açılan eğitmen kursun

dan 50 talebe mezun olmuş, bunlar 
48 köyde vazife görmeğe başlamış -
!ardır. Eğitmenlerin okuttukları ta
lebe sayısı 1815 tir. Maarü Vekaleti 
Arüiyede yeni bir kurs binası yap
tıracalıttır. 

:MUGLADA: 

.ı.."'r..M--..Lo...Jc.uriulnu.a!1ur 

Yağmur Yağdıran 
Okunmuı Sular! 

Müessesemiz tarafından neş

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

~~--tün _.malumatı bulabilir. ____ _ 

ınektep talebesine aynca tenzillt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için d~ 
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. ÇüD" 
kü bütün. dersler bu eserde re
almlerle ve genif~ilmat_ile ....,.. 
ginleştirilmiştir. 

Model Tayyarecilik 

Kursu Kapatddı 
Muğla, (TAN) - Tayyare kuru

munun teşebbüsile Istanbuldan mo
del tayyareler getirtilerek ilk tedri
sat müfettişi Şevket Akerin idare

* Burdur, (TAN) Halkevi temsil 
kolu, Çocuk Esirgeme kurumu men
faatine "Yağkandili" ve "Bayan şiir 
yazıyor,, piyeslerini temsil etmiş, çok 
muvaffak olmuştur. 

Kızılcahamam,(TAN)- Çamlıdere 

nahiyesinden Duı Ali, Kahir, Seyit 
Ahmet ve Yusuf, tarlaya dökülünce 
yağmur yağdıracağını iddia ettikleri 
okunmuş sulan şişeler içinde Akdo
ğan köyünde satarlarken yakalan
mışlardır. Bunların muhakemeleri 
yapılmış, Yusuf iki ay on beş gün 
hapse, kırk bir lira altmış kuruş pa
ra cezasına, diğerleri üçer ay hapse 
ve ellişer lira para cezasına mahkum 
olmuşlardır. 

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

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

Eser hakkında bir fikir edinm~ 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol .. 
durup bize gönderiniz. Size b&' 
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetinJ 
anlatacaktır. 

"Burdur .. u Tanıtacak 
Eserler 

ISTANBULDA TAN MATSAA&ıNA 

Yeni Çocuk AnslklopedlsJ broş(lriln
den bir tane göndermenlzJ ve mu
allimlere ait son :fiyatınızı blldlrme
nlzJ rica ederim. . 

sinde açılan kurs bir ay sürdükten Burdur, (TAN} - Romalılardan, 
sonra bitmiştir. Ilkokul öğretmen- Selçukilerden kalma bir çok tarihi e
lerinin bu kursta yaptıkları model serleri ve ayrıca beğenilecek hususi
tayyarelerden mürekkep bir sergi i- yelleri bulunan vilayetlerimizi her -
kinci ilkokulda açılmıştır. Sergi, halk kese tanıtmak için faydalı bir teşeb
tarafmdan çok rağbet görmüştür. bilse girişilmiştir. On sene evvel mu 
Bir çok Muğlalı, lstanbula model allimlerin yaptığı araştırmalara yeni 
tayyare malzemesi sipariş etmiştir. 

1 
tetkikler ilavesile bunların 300 sahi-

felik bir kitap halinde neşri, maarif 
müdürü Kaşif Kulabaş tarafından 

kararlaştırılmıştır. Halkevi de bu ha 1 
reketi himaye etmektedir. 

T .AN Neşriyat Evi 
lstanbul 

lsim: . • • : : : : : 
111 - • • . . . . Adres: ; : : : : 

- Bu ii,rrenç insanların ağız kokulan beni fena hal 
de iğrendirdi, şu muhitte kiminle konuşabilirdim? Şef 
kat Hanım, Nükhet Hanım, siz ve Seyhan benim için 
ayni temiz, anlayışlı dostlardınız, lakin gayet tabii o
larak sizinle olan dostluğumuz, anlaşmamız daha 
derin oldu; her cihetten biribirimizi daha iyi anlıyor 
duk; eminim bu dedikoduları, kendilerine ehemmi
yet vermediğim bazı kadınlar çıkarmışlardır. 

Görüyorum ki, son günlerden Hasan Bey de ben
den şüphelenmiye başladı; şüphesiz, bu dedikodular 
ona kadar ulaşmıştır. Bunların hangi kanaldan ge
çip ona kadar gittiği de belli bir şey! ... 

Nihayet, ben de çok tabii olarak size karşı dosth.ık
tan fazla bir sempati de duymuş olabilirim; bu, insan 
ruhunun baş eğdiği tabii kanunlardan aykın bir şey 
sayılmaz; yalnız şunu da biliriz ki, bu sempati, aylar 
danberi estetik bir konuşma hududunu zerre ka
dar geçmedi; zaten muhitimde gördüğüm cinsi re
zaletler, beni kalp, gönül duygularından bütün öm
rümde vazgeçirecek kadar iğrençti ... Dedi ve ondan 
sonra daha seyrek gelmiye başladı. 

• . . 
Bir gece, Bebekte, bir bahçeye gitmiştik; baktık, 

uzak bir masada Altan oturuyor. Hasan kıpkırmızı 
oldu, hiddetle: 

- Çevir iskemleni bu tarafa! 
Dedi. Bana verdiği üzüntülere rağmen onu rahat

sız etmemek için sandalyemi çevirdim; Altana arka
mı döndüm. 

Bir gün Boğazda bir tanıdık evine çağrılmıştık; te
sadüf olacak, Altam da oradaydı. Hasanın gözü o gün 
dünyayı görmedi. Bu güzel yapılı, kibar çocuğu, fena 
halde kıskanıyordu. Yıllardanberi türlü şekilde beni 
rahatsız eden Basanın kısknnmıya ne hakkı var
dı? Hem ben onu kıskandıracak ne yapmıştım? Bu
nunla beraber yine rahatsız etmemek için 
mümkün olduğu kadar Altanla az görüştüm. Birkaç 
defa dansettik; Hasanın oldu!u yerde kıvrandıihnı 

YAL. iZ . 
DONOYORUM 

-44-
seziyordum. Bir yandan da kendisinin dansetmiye - Kalırız, dedim; biz de kalıyoruz. Kalınz, değil 
bir türlü alışamaması Hasanı fena halde sinirlendlri- mi, Hasan? 
yordu. İlk zamanlar aylarca çalışmış, nihayet muvaf- Bu fikrin Altan tarafından geldiğini sezen Hasan; 
fak olamayınca bu işten vaz geçmişti; şimdi kendi hiddetle: 
beceremediği şey için bana itiraz ediyor: - Hayır, dedi; Alemin evinde sabahlamıya ne lü-

- Bu ne kadar hoplayıp zıplama; biraz dursana, zum ve ne sebep var? 
herkes sana ~akıyor, diyordu. Zaten bana öyle geli- Hasanla çekişmek, onu kıskandırmıya alçalmak 
yordu ki, Hasanın dansetmek merakı bedii bir ihti- elimden gelmedi: 
yaçtan ziyade ancak kadınlara yaklaşabilmek. için bir - Peki, dedim, istediğin olsun, gideriz. 
vesile idi. Yanımızdakilerle vedalaştık, kıyıya çıktık; geldi-

0 gece Boğazda sandallarla bir gezinti yaptık, gü- ğimiz otomobil bilz Şişliye1 götürmek üzere orada 
zel, parlak bir Temmuz mehtabı vardı; sandaldan bekliyordu. Hasan bileklerimi kırarcasına beni ko-
sandala şiirler okunuyor, şarkılar söyleniyordu. Ha- lumdan tuttu, otomobile fırlattı: 
san, ağzını bile açmıyor, somurtmuş oturuyordu. - Sıkılmıyor musunuz, dedi, bu kadar rezalete? 

Bir aralık ortaya bir teklü atıldı: Yalıya dönüp Hangi rezalet? Şaşırmıştım; Hasan o kadar şuuru-
sabahlamakl İstiyenler uyusun; yer, yatak var .. İsti- nu kaybetmiş gibi hiddetliydi kt birşey söyliyeme-
yenler otursun, sabahleyin gfuıe§in doğuıunu seyre- dim; bir ses çıkarsam, yolun ortasında, Hacı Osman 
deriz, dediler... Bayın virajlannda bir kaza olabilirdi. Çünkü Hasa-

Bu teklife kimi razı oldu, kimi olmadı. Hasanla nın en uf ak bir sebeple hemen köpürüp kendinden 
ben de eve dönmek istiyenlerin arasındaydık; o sıra- geçebilecek kadar iptidai huylan vardı. Zaten o, iyi 
da Altanın sandalı bizim sandalın yanına gelmişti; fena, herhangi bir tesir karşısında benliğini idare et-
Altan: mesini, iradesine hakim olmasını bilemiyen insanlar-

- Kalsak fena mı, Yıldız Hanım, dedi; Boğazın dandı. Yaptığı şeyin manasızlığını bile bile sustum. 
sabahı öyle güzeldir ki... Erkenden tepelere çıkar· Apartımana girince doğru salona gitti; kapıyı kl-
dık... litliyerek orada yattı. 

Bıınun üzerine fikrimi dcl?istirdim: Sabahleyin erkenden çıkmış; üç gün ne kend! 

geldi, ne bir haber gönderdi; ben de ne aradım, ne 
sordum; çünkü Hasanı kıskandıracak sinirlendire
t:ek birşey yapmamıştım; o, sadece kendinden daha 
güzel insana tahammül edemiyordu. Bir JZÜD Nnm.ık 
Bey telefon etti. 

- Sizinle görüşmek istiyorum, diye. 
- Gelebilirsiniz, dedim. 
Geldi; Hasandan bahsetti; ne olduğunu pek iyi 

bilmiyorum, amma, dedi, herhalde bir kıskançlık me
selesi olacak. Hasan çok müteessir; geceleri bizde yır 
tıyor. 

Güldüm: 
- Siz de bilirsiniz ki, dedim, Hasanın beni kıska& 

ması çok saçma birşey olur. 

Namık Bey de gülümsedi: 
- Hepsini biliyorum, Yıldız Hanım, amms 

ne yapalım; yalnız ne olursa olsun, şunu iyi biliniz kl 
Hasan size son derece bağlıdır. Belki bu delilikleri 
yapması da sizin ona, istediği kadar ehemmiyet ver
memenizdendir ... 

