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Cenup 
Hududu 

HUKOMETCILER, GERiLiYOR ,: 

Atatiirk:un Sıhhatleri 

Büyük Şefimiz 1,5 
Ay Kadar istirahat 

Buyuracaklar 
Davası 

( Şehirdeki Bütün Petrol,!''' Ankara, 30 (A. A.) - • 
Riyaseticüınhur Genel Sek

vaziyet olmadığını tespit 
etmiş ve kendilerine bir 
buçuk ay kadar istirahat 
tavsiyesini kafi görerek 
avdet etmiştir. 

~hmet Emin YALMAN 

Cenup hududu boyundaki 
döviz kaçakçılığı, bize 

fa noktayı bir defa daha hatır
latıyor: Memleketin ilk saftaki 
1Deı1eleleri arasında bir cenup 

Stokları Ateşlendi ' reterliğinden resmiğ tebliğ: 
Türkiye Reisicümhuru 

, !I Atatürk, geçen kammusani 
i ve şubat aylarındaki Yalo

va, Bursa ve İstanbul seya
hatlerinde kuvvetli bir grip 
geçirmişlerdL Ankaraya 
avdetlerinde grip nüksetti
ğinden konsültasyon için 

,,. 

hududu davaaı vardır. 

Aragon Cephesindeki Taarruzlara Franco Kumanda 
Ediyor,Ademimüdah~le Komitesi Bugün Toplanacak 

Ankara, 30 (A.A.) - Çe
koslovakya yeni elçiai B. 
Robert Sayçer itimatname
aini bugün Atatürke takdim 
ebnİftİr. Birçoklanmızın zihninde cenup hu Londra, 30 (Hususi) - Tali ademi 

duduna ait meselelerden yalnız Ha- müdahale komitesi, İspanyadaki gö
tay davası yer almıştır. Bu görüş yan- nüllülerin geri alınması meselesini 
hştır. Nitekim Hatay hakkında Cenev görüşmek üzere yarın toplanacaktır. 
rede yaptığımız bütün anlaşmalar, tat Her iki taraftan da gönüllülerin çekil 
bikatta müşkülata uğruyor ve fena mesi için bir itilafa vanlacağı ümidi 
niyetlerle karşılaşıyor; çünkü Hatay kuvvetlidir. 
meselesi cenup hududu davasının an- Bu itı1af neticesinde, İngiliz - İtal
cak bir parçasıdır. Fransa ve Suri- yan müzakerelerinde en büyük enge
ye ile karşı karşıya geçerek bu dava lin kalkacağı söylenmektedir. 
kökünden halledilmedikçe Hatayın, ispanyadan dün en son gelen ha
bizim, Suriyenin ve bu taraflardaki berlere göre, Cümhuriyetçiler Leri
menfaatleri bakımından Fransanm danın her neye mal olursa olsun mü
rahata kavuşmamıza ihtimal yoktur. dafaası hakkında verdikleri karan 

Suriye ile olan hududumuz, düz ve son dakikada değiştirmişler ve Lerida 
açık bir huduttur. Suriye tarafında ya takviye kıtalan göndermekten vaz 
iyi niyetler hüküm sürmezse ve ka - geçmişlerdir. Hükumetçilerin son ka
çakçılık, fesat, menfi propaganda hi- ran; Gendesanın müdafaasıdır. Fran 
ınaye görürse hududun beri tarafın- kist kuvvetler, h;len buradan otuz ki
daki inzıbat tedbirlerimizden hiçbir lometre mesafededir. 
zaman tam verim alamayız. Fransayı Bu yeni karar üzerine cümhuriyet 
'9e Suriyeyi karşımıza alarak açık ko çiler Leridadan geri çekilmiye başla
ııupnamrz lazımdır. Dudaklardaki mışlar ve bu sırada şehirdeki petrol 
dostluk sözlerinin hiçbir kıymeti yok- stoklarını ateşe vermişlerdir. Şimdi 

tur. 

-. 