Bu cümle bana bütün bir evlenmenin tarihini dü
şündürdü: 

- Ben mi, dedim, ona kıymet \lllermedim, NamılC 
Bey? Siz Hasanla nasıl evlendiğimizi, ona nasıl kıy
met verdiğimi, sonra bin türlü şımarıklıklarını dB 
nasıl çektiğimi belki bilmezsiniz Ltikin, o, beniıl' 
hasta, aciz günlerimden istüade etti; beni operasyoıı 
masasında, bıçak altında yapyalnız bırakarak sarhoş

luk ve safahet geceleri yaşadı. Ondan sonra, ben yine 
birçok sebeplerle ona dost göründüm; affetmiş g<Y 
ründüm: hasta bir adamı tedavi eder gibi ona analıJc• 
kardeşlik, doktorluk ettim. Bütün bunlara ra~meıı 
Hasan benim içimde bazı gölgeler seziyorsa bunutl 
günahını artık bende değil, kendisinde aramalıdır. 
Namık Beyin, Bursa ya giderken benden ayrıldığı

gün gibi, yine gözleri yaşla doldu: 
(Devamı var) 
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Ali Şamil Ailenin Tek 
Erkek Çocuğu İdi 

<Diinkü kısmın hulasası) 

111 ~errak, mehtaplı bir gece .. Betliha köyü 
~bi talebesinden birkaç çocuk, bir evin 
rl!di sında oturmuş, dağlan, vadileri sey
da!J0rlar, konuşuyorlar. Bir aralık civar
tı .AYnizap gölünün manzarasının leta:te
l~den bahsediliyor. İçlerinden bir ikisi, gö
~at lı:ena~na gidilmesini tekli:t ediyor. Fa
a1c:ı' ,bu golde büyük, korkunç bir canavar 
&!cı ~gu ınalümdur. Bu canavarı kimse de 

Urerniyor. 

t\ı ÇOcu.kların arasında Şamil ismindeki ce
ld~ deUkanlı, bu canavarı öldürebileceğini 
toı~a ediyor. Çocuklar, bunun üzerine, bu 
>'or n kenarına gidiyorlar. Şamil soyunu-
"'İ Canavarı bekliyor. Canavar görününce 
lrıı.saıtııya başlıyor. Sonra, kamasını dişleri 

illa sıkıştırarak suya atılıyor. 
~navar birdenbire duraklıyor. Şamile 
btıuın Uzun bakıyor. Ve sonra, birdenbire 
tıQ vücudünü çıkararak büyük bir yel
tıı~eye benziyen kuyruğunu birkaç defa 
'<ı~le suya çarpıyor. Şamil, büyük bir 
iati kanlılıkla canavara yaklaşıyor. Bu 
tfj Up Ve korkunç mahluk büyük bir gürül
~f:l'~ SUya dalıyor. Bütün ~iddetile Şamilin 

ine atılıyor.) 

Şimdi gölün köpüren ve kayna
§a.rı suları içinde, insan havsalası
~ltı alrnıyacağı bir mücadele baş

llıı§tı. 

h Ca~avar, gittikçe artan bir te
<! eVvurle Şamilin üzerine atılıyor
~· Fakat Şamil her defasında, çe

~i.k bir hareketle onun önünden 
~ aYıYor .. Ve onu böylece şaşırtmı-

at a. Çalışıyordu. 

ş amil; son bir hücumu da, ok 
d' gibi sulara dalmakla geçir
lt. l. li'akat bu dalmanın hızı ile yu
't aıı. fırlar fırlamaz, canavarın al-

111da:n dolaşarak ilk kama darbesi 
~ canavarın tam boğazına indir-

~·~~-~----Ali Şamil ve çocukları 

e-

tQ Darbe, müthişti. Bir anda bü
l'l o kaynaşan sular, kıpkızıl ke -

~lldi. Ağaçlardaki çocuklar, biri-
ltlerine seslendi 

-Kan .. 

- Evet, kan ... 

- Acaba.. Şamiı.-

ı:n - Hayır .. Hayır .. Ona bir şey ol 
§l. lldı ... İşte, sıçradı .. Canavarın ba

l'la bir kama indirdi. 

1 

- Yaşa, Şamil... 
• d. Canavarın başına inen Şamilin 

, lltbesi, bu heybetli ve mağrur 
• ~llıku, artık tamamile sersem -

~ttn.i . 
Acı. Ştı. Mezbuhane bir çırpınışla 

iyi 

mıı 

ld 
leri 

dil-

mıl< 

kıy

ı da 
niJil 
·yorı 

hoŞ

yine 
gö

ah1'· 
met\ 

unuJ'I 
dır· 
[dığı-

ıar) 

l'i eta kaçar gibi, gölün derinlikle
~ile dalıp gitmişti. Şamil, elindeki 
d. aı:nayı başının üstüne kadar kal
~tarak, onun bıraktığı kanlı izi, 
~ğrur bir tebessümle takip et -

Şti. 

'i' l3irkaç dakika, böylece derin bir 
b 1~Ütla geçmişti. Ve sonra, kırk el 
~ Ulaç kadar ötede, etrafına taba
h~ ta?aka kanlar yayılan simsiyah 
l\ r cısirn belirmişti. Artık bu, ca
~"arı.n cansız gövdesinden ibaret-

Jarruı, yüzündeki mağrur ve mu 
'1 fer- tebessüm genişliyerek karna 
ı~l'll· tekrar dişlerinin arasına yer
h Ştır-di. Ağır ağır yüzerek mağlu
~ \Qı.un yanına kadar gitti. Onun 
llyl'Uğunu bacaklarının arasına 

tıltışııra sürük· ·· 1' ürük' .. li hn ı. ıye s ye sa-
e kadar getirdi. 

t\qAğ.~çlardan inen arkadaşlan, <>
l'ıl rı Uzerine atıldılar. Boynuna sa

dllar. 

hi; Şamil!.. Kahramanlığına şa
ız. biye 

l3ağırdılar. 
L~tı Çoculi, Kimdir? ... 
("l_ ayatının ilk korkunç mücade

l'bı lesini, (Ayzinap) gölünün de 
g Sularında müthiş bir canavarla 
~~en .. ve o günden itibaren de is 
\>a 1 h~rkese tanıtarak, yavaş ya
l'~ tarıhin büyük kahramanları a-
~~ geçen (Şamil) kimdir? .. 

"el ~· bu isim etrafında dönen vel
lltı elı efsaneleri kamilen bir tarafa 
~n Y~r-u.z. Sadece, elimizde bulunan 
l'\(l akıki vesikalardan, bugün he
dıı. ı ha:ı;atta bulunan ailesi efradın-

n topladığımız en saf mal~t 

ile (Şamil) in kim olduğunu anlat
mıya çalışıyoruz. 

Şamil, Miladın 1797 senesi Ha
ziran ayında, (Hicretin 1212 se~esi 
Muharrem ayının ilk haftasında) 

(Dağıstan) ın (Yimri) ismindeki kü
çük bir köyünde doğmuştur. Baba
sının adı (Dango Mohammad), an
nesinin ismi ise, (Bahu - Mesedo) 

dur. 
(Dango), bu ailenin soyadıdır. Şa 

milin babasının ceddi de, beşinci 

göbekte, (Avar) kabilesinin en nam 
lı kahramanlarından (Emir Han) a 
dayanır. Şu halde Şamilin babası, 
büyük Türk ulusuna mensup olan 
(Avar) lann eski bir hanedanm
dandır. 

Annesine gelince; bu da Avara
sılzadelerinden (Pir - Budak) is
minde bir zatın kızıdır. Onun aile
si de eski bir tarihe maliktir. 

Aile; dağların ve ormanların ara 
sına sıkışmış olan küçük Yimri kö
yünde yerleşmiş olmakla beraber, 
hal ve vakitleri iyidir. Bağlan hah 
çeleri vardır. İyi ve temiz yaşar
lar; bütün muhitte hürmetle karşı
lanırlar. 

Ş amil, ai1enin tek erkek çocu
ğudur. Ve, (Fatma) isminde 

bir hemşiresinden başka da karde
şi yoktur. (Şamil) doğduğu zaman 
ona (Ali) adı konmuştur. Fakat kü
çük Ali, gayet zayıf ve çelimsizdir. 
Hayatının ilk altı ayı, bütün çocuk 
hastalıklarile geçmiştir. Hatta bir 
aralık, yaşamasından ümit bile ke
silmiştir. 

O zaman, eski bir itikat ve an'a
neye uyularak hasta çocuğun ismi
ni, (Şamil) e" çevirmişlerdir. Şamil, 
(Allalıın bin.bir ismi~ tıden biridir. 
Manası, (herşeyi Kaplıyan) demek-

tir. 

Garip değil mi? .. Bu isim değiş
mesi, çocuğun sıhhi vaziyetini de 
derhal değitşirmiştir. Hastalıkları 

geçmiş; zayıf olmasına rağmen 

küçük Şamil kuvvetlenmiştir. 
(Şamil) ismi, galat olarak (Şamo-

el) e tebdil edilmiş.. Ve o, Kafkas 
dağlannda - ve. ebedi düşmanları 
olan Ruslar arasında- daima bu 
isimle iştihar eylemiştir. Fakat biz 
onu. ~ocuklu!umuzdanberi kulak-

}arımızı dolduran doğru adı ile, (Şa
mil) diye zikredeceğiz. 

Şamil, büyümeye başladıkça vü
cudu sağlamlaşmış, sekiz on yaşla
rına doğru, çok cevval ve hareketli 
bir hal almıştı. 

Çok iyi ahlakh idi. Bir çok çocuk 
1ar gibi müziç, yaramaz, şarlatan 

değildi. 

Vücudunun bir yay gibi gergin 
ve harekete hazır olmasına rağmen 
durgun ve sakin görünüyordu. Çok 
söylemekten daha ziyade, çok din
lemeyi ve çok düşünmeyi seviyor
du. Bilhassa muhiti ve herşeyi tet
kikten çok hoşlanıyordu 

H erşeye, ve bilhassa can acıla
nna karşı çok mütehammil

di. En küçük yaşlarında bile, her
hangi bir istırap karşısında ağladı
ğı ve bağırdığı görülmemişti. 

Dağlara çıkmayı, ve yalçın kaya 
lara tırmanmayı seviyordu. Ve bu 
ralarda yalnız başına gezerken, o
nu hiçbirşey korkutmuyordu. 

Henüz on, on bir yaşlarında iken 
bir akşam ortadan kaybolmuştu. 

Tabüdir ki bu hal, ailesine son de
recede telaş vermişti. Fa.kat o, ge
ce yarısına doğru, büyük bir süku
netle çıkagelmişti. 

Babası sordu: 

- Nerede idin, Şamil?.: 

O, büyük bir soğukkanlılıkla, ka 
ranlıklarda bir nokta gösterdi: 

- Merak ettim. Orada yanan a
teşi görmiye gittim. 