F ranco'nun generallerinden 
Yagua 

r~e~etl~h~ 
clost olmıya karar vermelidirler veya 
biz onların yüzlerindeki maskeyi ko
pararak kendilerini açıktan açığa düş 
ınan diye tanımalıyız. Ikisi ortası, ri

Rü9tü Aras, 9 Nisanda 
Kahirede Bulunacak 

yalı, müphem bir vaziyetin devam M 
edip gitmesi Cenup hududumuza ait ısır Sefiri Diyor ki: "Bu ziyaret, 
birçok dertleri müzmin bir hale koy-

maktadır. lki Memleket Arasındaki Dostlug" un 
Bir gün cenup hududundaki kaçak 

:~ cı:~~~es:!~ç~:0~ Yeni Bir Tezahürü Olacaktır,, 
zerinde duruyoruz. Üçüncü bir gün Ankara, 30 (Tan muhabirinden)- - Bildiğiniz gibi, geçen sene Tür
hududumuz üzerine kurulmıya çalı - Hariciye Vekilimiz doktor Tevfik kiye ile Mısır arasında bir dostluk 
tılan düşmanca nüfus çemberi gözü- Rüştü Aras 6 nisanda İstanbuldan Mı muahedesile ikamet ve tabiiyet muka 
ınüze çarpıyor. Vakit vakit hudut bo- sıra hareket edecektir. Hariciye veki- velesi aktedilmişti. Her iki memleket 
1Undaki sun'i Kürt propagandası, tek limizin Mısır seyahati etrafında, ken parlamentoları tarafından tasdik 
b ve irtica muhiti, kara niyetli unsur disile görüştüğüm Mısınn Ankara el edilen bu mukavelelerin teatisinin 
Iİyaseti dikkatimizi işgal ediyor. Ha- çisi Mehmet Elcezayirli bana ~ iza- Kahirede yapılması, bu anlaşmalar 
taydaki unsurları birleştirme gayret- hatı verdi: (Devamı 10 uncuda) 

leri de bu umumi gidişin küçük bir ============~============ 
kımundan başka bir şey değildir. 
Doğrudan doğruya kaynağa gitmi
~ karar vermedikçe bu dertler gev
feıniyecektir. Hergün şu veya bu te-
Zahürleri huzurumuzu bozacak, bize 
arka kapısı kilitsiz bir evde oturmak 
hissini verecektir. 

Japonlar Mahsur Vaziyette 

Lerida kesif bir duman tabakasile ör
tülüdür. 

Frankistler, Leridanın dış mahalle
leri önüne vardıklarını ve Lerida Bar 

11 Fransadan Profesör Fiesen
ı ı 
11 je davet edildi. Profesör, * 

bastro - Candasnos müsellesi içinde 
mühim ve kati bir ileri hareketine gi-

1
, 

rişeccklerini bildiriyorlar. 

[Yunan Milli Bayramı münue

betile Atatürkle Yunan Kralı 

arasında teati edilen telgraflar 
tetkik ve muayene netice
sinde, Atatürkün sıhhatle
rinde ehemmiyete şayan bir • üçüncü sayfamizdadır.J 

Köprüler berhava edildi 
Bununla beraber Cümhuriyetçiler 

birçok köprüleri berhavav ettiklerin
den bu hareket geri kalmıştır. Sala
mangadan bildirildiğine göre, Leri· 
damn işgali hakkında çıkan· haberler 

doğru değildir. 

Şehir, son dakikaya kadar 
işgal edilmemiştir. Cümhuriyetçiler 
ricat etmekle beraber, ayni zamanda 
şiddetle mukavemet ediyorlar. 

Frankistler, ileri hareketlerine rağ 
men, bu topraklan karış karış, adım 
adım kazanmak mecburiyetinde ol -
duklarını bildiriyorlar. 

Barselona Milli Müdafaa Nezareti 
(Devamı J O uncuda) 

Romen Kgblnesl 
istifa Etti 

--o-

Macar Kabinesinde de Yeni 
istifalar Bekleniyor 

Patrik Miron 
(Yazısı 9 uncuda) 

Goebbels Dünyanın 
Yüzüne Yeni Bir . 