Şamil'in merak ettiği o ateş; ora 
daki petrol kaynaklarından biri idi. 
Kim.bilir ne gibi bir sebeple ateş al 
mış olan bu kaynak, korkunç alev
ler içinde idi. .. Küçük Şamil hiç 
korkmadan oraya kadar gitmiş .• 
Merakım halletmişti. 

Arkadaşları, onun ağır tabiatini 
adi bir (gurur) zannediyorlar; bu
nu bir türlü hazmedemiyorlardı. 

Bir akşam Şamil mektepten dö 
nüyordu. Birdenbire, iki ar

kadaşının pususuna uğradı .. Vakıa, 
pusu tutanları, mükemmelen pa
takladı. Lakin biri başından, diğe
ri de kasığından olmak üzere iki 
kama yarası aldı. 

(Devamı 1'ar) 

1 E K o N o M i 1 
ZİRAAT: 

Giresunda Bu 
Seneki Fındık 
Satışı Canlı 
Giresun, (TAN) - Şubattan evvel 

çok düşük olan fındık fiyatları, Iş 

Limitedin müdahalesile yükselmiş -

tir. Tombulun kilosu 16, sivrinin ki
losu 13 kuruşa çıkmış, fakat, bu fi

yatlar da devamlı olmamıştır. Maa

mafih müstahsil şubat içinde fiyatla 
rın bu raddeyi bulmasından istüade 
etmiş, elinde bulunan fındığın mü -
him bir kısmını, Ziraat Bankası am
barlarındaki stoklardan da yüzde 
seksenini satmıştır. 

1937 yılı şubatında tombul fındı
ğın kilosu 28,5, sivrinin kilosu 27,5 
kuruştan satılmış, ayni yıl tombulun 
fiyatları 38 ve sivrininki 37 kuruşa 
çıkmış olduğuna göre, bu seneki fi
yatlar düşüktür. Maamafih normal 
fiyat kilo başına 20 kuruş sayılmak
tadır. 

Müstahsilin elinde bugün 5 mil
yon kilo kadar fındık bulunduğu talı 

min ediliyor. Bunlar ihtiyaç nisbe
tinde piyasaya çıkarılırsa fiyatların 
tekrar yükseleceği umulmaktadır. 

Muğlada Zeytincilik 
Muğladan yazılıyor: 

Uç senedenberi vilayetimiz içinde 
seyyar bir halde çalışmakta olan zey 
tin bakım teşkilatının büyük seme
releri görülmektedir. Zeytincilikle 
uğraşan göylerde, zeytin bakımını bil 
fiil halka öğretmek üzere tecrübe zey 

tinlikleri ayrılmıştır. Zeytin yetiş -
tirebilen her köyde de, köy sandık

ları namına nümune zeytin dikme -

Boğmaca 
Bu da kış sonu ve ilkbahar has

talıklarından, hem de pek uzun sü 
rer. Öksüriik, o sıkıntılı öksürük 
devrinin iki ay bile sürdüğü var
dır. 

Maalesef, çocuğu bu hastalıktan 
korumak ta pek güçtür. Çiinkü 
bağmaca öksürüğü bayağı bir nez
le gibi başlar. Hasta olan çocuğun 
ailesi hastalığın farkına varamaz 
ki, onu yalnız bir yere ayırsın da 
başkalarını korumak mümkün ol
sun. İşin aksi ciheti şudur ki, has
talık böyle iptidasında, ona tutu -
lan çocuk yalnız aksırdığı, bumu 
aktığı, biraz da öksürdüğü vakit bi
le başkalanna bulaşıktır. 

Bu ilk devrede, nezlenin boğma
ca öksürüğü, olup olmadığını anla
mak için iki çare gösterirler: Biri 
çocuğun gerdanında, nefes borusu
nun önünde - tabii dışardan - par
mağınızla masaj yapmaktır. Bu -
nun üzerine boğmaca öksürüğü 

kendini gösterir ... Öteki de çocu
ğün ağzım aÇtırarak şahadet par
mağınızla onun küçük dilini salla
maldır. Boğmaca öksürüğü varsa 
yine kendini gösterir. Fakat ken
disini göstermese de yine yoktur 
denilemez. 

Nezle devrinden sonra. öksürük 
tam şeklile meydana çıktıktan son 
ra da yine bulaşıktır. Onun için 
boğmaca öksürüğü anlaşıldıktan 
sonra çocuğu hemen ayırmalı, yal 
ruz bir odaya yatırmalıdır. Bunu 
yapmamak hem hasta çocuğu ihti
latlara, hem de başka çocuktan bu
laşıklığa maruz bırakmak olur. 

Hastalığı bulaştıran mikroplar 
hasta çocuğun boğazından ve bur
nundan çıkan ıslak maddelerde bu 
lunur. Bu mikroplar hava ile git
ınezler, fakat o ıslak maddeler de 
pek çok miktarda bulunurlar. Ço
cuk aksırdığı veya öksürdüğü vakit 
ellerine de bulaşır, onun için has
ta çocuğun yanına yaklaşmak ve 
ellerine dokunmak, başka çocuklar 
için tehlikeli olur. Öksürük devri 
geçtikten sonra, hasta çocuk ar
tık ıslak madde çıkarmıyacağından 
bulaşmak tehlikesi de kalmaz. 

Boğmaca öksiirüğünü hafiflet -
mek, çocuğun annesine babasına da 

Muhtelif mıntakalar mahsulQ olan ve 
buzhaneden piyasamıza getirilen pey
nirlerden eski beyaz ve yağlı yirmi bin 
küsur kiloluk bir parti kilosu 41,07 -
44,04 kuruştan ve kaşer peynirleri de 
kilosu 51 kuruştan satılmıştır. 

* Ankara, Beypazarı, Bolvadin, Eski-
şehir havalisinin oğlak illtiklerinden 
bir parti kilosu 130-132 kuruştan ve 
Anadolu malı yapaklarından bir mik
tar kilosu elli dokuz kuruştan ihracat 
için alınmıştır. 

* Bandırma mısırlarından çuvallı 24 
bin kiloluk san cins kilosu 4,38, Te
kirdağ kuşyemlcrinden çuvallı 11 bin 
kilo 7,20 kuruştan, 14250 kiloluk bir 
parti keten tohumu kilosu 15 kuruş
tan ve 16,250 kilo ufak Anadolu fasul 
yası kilosu yedi kuru5tan satılmıştır. 

* Fazlaca av derileri piyasamıza geti
rilmiştir. Satışlar gevşektir. Satılan 
zerdovaların çifti 3600-4000 kuruştan, 
sansar derilerinin çifti 2600-2800 ku
ruştan müşterisine verilmistir. 

likleri tesis olunmaktadır. 
Bu budama mevsiminde, vilayeti

mizin her tarafında kurslar açılmak 
tadır. Çok rağbet gören kurslarda 

zeytin ağacını budama, aralama, ti
mar ve bakım nazari ve ameli ola
rak gösterilmektedir. 

Valimiz Recai Güreli de zeytinci 
köylere giderek halkı fenni surette 
çalışmağa teşvik ediyor. Bütün kay
makam ve nahiye müdürleri bu yol
da gayret göstermektedir. 

Büyük Millet Meclisinden bu sene 
çıkacağı umulan zeytincilik kanunu 
sayesinde, yerimin birkaç misli ar
tacağı muhakkak sayılıyor. 

Öksürüğü 
büyük ıztırap veren, sı.ktntısım 

azaltmak için bir çare terebentin 
kokusudur. Hasta çocuğun karyo
lasının altına, bir de odanın başka 
bir tarafına iki çay tabağı koyar 
ve bunların içinde daima tereban
tin ruhu bulundurursunuz. 

Öksürük pek şiddetlendiği va • 
kit oksijen teneffüs ettirmek te 
fayda verir. Bu, pek ağır hastalara 
teneffüs ettirildiği için, boğmaca 
öksilliiğü gibi pek te ağır sayıl
mıyacak bir hastalıkta çocuğa ok
sijen teneffüs ettirmek aileyi me
raklandırsa da, buna ehemmiyet 
vermiyerek çocuğun odasında oksi
jenle dolu bir balon bulundurma
lıdır. Çocuk öksürükten nefes ala
mıyarak morardığı vakit oksijen 
hem öksiirüğü hafifletir, hem de 
çocuğu nefes boruları ve akciğer 
iltihabından muhafaza eder. 
Boğmaca öksürüğünün ilk dev

rinde, daha yalnız nezle ve bron -
şit varken, sonra öksürük şiddetle
nerek öyle şiddetle devam ettiği 

vakit çocuğu odasından hiç çıkar
mamak, şüphesiz, lazımdır. Yalnız 
odanın havası, çocuk üşümekten 

korunularak, temizlenir. Fakat ök 
sürüğiin şiddeti kaybolduktan son
ra, öksürük nöbetleri seyrekleştiği 
zaman çocuğu güzel havada, rüz
garsız saatlerde bahçeye, yoksa 
balkona, çıkararak güneşli bir yer 
de oturtmalıdır. Temiz hava has
talığın geçmesine çok yardım etti
ği gibi, havatebdi1i hafiflemiş boğ
maca öksürüğünü birdenbire geçi
rir. Hava tebdili için çocuğun gö
türüleceği yer, riizgarsız, rütubet
siz, biraz yüksekçe olmalıdır. Cam 
lara yakın olursa daha iyi. 

Öksürük devam ettiği müddetçe 
çocuk daima sakin tutulmalıdır. 

Küçük bir heyecan, hele çocuğun 
öfkelenmesi öksürüğün şiddet

le gelmesine sebep olur. Ye· 
mekleri de midesini birden doldur
mıyacak kadar az, fakat sık veril
melidir. Süt, yoğurt, et suyuna çor 
ba, mahallebi, sütlaç, püreler, et u 
saresi, reçel. .• Hep yumuşak ve su
lu şeyler. 

Öksüriil' geçtikten sonra çocu
ğu çabuk besliyerek nekahet dev
Tinin 117..ıımamac;ma dikkat. 

IHRACAT: 

ltalya için 
Tiftik, Yapağı 
Gönderiliyor 
Italya için piyasamızdan yeniden 

yapak ve tütik alınmasına başlan

mıştır. Müddeti bitmiş olan eski per

miler yerine yeniden tiftik, yapak. 
koyun ve keçi derileri için permiler 
gelmiştir. Bu defaki permiler bir ay
lık ve on beş günlük ithalata göre 
verilmekte ve miktarları tasnif olun 
maktadır. Yeni permiler üzerine ilk 
parti yüz bin kiloluk Ankara, Bey -
pazarı, Bolvadin tiftikleri kilosu 124 
kuruştan satılmıştır. Yine Italyaya 
elli bin kiloluk bir parti yapak satıl
mıştır. Bu yapakların bir kısmı Trak 
yanın kıvırcık malıdır. Bunların ki
losu 74 kuruştan, diğer kısmı Izmit 
ve Çanakkale dağlıç yapağısıdır. Bun 
ların da kilosu 69,5 kuruştan veril~ 
miştir. 