Şamar indiriyor 
"Avrupanın Siyasi Kalbi, Artık 
Pariste Değil, Berlinde Çarpıyor,, 

Viyana, 30 (Hususi) - Plebisit 
~r.sui~i rni'nuac.o'öotilo Şhrull-Şark 

istasyonunun holilncle bir nutuk söy 
liyen B. Göbbels, şöyle demiştir: 

"- 10 nisanda dünyanın yüzüne 
bir şamar indireceğiz, dünya bu şa
marın tesirini asla hatırından çıkar
mıyacaktır. Adet faikiyeti sebebile 
Avusturyayı alacağız. 

Dünya, bizim usullerimizi, tenkit 
ediyor, fakat hesap edilmesi icap e
den bir nokta, yalnız bizim muvaffa· 
kıyetimizdir ve inhizamdan yirmi se
ne sonra bu hatıralarda tutulrnıya 

şayan zaferi tesit ettiğimiz sırada 

katetmiş olduğumuz yolu ölçmiye 
medar olacak olan da bu zaferdir. 
Avrupanın siyasi kalbi artık Pariste 
değil, Berlinde çarpıyor.,, 

E•ki Avruturya Harbiye 
NC1%ırı mevkuf 

Viyana, 30 (A.A.) - Eski Avus
turya Harbiye nazırı General Favgin, 
Italyadan avdeti üzerine tevkü edil· 
miştir. 

Aşağı A vusturyanın eski valisi B. 
Rayter'in intihar etmiş olduğu haber 
verilmektedir. 

Geçende N asyonal - Sosyalizmi 
tahkir ettiğinden dolayı Avusturya

( Devamı 9 uncuda) B. Goebbel• söylüyor 

H ududun diğer cDıetindekl kö
tü kaynaklan kunıtmak için 

bir taraftan harekete geçilirken, dl -
ier taraftan da cenup hududu dava
ltnı, Dahiliye, Maliye, İktısat ve Güm 
liik Vekaletlerine ait ayrı ayn mese 
leler şeklinde değil, bütün memleke
te ait bir kül şeklinde gözönüne al -
inak ve esaslı hal çareleri aramak la
lırndır. 

5 Bin Kişilik Bir Japon 
Kıtası imha Ediliyor 

Harbin Başındanberi 700 Bin Çinli Yen_i _Sovget 
50 Bin Japon Ölmüş Elçısı 

Suriyenin F evkalide 
Murahhası Ankarada 

Cenup hududundaki vaziyeti bilen
ler, oralarda senelerdenberi geniş dö
"iz kaçakçılığı bulunduğunu teyit e
diyorlar, fakat diyorlar ki: "Mahke
lnede açılan davalarla hiçbir şey hal
ledilmiş olmıyacaktır. Kötülüğü ya
Panlar işlerini kitaba uydurmuşlar -
dır. Mesela diyelim ki, sekiz liralık 
koyun için memlekete dört liralık dö 
\'iz girdi, dört liralık döviz kaçınldı. 

:Kaçakçılar, giden koyunun zaten 
dört lira kıymetinde olduğuna dair ve 
Sika gösterebileceklerdir. Bu vesikayı 
küçük bir yerli ticaret odasının katibi 
bıasa başında yazmış ve kendilerine 
"ermiştir. Sonra huduttan bin koyun 
leçirilmiş, fakat beş yüz koyunluk 
~ika hazırlanmıştır. Beş yüz koyu-

(DefXJm& 9 uncuda) 

Tayin Edildi 
Ankara, 30 (Tan muhabirinden) -

~':'Yet hük'"?eti, Ankara büyük elçi 
ligıne Terentıev Aleksi Vasiliyeviç'i 

B. Adil Aslan, iyi Dostluk Münasebetlerinin 
Tesisi için Hariciye ile Temaslarına Baıladı 

tayin etmiştir. Bu zatın Ankara bü -
yük elçiliğine tayini için So,vyet hü- Ankara, 30 (Tan muhabirinden) - kette memleketimi, muvakkat te olsa, 
kumeti, hükumetimizden resmen is- Suriyenin hükUmetimizle temasa me bir zaman için temsil etmekle bahtı. 
timzaçta bulunmuştur. mur ettiği fevkalade murahhas Adil yanın. Bana hükumetim tarafındaa 