Sergi ve Panayırlar için 
Iktısat Vekaleti yurdun içinde ve 

dış memleketlerde açılacak sergiler 
ve panayırlarla yakından alakadar 
olmaktadır. Vekfilet, bu sene bütçe
sine sergi açmak ve dış memleket -
]erdeki sergilere iştirak etmek için 
beş yüz bin lira tahsisat koymuştur. 
Bu tahsisattan Istanbulda her sene 
açılmakta olan sanayi sergisine de 
bir hisse ayrılacağı ve bu sene lzmir 
ve Istanbulda açılacak: sergiler için ge 
niş ölçüde yardım edileceği haber ve 
rilmiştir. 

BORSALARDA : 

Frank, Dün Biraz 

Düzelmiye Baıladı 
Fransız frangının vaziyeti yavaş 

yavaş düzelmeye başlamıştır. Evveı.. 
ki gün 166,75 kadar düşüklük göste. 
ren frank dün sabah 162,55 i bul
muş, fa.kat öğleden sonra tekrar 
rna,62 olarak bildirilmiştir. Kapanq 
fiyatı alınamamıştır. 

Paristen Unitürk fiyatı yanlış~ 
miştir. Borsamızda geçen muamele
ler 19,20 lira fiyatla kaydedilmiştir. 
Anadolu tahvilleri 41,20, Anadolu 
mümessilleri 40,55, Ergani tahvilleri 
99,50, Erzurum - Sıvas tahvilleri 
95,50 liraya çıktır. Merkez BankaSl 
hisseleri 101 lirada durmuştur. 

Çimentolar 13, gayriınübadil ~ 

nolarmm yüzü 22,50 liradır. Sterlin 
630 kuruştur. Londra borsaları bir 
sterlin karşılığını 4,9768 dolar bildir 
miştir. 

B o RSA 
18-S-1938 

PARA LAR 
Ahı Sana 

Frank 78,- 78,-
Dolar 124,- 126,50 
Liret 95.- 104.-
Belçika Fr, 80,- 84,-

Drahmi 18,- 22,-
İsviçre Fr. 570,- 580,-
Leva 20,- 28,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78,- 82,-
Silin Avusturya 21,- 23,-
Mark 22,- 25,-
Zlod 20,- 22,-
Pengo 21.- 25.-
Ley 12,- 14,-
Dinar 48,- 52.-
Kron lsve~ 30,- 32.-
Sterlin 627,- 632,-

ÇEKLE R 
Atı11t Kapanış 

Parls 25,9725 25,9525 
New-York 0,789068 0,7875 
MilAno 15,0238 15,0190 
Brüksel 4,6956 4,6960 
Atina 86.7460 86,7460 
Cenevre 3,4350 3,4357 
So:tya 63,4920 63,4920 
Amsterdam 1,4268 1,4283 
Prag 22,54 22,54 
Viyana 4,2063 4,2063 
Madrid 12.3810 12,3810 
Bertin 1,9675 1,9678 
Var~va 4,195 4,195 
Budapeşte 3,9875 3,9875 
Bük:reş 106,19 106,19 
Bclgrad 34,2857 34,2857 
Yokohama 2,7268 2,7268 
Stokholm 3,0820 3,0820 
Londra 630,- 630,-
Moskova 23,8825 23,8825 
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(Başı 1 incide) 
lndı. Yeni emperyalist cereyanlardan 
faşizm ve komüniı.m diye iki yeni ve 
salgın din doğdu. Bunların misyoner 
teşkilatı her memleketin dahili haya
tını kemirerek ve zehirliyerek kendi 
hesaplarına cepheler kurmıya uğraş
tılar. İspanyada buna muvaffak oldu
lar. İspanya milleti ne için dövüştü
ğünü yavaş yavaş unutarak kendi 
memleketini yıktı ve yüz binlerce 
kardeş yabancıların menfaati namı
na kendi kardeşlerini öldürdü. 

Kin ve nefretle dolu olan bu dün
yadan kredi ve emniyet kalktı. Nor
mal ticari mübadele durdu. Para, bir 
mübadele vasıtası halinden çıktı. İp
tidai zümreler gibi takas usullerine 
dönüldü. 

Avrupada sönmüş sanılan yangının 
bir kolu Uzak Şnrka ateş verdi. Ja
ponlar Çini istila sevdasına düştüler. 
Başkaları hesabına kocaman bir ka
pana yuvarlandıklannı çok güç far
kettiler. Japon askeri kuvvetinin 
Çinde çarpışmasından ilk hamlede 
Almanya ve İtalya büyük istifadeler 
ettiler. Bu kuvvetin Çinde yıprnama
sı da ikinci hamlede İngiltere ve Rus
ynnın işine yaradı. 

A vrupa milletleri, Cihan Har-
binin devam ettiğini görmek 

istemediler. Dünyanın başka başka 

yerlerindeki hadiseleri, biribirinden 
ayn ve yeni vakalar sandılar. Bu kör 
gidişleri neticesinde her gün birer şe
kilde gafil avlandılar. Tesanütleri 
gevşedi. Almanya, haksız muahedele
rin bütün izlerini temizledikten son
ra Avusturyayı cebren istila ve ilhak 
etti. Arkasından Cihan Harbinin ls-
panyol cephesinde İtalyanın tuttuğu 
taraf üstün çıktı. Dünya birdenbire 
farketti ki, İspanyada kocaman bir 
İtalyan istila ordusu hazır duruyor.,, 

B irkaç yük sene sonraki tarih
çi Cihan Harbinden sonraki 

vakaları işte böy~ ::bir gözle göre-
"'"l::ıt... il • 1 1 

Acaba bu Cihan Harbi ne netice 
verdi? Harp hfila devam ediyor. Ka
ti neticelerden bahsetmenin henüz 
zamanı gelmemiştir. Yalnız bugün
den çok mühim bir netice belirmiştir 
ki, eğer gidiş değişmiyecek olursa, 
dünyanın yannki tarihinde mühim 
roller oynıyabilecektir. 

Bugüne kadar İngiliz nüfuz ve kud 
retinin asıl kaynağı, İngilterenin sa
hip olduğu büyük itibarda idi. İngil
terenin bir sözü her kapıyı açıyor, 
her gözü yıldırıyordu. İngiltere, ana 
sermayesine dokunmadan yalnız 

geniş itibarile büyük muameleler ya
pan bir tüccara benziyordu. Birkaç 
bin İngiliz üniforması, milyonlarca, 
hatta yüz milyonlarca insan arasında 
sükun ve asayişi korumıya kafi ge
liyordu. Maddi kuvveti kullanmıya 
pek nadir lüzum görülüyordu. Kuv
vetin manevi tehdidi maksada kafi 
geliyordu. Bu usulle iş görmek, az 
külfetli ve çok verimli bir yoldu. İn
giliz milleti bu sayede yüksek bir ha
yat seviyesine sahip kalabiliyordu. 

ıngilter~.h~~ten sonra korkak, 
tcreddutlu, kararsız bir siya

setle itibarını çatır çatır yemiye baş
ladı. Bugün öyle bir vaziyete varıl
dı ki, İngiltere, muamelelerine de
vam için peşin para ile iş görmek ih
tiyacını duyuyor. Boy ölçüşmek için 
maddi kuvvet anyor. İngilterede 

mecburi askerlik sözünün ortaya a
tılması, bunun en açık delilidir. 

Za itleri iz 
asll Terfi 

' 

ecekler? 
Ankara, 16 (Tan muhabirinden)

Subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun birinci maddesini değişti

ren layihanın ilk müzakeresi bugün 
Millet Meclisinde yapıldı ve kabul 
edildi. Bu kanuna göre, hiçbir subay 
mensup olduğu sınıfı kıtasında rüt
besine ait asgari müddetin enaz üç
te biri kadar bilfiil hizmet etmedik
çe terfi edemez. Bu müddetler Kur
may subayları için harpte hasıl ola
cak ihtiyaca göre başbuğlukça lüzu
mu kadar azaltılabilir. 
Asteğmen ve teğmen rütbesinde 

olan havacı subayların terfileri için 
rütbelerine mahsus asgari müddetin 
hesabında kara ve hava sınıfları kı
talarındn yapacakları hizmet müd -
detlerinin mecmuu bilfiil kıta hizmet 
lerinden sayılır. 

Sınıfında kadro mucibince rütbe
sinin mukabili kıtaat bulunmıyan su 
bayların terfileri mafevklerinden a
lacakları siciller üzerine yapılır. 

Harp Akademisi ve yüksek Leva
zım mektebi tahsilinde bulunan su
baylarla Kurmay stajyerleri ve kur
may subaylarının Akademiye ve yük 
sek levazım mektebine gireceklerin 
de bu mektebe girmezden evvel tah 
sil esnasında ve tahsilden sonra me
mur edilecekleri muhtelif muharip 
kıta komutanlıklarında ve levazım 
sınıfı için kıta sayılan yerlerdeki biz 
metleri dahi esas sınıfları kıta hiz
metlerinden sayılır. 

Alelumum muavin sınıflar men
suplarından Harp Akademisini mu
vaffakiyetle itmam edenler, piyade 
sınıfına nakledilirler.Bu nakilden ev
vel muavin sınıf kıtalarında geçen 
hizmetleri, kıta hizmetlerinden sn -
yılır. Ancak terfi için piyade sınıfın 
da sicil müddeti olan bir sene "jan
darma stajyer subayları ile mühen
dis subayları altı ay,, bulunup muva
fık sicil almak meşruttur. 
Mütehassıs tabip, baytar ve kim

yagerlerin hastanelerde bakteriyolo
jihane ve scrolojihanelerdeki ihtisas 
hizmetleri kıta hizmeti olarak kabul 
edilir. 

Sanayii harbiye ve harita sınıfları
na lllen5UP subaylar sınıflarına ait 
n.ulll·o uumumıc ıucı.IeVKferıh(fcıı ""ala-
cakları sicil üzerine terfi ederler. 

MAARİFTE: 

Müfettişler, Umumi 
Teftişten Döndüler 
Maarif umumi müfettişleri, bütün 

memleketimizdeki lise ve orta okul
ların ikinci teftiş turnesini bitirmiş
lerdir. Müfettişler, bu okullarda ted- 1 

risatta bulunanlardan 270 muallimin ı 
kıdem zammı almaları icap edeceğine 
karar vermişler, raporlarını bu yolda 
hazırlamışlardır. 