Aslan buraya gelmiş ve hariciyemiz verilen direktif mucibince dost ve 
Terentiev Aleksi 1902 de Moskova 1 e temaslarına başlamıştır. Adil As • kardeş Türkiye ile Suriye arasında, 

da doğmuştur. 1918 den 1926 senesi- lan bana şu beyanatta bulundu: iyi dostluk münasebetlerinin tesisine 
ne kadar Kızılorduda kumandanlık - Şimdiye kadar hariçte kendi memuren geldim. Temaslanma ba~ 
etmiştir. 1931 senesinde diplomatik kendimizi temsile hakkımız yoktu. ladım ve devam ediyorum. Benim bu 
kariyerine başlamıştır. İlk defa ola- Çünkü, hariçle olan bütün alakamız işteki vazifem sadece bir zemin hazır
rak Ankarada Sovyet sefaretinin 'ki doğrudan doğruya Fransız hükumeti· lamaktan ibarettir. 

ne aitti. Fakat, şimdi, çok yakın bir Suriyenİn istiklôli 
tipliğine tayin olunmuştur. 1932 den ati için gerek Türk hükJ\metı' ve ge-1936 k d tz u Suriyenin istiklali meseıesı şimdive 

ya a ar mirde Sovyet baş - rek Fransız hük'"·metı· Tu'" rkı"ye - Su - k k l l u adar Fransız hukumeti tarafından 
onso osu o arak çalışmıştır. 1937 den riye arasındakı' siyası· mu-nasebetlen'n ...ı-di k d tasdik edilmesi lazımdı. Fakat bildi-

oru• ye a ar da Moskovada harici- tesisine muvafakat et kted" l 
Y k · ı· v• b ' . . me ır er. ğiniz gibi, Pariste, son zamanlarda 

e omıser ıgı ırıncı şark şubesinin Onun i · be bilh k · · -
genel direktörlülü ftZlfetdnl • çın n ass~ en~ı~ı Tür- birçok kabine değişiklikleri oldu. Su 
mıstır '8P kiye libi doet, kuvvetli ve butün prk riye istikJAlinin tasdiki de bu yüzden 

· ilemine Önoer olabilecek bir memle- {Devamı 9 uncuda 
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No. 16 Yazan : M. SIFIR 

D w • d ı· • Ç J 23 Nisan 
egırmen ere ının a - Bayramı 

dığı Şifreleri Hamamda Hazırlıkları 
Büyük Millet Meclisinin ilk açıl-

Eıı• nden Kopardık dığı günün yıldönümü ve Çocuk bay 
ramı olan 23 Nisan, her yıl olduğıı 
gibi, bu sene de yurdun her tarafın
da ve şehrimizde parlak tezahüratla 
kutlanacaktır. 

G ece saat on bir olmuştu. Der
viş Efendi bize haber yetiş

t1rdi: 
Pansiyona gelmiş, beş dakika 

!çerde kalmış, sonra çıkmış, arka
daşımız Mustafa Efendi kendisini 
takip ediyormuş ... Bu vakitsiz zi
yaret bizi çok şüphelendirdi. 

Şürenin hiç şüphesiz aşırılıp git
tiğine kat'i surette hüküm verdik. 