GÜMRÜKLERDE: 

Yeni Posta Gümrüğü 

Nizamnamesi 
Gümrük başmüdürlüğünde hazır

lanan posta gümrüğü nizamname pro 
jesi, posta işleri müdürü İbrahim ta
rafından dün Ankaraya götürülmüş- 1 

tür. Proje Gümrük ve İnhisarlar Ve
ktıletile Nafia Vekaleti tara -
fından tetkik ve tasdik e -
dildikten sonra hazirandan itibaren 
meriyete girecektir. Projenin hazır -
larunasında kolaylık, sürat ve emni
yet gözönünde tutulmuştur. Nizam
nameye göre paketler yine ayni posta 

Buna karşı A vrupada kuvvete mü
racaat etmeden: "Yaparım ha, döve
rim ha,, tehdidi ile istediğini yapmı
yn ve ynptırmıya başlıyan, yani İn
giltereyi muvaffakıyete vardıran es

neye verilecek ve yeşil etiketli olan
ların sahiplerine teslim edildikten 
sonra gümrüğü alınacaktır. * Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
Müsteşarı Adil Okuldaş, önümüzdeki 
cuma günü şehrimize gelecektir. 

ki sırlan keşfeden ve kendi ihtiyaç yanlara ne saikle olursa olsun ken
ve arzulanna uyduran iki devlet pey- dilerini kaptıranlar, kole ruhlulardır. 
da olmustur. Bunlar ilerlemiş, İngil- Memleketin hakiki menfaati, şuna 
tere ile Fransa ise göz göre gerile- veya buna kapılıp yabancı menfaat
miştir. ler namına yardakçılık etmiye taban 

Fakat, tarihi inkişaflar, haftalara, tabana zıttır. Kemalist harici siyase
oylara sığmaz. İngiltere son sözünü tin her türlü tecrübelerden üstün çı
sovlC'miş değildir. Gerilemek, kati kan barışçı, demokrat, istikrarlı pren 
r lubiyet miinasına gelmez. İngil- sipleri bizim kabul ve hürmet edebi
l nin tarihi baştan aşağı sürprizler- leceğimi~ yegüne ölçülerdir. Cebir ve 
le doludur. şiddet yoluyla bir maksada varma-

Devam edip giden bu cihan müca- nın yarın için emniyetsizlikler yarat
delcsi içinde bize düşen vazife, Kema manın hiçbir şekli bizim kendi zavi
list Türk olmanın gururunu duymak yemizden hoş göreceğimiz ve alkışlı
vc başımızı yi.ıksck tutmaktır. Sağ- yacağımız bir şekil olamaz. 
dan veya soldan gelen tesir ve ecre- Ahmet Emin YALMAN 
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BU MACA 
Dünkü bulmacamızın halli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BUGUI\'KU BULMACA 

l 7 8 9 10 
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* SOLDAN SAGA: 

1 - Bir nevi meyve nğacı 
2 - Sıcak demir - Emir slgası - Saç 

teli. 
3 - Zerzevnt - Dipsiz ağız 
4 - Esirler (nrapça) - Renk 
5 - İçki - Anndoludn bir knsaba 
6 - Akıl - Bir nevi zerzevnt 
7 - Doktorlar yazar 
8 - Hunların başı - Sayı 
9 - Menetmek 

10 - Dn~ız knznk - Tatlı yemek 

* YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Trakynda bir kasabamız 
2 - Vermek (arnpça) ~art edatı 
3 - KAğıda tasdik için basılır - Dişli 
4 - Zadcgfınlık 

5 - Kokulu ot - Balknnlann bir meş
hur şehri 

G - Eserler (nrapça) - Bedava 

Mezara, Mezar Taşına 

ürmet! 
(Başı 3 üncü.de) 

]ar, kahramanlar yollan ayrılsa ve 1 
sonra bir ilfın ile diğer merkatlcrin 

kaldırılması için akraba ve taalluka

ta haber verilerek ondan sonra plan
ların tatbikine ve mezarlıklar kaldı

rılmasına teşebbüs edilse çok daha 

m!_deni, insani ve milli bir teşebbüs 

olur demiştim. Zaten başka türlü ha
reket edilirse halkın izzetinefsine do
kunulmuş olmaz mı?,, 

Doktor Tcmonun bu mektubuna 
bir kelime ilave etmiye lüzum görmü 
yorum. 

Soğuk algınlığı 

nezle, grip ve A~fi'P' 
bütün ağrı

lar için 
en iyi 
ilfLçtır. 

7 - Kaba yün kumaş - Ceyltın 

8 - Erkek ndı - Oturulnn yer - Emlrln 
yansı 

9 - Keyif verlcl şey - Aza 
10 - Ne sıcak, ne soğuk -yemek yeme

miş. 

17-3-938 ~ 

Dr. Operatör Süleyman Mehmet Tezer'in 
idaresi altında açılan 

AL MD R Si E i 
Bilıimum Cerrahi, Dahili, Nisai ve Asabi hastalıkları kabul eder ve en 
büyük kolaylığı gösterir. Hastane her hekime açıktır. Hastalar istedik• 
leri mütehassısa kendilerini tedavi ettirmekte serbesttir. 

111 Yatak ücreti 2 liradan başlar. 4m•mı••-•" 

Talebe ve Muallimlere Mühim Tenzilat 
Talebelere her zaman ve muallimlere mayıs başınd.an birinciteştll! 

sonuna kadar umumi tarifeden yapılmakta olan yüzde 50 tenzilat S 
mart 938 tarihinden itibaren umuma mahsus tenzilli tarifeler üzeri!I" 
den dahi yapılacaktır. Yeni ücretler, seyahat mıntakasında meri tarife
lerin tenzil{ıt nisbetlerine tebaan mütehavvil olmak üzere mühim nisbt1 

!erde tenzillidir. Talebe, ve muallimlerin, umumi tedrisat dereceleri dn}ı.l' 
linde bulunan resmi ve maarifçe musaddak hususi bir mektep veya iitıl' 
versiteye mensup olduklarına dair kendi mektep ve üniversitelerindeP 
veya Maarif Vekfiletinden ve yahut maarif müdürlüklerinden tasdilt 
ve fotoğraflı bir hüviyet varakasını hamil olmaları ve bunları talep \'il' 

kuunda göstermeleri lflzıındır. 
Ayni şartlarla ecnebi memleketlerdeki mektep ve üniversite ıatebt 

ve muallimlerinin hamil olacakları hüviyet varakalarının, Türk koJlSO' 
losluklarından veya Türkiyede Maarif idaresinden de tasdikli olması i::. 
eden biletlerin, trenlere binmeden evvel alınması liı.zımdır. Fazla 

silat için istasyonlara müracaat edil melidir. (719} (1462) 

*** Muhammen bedeli (352722) lira olan muhtelif bakır ocak malzeıne9' 
le bakır ve pirinç boru, çubuk ve levhalar 2. 5. 938 pazartesi günü 5' 

at 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sntın aıınacs> 
tır. Bu işe girmek istiyenlerin 17858.88 liralık muvakkat teminat ile ~r 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhiilik vesikası ve tek}.ifle' 
rini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazıtodlf 

Şartnameler 1764 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl' 
maktadır. (1439} 

MÜNAKASA i LAN 1 
~stanbul Sular idaresinden : 
İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan külçe kurşunu ve kurşun borul~ 

satın alınması tanziın edilen şartnamesine göre kapalı zarfla münaJtıı:> 
ya korunuştur. 

1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme 11 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 de Taksimde ıcW' 

Merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. _.,ıı 
3 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan zarfları yukarda 1V' 

saatten evvel Müdürlüğe venniş olmalıdırlar. "1431,, 

MÜNAKASA 1LAN1 
lstanbul Sular idaresinden : 
İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan Bronz musluk ve teferrüatının SS d 

lınnırı.m. nz:iın edilen rtncun ine öre.Jcapnlı zarfla eksil eyo 1' 

muştur. 

1 - Şartnameler Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. ..ıt 
2 - Eksiltme 11 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 te Taksimde İCV' 

merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

YVA uz 
3 - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan zarflan yukarıda f 

zıh saatten evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. "1430,, 

·---------------------------------------~ 
EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERINDEN 
iSTiHSAL EDiLMiŞ T ABll BiR MEYV A TOZUDUR. 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Cinsi ~ahmin bedeli llk te' Miktarı 

93 Metre 
7240 kilo 

Lira Ku. Lira J{ıJ· 
Zımpara kağıdt 55 80 4 ı9 

Vaketa 18027 60 1352 o1 
18083 40 _1_3_5_6 -26 

Emsnlsiz bir fen harikası 

•lduğundan tamamen taklid edilebil 

nesi mümldlıı değildir. HamnslZlığı 

nide yarunaJarm.ı, ekşllilderinJ ve 

nunruıid inkıbazlan giderir. Ağız ko 

ı - Vekiller f!eyeti karariyle 938 senesine sari mukavele akti ~ 
1 

tiyle alınacak olan miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda ,1 
lı (7240) kilo vaketa ile (93) metre zımpara kağıdı Gedikpaşadaki J G' 
darma Satınalma Komisyonunca 1 - Nisan - 938 cuma günü saat 15 

· wsunu izale eder. Umumi bayntm 

ntizamsızlıklannı en emin surette 

sla.h ve insana hayat ve canlılık 

uı.hşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

~ .............. r:m .. mml 

Sumer Bank Umumi 
Müdürlüğünden : 

Nazilli Basma Fabrikamızın hususi kurslarında mensucat ve elek
trik ustabaşısı yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartlarla 30 sanat mektebi ~ 
mezunu alınacaktır. 

İsteklilerin en son 31 mart 938 tarihine kadar talep edilen vesaikle 
beraber mektupla fabrika müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

ŞARTLAR: 

1 - Ankara - İstanbul - İzmir - Bursa sanat mekteplerinden birisin
den mezun bulunmak. 

2 - Mektep şahadetnamesi, evvelce çalıştıkları yerlerden nlacak
lan bonservis suretlerile hüsnühal mazbatası, sıhhat raporu ve iki fotoğ
raf gönderilecektir. 

3 - Seçimde muvaffak olanlara işe başladıkları tarihten kurs ve staj 
müddetinin hitamına kadar 2 lira yevmiye verilecek ve bir seneden aşa
ğı olmamak şartile gösterecekleri liyakat ve ehliyete göre, fabrika dahi
li talimatı dairesinde tedricen yevmiyeleri artırılacaktır. 