Vakit geçti. Fakat buna rağ
men; hemen M. A. nin pansiyonu
na gittim. Madam vasıtası ile ken
disini pansiyon sahibinin odasına 
çağırdım. Aldığımız haberi, yap-
'-ığımız tertibatı birer birer anlat-
un. Biraz evvel K Pansiyona gi
ip çıkınca bir felaket kokusu al
lığımızı ve ister istemez kendisini 

.,_:alıatsız ettiğimi söyledim. 
M. A. derhal ayıldı.: Süratle=oda
~ ltOştu. İki dakika sonra dön
düğü zaman ağzını açmasına lü
zum kalmadı. Hal ve vaziyeti ba
na herşeyi anlattı. M. A. balmumu 
gibi sararan çehresini yuzume 
yaklaştırdı: Ağlar gibi kesik söz
lerle itiraf etti: 

- Cüzdanım uçurulmuş. İçinde 
217 lira ile bir gün evvel aldığım 
bir şifre ve anahtarı vardı. 

- Tel.iş etme, dedim. Niçin gel 
diğimi Rozadan sakla... Cüzdanın 
gittiğini farkettiğini katiyyen Ro-
zaya belli etme. Benden bir haber 
gelmedikçe bir yere ayrılma. Ve 
Rozayı da bırakma .•. 

Bunları tekrar tekrar tavsiye et 
tikten sonra pansiyondan çıktım 
ve Yusuf Beyle birleştim. Yusuf 
Bey fU malumatı verdi: 

- Biraz evvel Derviş Efendi 
kop koşa geldi. Getirdiği habere 
göre K. Galatasaray hamamına 
girmiş, soyunmuş. Cüzdanım e
manet çekmecesine bırakmış, a
nahtannı alarak içeriye girmiş. 

Mustafa Efendi Hamam sokağın
da bekliyormuş. 

K. Hamamda sabahlıyabilirdi, 

Fakat az bir zaman sonra çıkması 
ihtimali de vardı. Herhalde ortada 
bizim için uygun bir fırsat vardı. 
Değirmendereli beni tanıyodu. 

Buna rağmen arkadaşlarla bera
ber hamama gitmekten kendimi 
alamadım. Yolda çalışma tarzını 
kararlaştırdık. Derviş Efendi ha
mama emanet bırakmadan gire
cekti Ben Yusuf Beyle berabere
manet bırakacaktık. Yusuf Bey 
Derviş Efendinin para cüzdaniyle 
saatini cebine koydu. Birer birer 
hamama girdik. 

Evvela Yusuf Bey ve bir iki da-

vermiş, bekleyip bana vermesini 
tenbih etmiş. 

Milli bayram ve Çocuk bayramı
na ait programı hazırlamak üzere 
dün vilayette bir toplantı yapılmış
tır. 

Vali muavininin başkanlığında 
askeri ve mülki muhtelü daireler ve 
teşekküller namına gelen mümessil
ler ve Halkevleri reislerinden mü
rekkep olan bu toplantıda programın 
anahatları üzerinde görüşülmüş, bu 
yılki milli bayramın daha parlak ve 
Çocuk bayramının da daha çeşitli eğ
lencelerle kutlanması kararlaştırıl

mıştır. 

Her iki bayrama ait programlan 
hazırlamak üzere tali bir komite se
çilmiştir. 

SIHHiYEDE: 

Yeni Bir Hastahk 

Meydana 

Çıkarıldı 
Üç beş dakika sonra ben de içe

riye girdim. Soğukluk yerinde e
linde anahtarla bekliyen Derviş 
Efencü ile karşılaştım: Son günlerde lstanbulda Kalaa-

Derviş Efendinin uzattığı anah- zar denilen ve köpeklerden geçen ye
tan aldım. Keneli anahtarımı Der- ni bir hastalık görülmüştür. Sıhhiye 
viş Efendiye verdim. Oh anahtan Vekaletinin emrile, şehrimizde tet
ele geçirmiştik. kikler yapılmıya başlanmıştır. Bir 

Fakat ne gibi bir bahane bulup kaç ay zarfında bu hastalığa ait dört 
yıkanmadan hamamdan çıkabilir- vaka kaydedilmiştir. Bu vakalardan 
dim? Böyle bir hareket çok fena o- ikisi Ortaköyde, biri Rumelihisarın
labilirdi. f ş meydana çıktığı vakit da görülmüş, dördüncü hasta da A
bütün şüpheler benim üzerime top nadoludan gelmiştir. 
}anırdı. En iyisi birkaç tas su dökü Her gün muhtelif semtlerde tutu
nüp, sıcağı bahane ederek çıkmak lan köpekler Fatih Hayvan hastane-

sine sevkedilerek muayene ve tetkik idi. 
Derviş Efendi ile beraber hama- ler !~pılrnaktadır. Bu ~~st~.lığın te-

. k . dik a·· d "" v.. davısı kolay, fakat teşhısı guç olmak 
mın 1ç ısınma gır . or ugum dır B d b" k 1 1 B "' _ ta . un an ır ac :vı evvc , o.,,.. 
manzarayı hatırladıkça hfılA gulo - zi . d b" ı· k - •· ·ı be aber . . . çın e ır po ıs opegı ı e r 
nm: Bızım Y.u5uf, kurna başında, tt ğı . . b h tal • t t lmu'" • ya ı 1çın u as ıga u u 17, 
ayakta Kazımın başını yıkıyordu. k . d h. k d ğ · · '"l 
K .. ük" v nl · · d k b 1 1 va tın e teş ıs onama ı ı ıçın o -op yıgı an ıçın e ay o an e • 

müştür. Hastalığın arazı şudur: Sıt-
leri ile Kazımın başını, yüzünü o
ğalıyordu. Yalnız elleri değil, dili 
de meşguldü: 

- Askerlik, diyordu, kardeşlik 
sayılır. Şimdi sana beş sabun sü
rerim, sen de bana beş sabun sür
mekle hakkımı ödersin. İstersen 
biribirimizi kescleriz de?. 

K. biraz sonra başına gelecek 
ani ve ağır felaketi hiç sezmiyor
du. Kahkahalarla gülerek cevap 
veriyordu:: 

- Hay Allah senden razı olsun, 
be kardeş! Seni yanıma Hızır mı 

gönderdi böyle?. 
- Yook, öyle söyleme birt>rlPr .. 

Günaha giriyorsun.. Beni Hızır 

değil, şeytan gönderdi. 

maya benzer, ateş nöbetleri yapar, 
kansızlık husule getirir ve dalak bü-
yür. 

POLİSTE: 

Bostan Kuyusundan 

Çıkardan Ceset 
Dün saat 16 sularında, Yedikuıe

de, sinema arkasındaki bostan kuyu
sundan 26 yaşlarında bir erkek cese
cü çıkarılmıştır. Cesedin, bundan bir 
hafta evvel kaybolan Şehremininde 
Karabaş mahallesinde kundura bo
yacısı Sabriye ait olduğu anlaşılmış
tır. Sabrinin, kuyuya kazaen düştü
ğü tesbit edilmiştir. Her ikisinin de kahkahaları 

hamam kubbesini çınlatı

yordu. Oynanan komedi çok gü
lünçlü idi. Ben de, Derviş te gül
mekten katılıyorduk. Yusuf bize 
hamamdan rahat rahat ve hele 
hakkım1zda hiç te şüphe uyandır
mıyacak çok tabii bir şekilde çık
mak zaman ve fırsatım kazandın 
yordu. Vücudunu biraz ıslattık-

yordum. Bir taraftan da Kazımın 
not defterini merak ediyordum. 
Ben defteri karıştırırken, yanm 
saat kadar sonra Yusuf Bey de gel 
di. Gülmekten hep katılıyorduk. 

Yusuf Bey dedi ki: 
- Kurna başında horuldıyarak 

uykuya daldı, hınzır herif... Anah
tarı bulamayınca nasıl apışıp ka
lacağını, ne baygınlıklar geçirece
ğini de seyretmek isterdim. Olma
dı işte! ... 

tan sonra çıktım. Birkaç dakika 
sonra giyinmiye başladım. Dervişe 
de göz işaretiyle çabuk giyinme
sini anlattım. On dakika sonra 
Derviş Efendi benim cüzdanımı 
aldı. Ben de Kazımın biribiri içine 
sokulmuş cüzdanını ele geçirdim. 
Hamamdan çıktık. Hamam önün
de bekliyen Mustafa Efendiye şu 
talimatı verdim:: 

- Yusuf Bey biraz sonra ha
mamdan çıkacak. Eve gelmesini 
söyle, bunu yaptıktan sonra ser
bestsin. 