4 - Kabul edilenlere fabrikaca.ayda bir lira mukabilinde yatacak 
yer ve maliyet fiyatı üzerinden fabrika kantininden yemek temin edil
miştir. 

5 - Askerliğini yapmış olanlar tercih edilir. 
6 - Fabrikanın hususi kurslarında yetiştirilecek talipler iki sene 

müddetle idareye hizmet edecekle rine dair taahhüt senedi verecekler
dir. (1464) 

pazarlıkla satın alınacaktır. .....ıif 
2 - Bu iki kalem malzemenin ayrı .ayn isteklilere de ihalesi ~_:4 
3 - Şartname her gün Gedikpaşa daki Jandarma Satınalma Koıoı:'' 

nunda görülebilir. 
4 - Isteklilerin pazarlık gün ve 

re 1lı.zım gelen ilk teminat mektup 
misyona gelmeleri. (1415) 

saatinde kanun ve şartnamesine ~ 
veya makbuzları ve evraklariyle 
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Venüs 
Kremi 

'l'erkibindeki hususi ınaddeyi 
laayatiye dolayısiyle cildi besler, 

feravetini artırır. Yeni bir ten ya

latır. Venüs Kremi asri kadın &il· 
.. llJtinın bir tılsımıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi albn kremli 

Z4 saat havalandınlınıt fevkala
de ince ve hafif Venüs pudrasile 
tuvalet gören bir elit dünyanın en 
tarHetli gtbellltinl ifade eder. 

lstanbul a üncü icra Memurluğundan : 
t .... :~sı 14 haziran 932 tarihinde 13000 lira ve diğer yansı 2. 4. 936 
-a-uunde 7200 lira mukabilinde Emniyet sandığına ipotekli olup bir bor
'11!ı tahsili zımnında itbu ipotek fazlasına şamil olmak üzere haczedilen 
~bu~ ke~eye paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına yüz pç bin 
""lllf Yl1Z lira kıymet takdir olunan ve tapu kaydına nazaran Beyojlunda 
l'iruzağa Cihangir mahallesinin Tatar ağa ve Sıraselviler sokalmda ea

ki 1, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23, 25 yeni 50, 52, 54, 56, 58, 49, 51, 53, 55 ka· 

l>ı numaralı ve bir masura suyu ve iki ahır ve arabalıkla ikametg&hı müş 
teznu bir dükkanlı kebir ev ve iki dükkanlı apartmanın tamamı 2004 

'Uınarah icra ve iflas kanununa göre açık artırmıya çıkanlmıftır. Ar
tlrına peşindir. Artırmıya iştirak edeceklerin kıymeti muhamminenln 
~ 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milll bir bankanın teminat mek
tubunu himil olmalan icap eder. Mütarekim vergi, tanzifat, tenviriye 
~ \rakı.f borçlarile tellaliye resmi borçluya ve yirmi 1e11elik taviz res

~~üşteriye aittir. Artırma şartnamesi herkes tarafından görülebilmek 
-.re 1. 8. 938 tarihine müsadü cuma günü dairede mahaJJi mahsusuna 
"1ik edilecektir. 

Birinci artırması 18. 4. 938 tannıne mosadif pazartesi günü daire
~· ~t 14 ten 16 ya kadar icra edilecek ve birinci artırmada bede~ 
-.rıneıı muhamminenin yüzde 75 şini bulduğu ve ipotek alacaklısının 
~~ ve muarif alacağından fazlaya çıktığı takdirde üstte bırakılır. 
·~ takdirde son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün 

"-ha temdit ettirllerek 3. 5. 938 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 
18 Ya kadar dairede yapılacak ikinci artırma neticesinde ve ipotek ala
~ alacajından fazlaya çıkmak §&rtile en çok artıranın üstünde 
--..aıacaktır. 

lJMuMt EVSAFI: 
Hududu tapu kaydi gıbl olan ve Beyoğ1unda Taksimde Cümhurfyet 

~danında Atatürk Abidesi karşısında olan ifbu gayri menkul Oç dült
'4111 Yanyana zemini kagir bodrum "katı ile birlikte dört kat ve bir çatı 
~ ibaret iki hane ile arka kısmında zemin katı klgir üstü ahşap 
bir tara. ile bir kattan ibaret üç adet salat baraka. M'esahası 1300 m/2 
0haı> bundan 430 metre murabbamı binalar tefkil eder. 

EV°SEFI HAZIRASI: 

flı- ll'.kı 19 yeni SO numaralı hanenin bodrum katı bir taşlık üzerinde 
~ gözlü kömürlült bir kalorifer kazanı iki çamaşır tekneai bulunan bir 
~§lrhane. 

ZEM1NKATI: 

!:akı 21 numaralı bir berber dükkAnı olup btor kepeııkli ve gemini 
'1ıtap üzerine mupmbalıdır. 
~AL: 
Demir kapıdan girilen kara slmen bir antre ve camlı kapı ile .._,... 
~ ve mermer havuzu bulunan bir salon arkada alafranp heli, 

h bir mutfak ve iki oda. Eski 17, 17 No. lı dilkkAn olup yeni S0/1 
52 No. lı dükkamn birleşınesile meydana gelmif olup cepheli iltor ke 

~JlllllUrıt zemini karuimen döşeli ve halen kahvehanedir. 
BIRtNct KAT: 

'lılr- Bir salon üzerinde 2 oda, alafranga hela ve arka kısmında bir oda ve 
ıuutbak olarak kullanılan diğer bir oda ile aervla merdiveni kapısı. 
lKıNClKAT: 

"~~ ~ir koridor üzerinde biri zemini parke ve somaki mermer şömineyi 
"""V'l salonlu diğerinde fÖmine bulunan 2 oda. 

tl'çVuçU .KAT: 

TAN 

Venüs 
Allığı 

Her cildin rengine göre (eşitle

ri mevcuttur. Yüze silrftldüğilnde 

cilde fevkalade tabii bir renk ve

rir; teni bozmaz; rfizelleıtirir. 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanları 

Ankara Garnizon müesseseleri için 
SOOOO kilo koyun etinin kapalı zarf
a ebiltmesi 30 Mart 938 saat 15 de 
Ankara Levazım Amirliği satın alma 
Komisyonunda yapılacaktır. Muham 
men bedeli 22500 lira ilk teminatı 

l 687 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 

Komisyonda görülebilir. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektuplan
nı saat 14 de kadar komisyona ver
meleri. (759) (1379) 

• 
Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 

250 kuruş olan 16000 .on altı bin ki
lo yün çorap lpllji kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Şartnamesi 200 
kuruş bedel mukabilinde satılmakta
dır. Talipler her gün Komisyona mü 
müracaat edebilirler. ilk teminatı 
3000 liradır. ihalesi 31 Mart 938 
perşembe gilnü saat 11 dedir. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı
lı vesikaları ve ilk teminatları ile 
birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel Ankara 
M. M. Veküeti Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. (754) (1296) 

1 LAN 
Şifa, Moda, Kalamıı ve Suadiyeye 

kadar olan kwmda üç veya dört o
dalı deniz kıyısında satılık bir ev a
ranıyor. Satmak istiyenlerin Anka
rada Yenişehir Posta kutusu 1018 e 
müracaatlan. 

Venüs 
Ruiu 

ı Venüs Venüs 
. Kolonyası Surmesi 

Son moda " p)'et eulp renk· 
lerlle nllananlan ba11'9te ..... 

rtlr. Dadaklarda H .... 1ablt b

br. Şık ve kibar famll,.alarm bl

laadıklan 781in• rajdm. 

Asla ya)'lbnu ve sizlere arar 

vermez. Ventb sflrmesile tavalet 

linn kirpikler btl,.tlr •e sftselle

' 19rek kalplere ok pbl 1aplanu • 

Çam ve limon çf çet' kolon yalan 

basusl bir tiptir. O kadar ki: en 

btlytlk zevk ehlini ve milşkfilpe
HDt olmakla tanuumt ktmMlerl 

bil• ha,mte bırakır. 

. 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

:AKTiF, 
KASA: 

ALTIN: Safi kiloeram 19.'71U60 
BANKNOT 

UFAKLIK 

Dablldekl Muhabirler: 
TUrlı: llrul 

Barlçteld Muhabirler: 

ALTIN: Safi ldlolram 1.482.808 
Altma tabTill kabil Berbat .... 
Diter dövizler •• BorGla kU
rina bUd7el.t 

llazlne 1'alıvlllerl: 

Denıbte edl, eft'akı nakdl" 
lı:arplıiJ 

Kamuıan C5 •• 1 lnd maddele
rine tnfllı:aa bulDe wafmdan 
TIJd tedint 

Seneclat Ctlzdanı: 
HAZINB BONOL.\RI 
TiCARi SENEDAT 

l'4hem .. Talıvil&t Oibdw 
(Denabde edllm nrala aall 

A- (cfi7enia kartıhlJ ltabam " 
(TabvllltCitibut laJmetle) 

B-lerbm ......_ " calaTiJlc 

.......... : 
Altm •• DaTla &serine 
Talmllt laerine 

llllMıedartar 1 

llllhWlfr 

12 - Mart - 1938 Vaziyeti 

2'7. '72U38, '71 
23.211.992,-
1.031.328,09 

788.444,4'7 

ı.ııa.m,ae 

10.Hl,'71 

23Ml.129,T2 

151.'748.HI,-

14.3'72.2'1'1'.-

18.825. '708,94 

88.83'7 .906,02 
5.1811.098,40 

11.1111,-
1.292.221,28 

Yekh 

PASiF. 
Lira 

lhtfJat A.kçeıd 
ın.98'7 .658,80 Adi Ye fnkalldt 

Huaaal 

'88.444,t'7 Tecla'ftUcleld Bullmotlal': 

33.0'10.824,91 

1'4.1'11.21e,-

18.825.708,94 

'4.02'7 .002,42 

t.34'7.11"28 
4.500.000,-

15.108.820,88 

842.010.560,'71 

Derahcle edileİı enm aakdl7e 
K•mm e " 1 IDcl maddeleri
.. teri'aba .... ---
dld tedi"' 

Denabde ... ewraJa aalııdb9 
baJdJ'9ll 

Karpblı tuıt•ea altm olarü 
ua ..... tedarile ....Wea 
Reeskont malı:abül Dl•elm lıld. 
TUcl. 

Altma talwDI kabD aa.td• 
Diief döTQJer Ye aJacüla ldl
riq bakl1eleri 

Muhtellli 

2.105.172,4 
4.516.007,70 

111.T·-..~-. 

1U'71.1'1'1', 

1'4.371.211, 

19.000.000 

1.800, 

82.285.882,8 

2 Mart 1933 tan1ainden itiNren 

Lira 
15.000.000.-

6.621.180.10 

1 '78.3'78.288-
10.318.102,11 

S2.28'7.18S,d 

1ouıı.m,ot 

ld.Olo.ll0,'71 

Lkoato haddi ~ IY2 Albn herine ...... cro 4~ 

110 
175 

Y Z A 
TAKIM SiLECEK 
ADET PEŞTEMAL 

su Dlyarbalnr Nafia Direktörlüjlnclen: 
1 -~ ~ paviyonunun (38388,84) Urahk ,... kef"•• 

c322oo> lirahk lnpata kapalı zarfla ihaleye Jmmnuttur. 
2 - Bu ite alt evrak pnlardır: 
A - Eksiltme prtııamesi. 
B - Mukavele projesl 
C- Husual, Bayındırlık ve Yapı işleri Genel ve fennt şartnameleri. 
D - Bu evrak Nafıa dairesinde görülebilir ve iltenebllir. Evsafı yukarda yazılı üç kalem etY&, ayn ayn veya birlikte 

sabn alınacaktır. Alikadarlann nümuneleri ıörmek ve ter•
iti anlamak üzere Y eniJ>09tane civarmcla (Kızılay Han) mda . 
KIZILAY Deposu Direktörlüğüne 
18 Mart 938 tarihine müaadif Cuma aünü akpmma kadar 
müracaatları. 

1 
3 - Bu ifln ihalell 18 Mart 1938 Cuma günü saat 11 de kapah zarf usu

liyle Nafıa Direktörlülflnde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için (2415) lirahk muvakkat teminat, cart 

sene Ticeret oduı veslkası, Nafıa Veküetlnden alınmıı (10,000) liradan 
yukarı ehliyet vesikan. 

5 - Taliplerin zarf1anm Cuma günü ihale saatinden bir saat evvel J.to.. 
misyon ReJa1i1ine makbuz mukabilinde vermeı.t. a~. k~dor üzerinde mermer somaki şömineli bir salon aynca koridor 

~e bir oda ve arka tarafta mermer §(>mineli bir oda ile remini ita- 1 
~ döşeli bir oda ve fayans kaplı (İçinde havagazı ile su ısıtma 1 Deniz Levazun Sa+.nalma Komisyonu Hanlan 

~esi) olan komple banyo dairesi ·----------------------- • 1-----------------------!>öRDtlNCU KAT: ıtanbul Komutanlığı Satanalma Komlıyo•u ııa.ıan 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (1142) 

Bir koridordan geçilen 4 çatı odası. Salonlann tavanlan karton piyer Marmara Oısübahrt K. Satlnalma Komisyonundan : 
:!.._kısmen yağlı boya ön ve arka cepheler panjurlu olup kalorifer, elek- Cinsi Kilo T~ fiatı llkıZ:m~tı Eksiltme günü ve saati 
~~ havagazı, terkos tesisatı mevcuttur. 

~AHÇE: Çimentolu olup bir havuz vardır. Yeni 54 halen 15 kapı nu
-~ tqıyan ve apartmana tahvil edilen evin altında zemini karesi
~ ~~teli cephesi iator kepenkli ahşap merdivenle çıkılan bir bulapk 
~ve bir helidan ibaret olan 13 numaralı dükian vardır. 
a.....~DRUM KAT: Kaldırım tqlık üzerine mozayık tekneli Ahit ka
·~ Ç81Daf1J'Jık. kömürlük ve heliyı havidir. 

~IO:THAı.: Demir kapıdan girildikte dıp camekln ile örtülmilf tü
barakan. 

2aMıN KAT: Küçük mermer taşlık bir koridor. Bir oda ve bir heli. 
"-t BtRtNct KAT: Bir gezinti mahalli, 4 oda bir helA ve bir mutbak var-

• Odaıardan arka taraftaki ahşap phniflidir. 

a...._~Cl KAT· Cameklnla aynlmıt bir merdiven başı gezinti mahalli 
~. 4 odadan ibarettir. Odalardan ikisi iç içedir. Odalardan üç°'1cfe 
~vardır. Bir hell ve bir mutbak mevcuttur. 

tfÇ()NcU KAT: Camekinlı merdiven başı ve gezinti mahalli üzerin
Gç oda termesifonlu banyo mahalli ve helAdan ibarettir. 
l>ö:anUNcU KAT: Çatı katı olup bölmelerle ayrılmış ild oda vardır. 

~ in.unda elektrik ve terkos tesisatı vardır. Ön cephesi panjurludur. 

Lı...~ 28 taj numaralı mahal ahşap demirci dükkamdır. 51, 55 numara
~ ~1 ve 26 taj numaralı mahal ahfap otomobil tamlrhanesldir. 55 
~ mahal yıkık lalqtır. 53 ve 24 taj numaralı zemin katı kAgir 
~ i kat ahpp bir hane olup kayden ikametglh yazılıdır. Zemini tq

\oe bir aralıktan ibaret olan bu mahal 4 oda bir heladan ibarettir. 
1-ta 20o4 No. lı icra ve lflAs kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hak 
'1ttırı tapu sicillerile sabit olmıyan ipotelcli alacaklılarla dller alakadar-

~ \re irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile ~ ve ma-
1\itı e dair olan iddialannı ilin tarihinden itibaren 20 gün zarfında ev
"' .. _~üabitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lbunclır. Aksi takdir
~ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar aatıf bedelinin paylqtınlma
' hariç bırakılır. Müterakim vergi ve tenvirlye ve tanzifiyeden i
ll b.ct 0 lan belediye rüsumu ile telllliye resmi ve müterakim vakıf icare
'ı:li müzayededen tenzil olunur. Satıp çıkarılan itbu gayri menku
~ lt hazır geliri hakkında vesair daha fazal malUınat almak istiyen
...__ ~ 937 - 1486 dosyada mevcut evrak ve haciz zabıt varakası ve takdiri 
... ~ raoorunu her zaman görüp anlıyabilecekleri ilin olunur. (5982) 

Zeytin 50.000 27 1012 DO 18 / Mart / 938 1D 
Zeytin yağı 50.000 SO 1875 00 18 / Mart / 938 16 
Komutanlık Deniz erleri ihtiyacı için yukarda cinsleri ve mikdan yazılı 

Od kalem yiyecek maddeleri kapah zarf usullle satın alınacaktır. Ebiltme
leri hlzalannda gösterilen aün ve saatlerde İzmltte Tersane kapısındaki ko
mlayon binuında yapılacaktır. Bu ife ald prtrwneler bedelsiz olarak ko
misyonumuzdan alınabilir. İ8tek1ileriıı ayn ayn hizalarında yazıh ilk teml
natlarlle birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektuplarım muayyen 
gün ve saatlerden bir saat evveline kadar komisyon bafkanlıiJna verme
leri. (1098) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
İstanbulda Şiflide yaptınlacak 86558,60 lira kefil bedelli telefon 

santral binan inşaatı kapalı zarfla ekliltmlJe JronulmQftur. Blmiltme 2. 
4. 938 tarihine müsadlf cumartesi günü saat 11,30 da latanbu1. Tahtaka
ledeki merkez binamızda toplanacak alım, satım, komisyonu huzurunda 
yapılacaktır. 

Bu ite ait eksiltme, hususi ve fenni şartnameleri. projeler. bt1f 
hullsasile buna müteferd diğer evrak 335 kurut mukabill her cQn ı.
vazım dairemizden alıııabllir. Muvakkat t.mtnat 4178 Uradır. 

İsteklilerin teklif mektuplan, en az 80000 lirabk bu lfe benmr 1f 
yaptıklanna dair Nafıa Veklletlnden alınmıı 838 takvim ....tne alt mtl 
teahhitlik ve ticaret odası vestkalarile diplomalı mühendM V9Ja mimar 
olduklanm veya bunlardan btrinln inşaat ve teellatm fenni mesu11yettnl 
deruhde ettiğini ve mukayeleye bu şartla imza koyaca&ım havi bir taah
hütnameyi ihtiva eden kapah sarf lannı mak(1r tarihte aaat 10,30 a ka
dar satın alma komisyonuna venne lerl 1.•11mdır. (1880) 

G,iimriik Muhafaza Genel Ko•utaılılı lıtaılt•I 
Sahnalma Komisyonundan : 

1 - 1839 tane ekmek torbalmın 18/3/1938 Cuma 8'ln0 .. t 11 de mil-
teahhidl nam ve heeabına eklilıme.i yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 2048 lira 75 kUl'Uf ve ilk tenılaata lM llnıdır. 
3 - Şartname ve evaf komisyondadır. GörillebWr • 
4 - İsteklllerin gün ve 1aatincle ilk tan•nat makbmlan ile blrnt. O.. 

lata eski ithallt gümrüğü bln••nJdald komisyona gelmeleri. (1117) 

lstanbul Komutanhjı emrinde bulunan Kıt'at ve müeueaat eratı ihti
yaçları için satın alınacak pirinçlerin cins ve miktarlan De muhammen tu
tarları ilk teminattan ihale günleri, ihale saatleri münakasa §8killeri qa· 
ğıda gösterilmiftir. 
Cimi lıliktan Mubammeabk teminatı bıaıe İhale 

Tutan sflnll aaati 
P. Pilavlık 30000 6300 
P. Çorbalık 12000 2280 M4 1/4/938 16 

MBn•lr ... 
tekli 

Kapalı 

P. Pilavlık 19000 4068 
P. Çorbalık 11000 2134 1/4/118 11,30 Kapalı 

Şartnameleri herafuı öğleden evvel Komlayonda IÖJ'(llebWr. İlteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ile beraber 2490 aa,W kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı veaikalan ile ihale lfbıü ihale ... tinden en az 
bir aaat evveline kadar teklif mektuplarım Fındıkhda Komutanhk aatm 
alma Komlayonuna vermeleri "'1402,. .. ,,,. 

Istanbul Komutanlığı birlikleri nhı ilk ıemlnat makbuz wya mek. 
Hayv~tı içbı 80 ton yulaf satın alı- tuplan De 2490 sayılı kanunun 2 ve 
nacalmcfan açık eksiltme ile ihalesi 3 üncü maddelerl:nde yazılı vesika. 
23 Mart 938 çarşamba günü saat 15 1 il birlikte lba1e .. il vakti 
te yapılacaktır. Muhammen kıymeti an e gun mu-
4800 liradır. Dk teminatı 348 liradır. ayyeninde P'mdddıda Komutanlık 
Şutnameli her sOn öğleden evvel satmalma komlqonuna aeJmeleri
komlayanda garillebllir. isteklileri - ( 1251) 

MÜNAKASA 1LAN1 
lıtanb•I S•lar idaresinden : 

İdaremizin bir yıllık ihti7U1 olan adi döküm puçalannın satın alın
ması tanzim edilen prtnamesine göre kapah zarfla eksiltmeye kon
mUflur. 

1 - Şuinamel• Levamn IC'Ylatnden param: olarak alınabilir. 
2 - Eksiltme 13 Nisan 838 Çarpmba IÜJlÜ aaat ıe te Takllmdeki .Lcıa

rade miltepkktı ko~oada yapılacaktır. 
3 - Talipler prtnameye göre hazırlıyacaklan zarfları yukarda )'M11ı 

aaatten evvel Müdürlül• vermif olmahdır. "1429,. 

Sahlbl: ........... Y,AIMAN. Umumi Nep"lJatı idare Eden: ........ 
Guetecllik ve Nepiyat TOrk Umtt« Slrbtt. ""erldıtr ftll' r.uı lılatbeam 



TAN 17 - 3 - 938 

Niçin Her Yemekten Sonra 

RADYOLİN? 
Cünkü mütemadiyen ve muntazaman temizlenmiyen dişler 

türümeğe mahkfundur. 

Dişler mı1cropların ve hastalıkların vücude ilk hücum hattıdır. Bizzat 

ağzın ürazatı ve yemek artıklan da dişleri aşındırır, çürütür. 
Çürük dişlerin, diş etlerindeki iltihapların çıkardığı irinlerle ve müte

affin havaların ise, mide kanserinin de dahil olduğu birçok hastnlıklara 
yol açtığı sabit olmuştur. 

Bu sebeplerle medeni cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğundan iti

baren dişlerine azami itina götermeğe ve hergün fırçalamağa mecburdur. 

DYO iN 
Sıhhatinizi garanti eden en müessir, en saf ve en ucuz diş macunudur. 

DIKKA T: IC'IMIZDE CASUS VAR! 
FRANSA' da: Surete nasıl çalıtır? ·~- - - - - - ---

1 JNGILTERE'de: Secret Service nasd ça-
11 

Umumt Harpten bugüne kadar bü- 11 

lıtır? Bütün dünyadaki tün dünyayı birbirine katan en me§· 1 . ı 
İngiliz casualan. hur casusluklar. 

AMERIKA'da: Gizli i&tihbarat t~kilatı Her memlekette bunlara kar§ı ça· 
ve bütün dünyadaki A- hıan gizli istihbarat teıkilatı. 
merikab caaualar. !! 

1. M. K. K. nasıl çalıtır? Tuna memleketlerindeki-gizÜ -iatih barat büroları -Alma:ı:.;ya'da: 
Gizli istihbarat tefkili.tı cuualarla nasıl mücadele ediyor? - Rusya'da.: Çeka, İno ve Komin
tem - Sırbiata.n'da: Gizli istihbarat - Avusturya ve Macariatan'da: Gizli istihbarat büroları 
naaı1 çal1fıyor? Bugünküler nasıl? Cephe gerisindeki casusluklar, siya.si, ticari ve amai ca
susluklar - Umumi Harpteki: V erdun, Galiçya ve lzonzo' da yapılan en meşhur casusluk
lar - Umumi Harpten sonraki muhtelif memleketlerde yapılan casusluklar ve propagandalar ... 
Bütün bu kıymetli vesaiki 22 Mart tarihli " Modern TÜRKiYE Mecmuası ,, 
~ Nqre ba,lıyor. O günü .abınızlıkla bekleyiniz. 

LORENZ 

Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede A yvahkta çıkar. 

A yvahğın en leziz ve en sıhhi yağı da şüphesiz 

~ır. 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek auretile müstameldir. Kum, böbrelC ve bilhassa lCa" 
raciğer, safra, aarılık hastalıklarında, zaafı umumide inkıbazda. Tereyağ yerine yemeklerde,,,. .. 
latalarda, tatlılarda, pilavda, HASAN ZEYTiN YACI kullanınız. 

1ı4 şişe 40 • 112 şişe 50 • 1 litre şişe 80 • 2 litre şişe 155 kr. 
/ I 

Tenekelerde 1 kilo 70 • 3 kilo 190 • 5 kilo 300 • 7 kilo 400 kr. 
Mutlaka Hasan marka.sına dikkat. Ha.san Deposu. 

RADYOLARI , _______ , 

Satış merkezi GEBE BA y ANLARIN 

_____________ .. , 
1 

Türlciy. --
0

- .. ••J.U§i.~-. ..-~=--nzüh<Jeki •iY: Jeketert 

;;~;:8Horuancryan han f AZiL CIL ILACI 

GRiP • NEZLE 
BAŞ • DIŞ 

ROMATiZMA 

.. ---------11! •--- Giderir. ---• Levazım Amirliği İliinlan , , ,---------

ve 

Bütün ağnlan 

derhal 

MAKAS GiBi 
kese~ 

~ ·~~·.- . . 

eczanelerde 

1 lik ve 12 li~ 

ambalôilarını 

arayınız 

Taklitlerinden 

sakınınız 

SEFALiN 
ismine dikkat 

ediniz. 

lstanbul C. Müddeiumumtliğinden : 
İstanbul ceza evi için satın alınacak bir adet etüv makinesi açık ek

siltmiye konmuştur. Muhammen bedel 750 lira olup muvakkat temitıat 
56 lira 25 kuruştur. Şartnameyi görmek istiyenler tatil günlerinden ma

nda her gün Istanbul Sirkeci Aşir Ef. sokak 13 numarada adliye leva
zım dairesinde görebilirler. Eksitmenin 1. 4. 1938 cuma günü saat 15 te 
Adliye levazım dairesinde yapılacağı ilin olunur. (1459) 

Tophane ve Dnvutpaşa Fırınların-
da birikmiş olan 1500 kilo kadar fı

nn ekmek kınntısı 22 Mart 938 salı 
günü saat 15,30 da Tophanede sa
tmalma Komisyonunda pazarlıkla sa 
tılacaktır. Tahmin bedeli 2250 ku -

ruş teminah 340 kuruştur. isteklile

rin belli saatte komisyona gelmeleri. 
(461) (1455) 

Düzce asliye hukuk h8.kimliğin -

den: Istanbulda Beyazıtta Cezveci -
lerdc (24) numarada Efteni gölü ba

lık mültezimi Hüsnünün maamasa -

rifi muhakeme ve faiz borcu olan 
(338) lira (54) kuruşun tahsiline gı

yaben Düzce asliye hukuk mahke -

mesinin 2-1-936 tarih ve 1-11 nu
maralı ilômile karar ve~ilmiş oldu -
ğundan tarihi ilanından itibaren on 
beş gün içinde turku kanuniyeye mü 

racaat etmediğiniz takdirde hüküm 

kesbi katiyet edeceği ilan olunur. 

Uykusuzluk, asabi öksürükler, 
asabi zayıflık, baş ve yarım baş 
ağrısı, baş dönmesi, bayğınlık, 
çarpıntı ve sinirden ileri gelen 
bütün rahatsızlıkları iyi eder. 

Kartal icra memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar verilen Pendikte 
Bağdat caddesinde 120 metre mikta
rında ve 600 lira kıymeti muhamıne 
neli arsa 20-4-938 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat 14 te kıyme
ti muhammenesinin yüzde yetmiş be 
şi derecesinde alıcı bulunduğu tak -
dirde ihalesi icra kılınacağı ve böy- , 
le bir bedelle talibi zuhur etmediği 
takdirde 15 gün daha temdit oluna
rak 5-5- 938 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 te ihalei kat'iye 
si icra kılınacağından müzayedeye iş 
tirak etmek istiyenlerin kıymeti mu 
hnmmenesinin yüzde yedi buçuk nis 
betinde pey akçesile ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin tarihi ilandan 
itı"baren Kartal icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 

Istanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen 
muhtelü cins ev eşyasının 19--3-
38 C. ertesi günü saat 8-9 da pan -
galtı Elmadağı caddesinde 62 No. lu 
evin önünde satılacağında taliplerin 
ilk açık artırmaya iştirak etmek ü
zere mahallinde bulunacak memu -
nına müracaat etmeleri ilan olu
nur. (5986) 

N ISA N 

YARIN 
lstanbul Defterdarhğından: 

Küçükpazarda: Sandemir mahallesinin Karakolhane sokağında 
eski 5 yeni 9 sayılı dükkan. ıoı 

Beyoğlunda: Kamerhatun mahallesinin Tevfik sokağında eski 7 
yeni 29 sayılı ev H. 60

1
4 

Yukarda yazılı mallar bir senelik ican 25. 3. 938 cuma günü saat 
te ihale olunacaktır. Kira bedeli dört müsavi taksitte ve taksitler pt# 
nen tahsil olunur. · 

Taliplerin yüzde 7 ,5 pey akçelerini yatırarak mezklır saatte d~ 
darlık milli emlô.k müdürlüğünde müteşekkil satış Komisyonuna rıJ 

racatlan. (F.) (l~ 

,-sayın Bayanlar, Baylar 
Ağıza ferahlık, nefese hoş bir koku, ruha inŞİ' 
rah veren, konuşurken etrafa satçığınız ıatif 
ve cazip rayiha ile karşınızda bulunanlan teS• sile E'ruriNvd:: hakikl E H 
nam Ameriknn mamulatı kullanınız. Susaı1l8i 
yı giderir, İÇKİ KOKUSUNU HİÇ BEL1' 
ET.MEZ, sigara, sarmısak, soğan kokulaı_:il: 
TABİATEN AGIZ KOKUSUNA MÜP'fEJ.;P 
OLA!';TLARIN saçtıkları nahoş ve müz'iç Jc<r 
kulan tamamen izale eder. 

Her vakit SEN - SEN kullanınız, yanınızd1
11 

bulundurunuz. VARLIGINIZ ve GÜZELL • 
GİNİZ için elzemdir. Eczanelerde, liıvantacılarda, aktarlarda bıl· 

lunur. 75 parçayı havi zarfı 8 kuruştur. ~ 

DENiZBANK 
lstanbul Liman ljletmesi Müdürlüğünden : , 
1 - Cins, ölçü ve miktarları ~rtnnmesinde yazılı keresteler açık p9 

zarlıkla mübayaa eailecektir. 
9

s6 
2 - Taliplerin 2000 liradan ibaret muvakkat teminatlarile 29. 3, 

salı günü saat 10 da şefler encümenine gelmeleri. tJB' 
3 - Şartname ve izahat için her gün levazım servisine müracD8 

~ (1463) 