DÜNKÜ 

(Devamı var} 

YANGINDAN 

Dün Beyoğlunda Bir 
F otoğraJhane Yandı 

Zehirli 
Üç 

Gaz in 
İtfaiyeci 

Tesirile 
Bayıldı 

Dün, saat 15 sularında Beyoğlun
da istiklal caddesinde Ar fotoğrafha
nesinden yangın çıkmış, binanın alt 
ve üst katı yanmıştır. 

Yangının tafsilatı şudur: 
Dün saat 15 sularında, fotoğrafha

ne sahibi Cezmi ve arkadaşları atöl
yede çalışırlarken, boğucu bir koku 
alarak, paltolarını bile giymiye vakit 
bulamadan sokağa f ırlam1şlardır. Fi
limlerin tutuştuğu anlaşılmış, itfai
yeye haber verilmiş, saat 15,30 da it

faiye yangın yerine yetişmiştir. Fa
kat, itfaiye neferleri, yanan filmlerin 

neşrettiği zehirli gaz dolayısile evve

la içeri girememişler, sonra maskele

rini takmışlardır. 

Binanın yanan kısmına su sıkmak 

için, yanındaki Sümer sineması an
tresinde duvarda bir delik açılmış, bu 

MAARiFTE: 

Kız San' at 
Enstitüleri 
Çoğaltılacak 
Maarif Vekaleti, lstanbulda ve di

ğer vilayetlerde kız enstitülerini ço
ğaltmıya karar vermiştir. Enstitüler
den iyi randman elde edildiğinden 
yeni proje bu yıldan itibaren tatbik 
edilmiye başlanacak ve beş sene son 
ra memleketin her tarafında enstitü
ler açılmış olacaktır. 

*Romancı Halit Ziya Uşaklıgil E
minönü Halkevi kütüphanesine 929 
ciltten mürekkep zengin bir hediye 
ver:mistir . .Eminönü Halkevi. Halit 
Ziya Upklıgilc, bu degerlı yardım-
dan dolayı gazetemiz vasıtnsile te
şekür etmektedir. 

* Iki aydanberi Şişli .Etfal hasta
nesinde hasta yatmakta olan Hukuk 
fakültesi devletler hususi hukuku 
ordinaryos profesörii Muammer Ra
şidi dün, son sınıf talebesinden bir 
heyet fakülte adına ziyaret etmiştir. 

MOTEFERRIK: 

Yeni Seyr~sefer 

Tedbirleri 

Ahnıyor 

radan fotoğrafhaneye geçilerek su sı
kılmıya başlanmıştır. 

Fakat, fotoğrafhanenin alt ve üst 
katının dahili kısımları ve eşyalar ta 
mamen yanmış, yangın ancak saat 18 
de söndürülebilmiştir. 

Yangının, soba borularının ahşap 
merdivenleri kızdırmasından çıktığı 

tahmin edilmektedir. Fotoğrafhane 

sigortalıdır. Tahkikat yapılmaktadır. 
Dünkü yangın esnasında, maske ta 

karak fotoğrafhaneye girip çalışan it 
faiyecllerden Cevdet, Omer ve Neca
ti, içerideki hararetten dolayı bunal
mışlar, maskeleri çıkarmak isterler
ken, boğucu gaz tesirile bayılmışlar
dır. itfaiyeciler derhal hastaneye kal 
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 
Yangın esnasında, Beyoğlunda sey

rüsefer uzun müddet muattal kal
mıştır. 

BELEDİYEDE : 

Şehir Meclisi 
Toplanması 
Yarın Başlıyacak 
Şehir meclisi yarın nisan içtimaı 

devresinin ilk toplantısını yapacruv 
tır. Bu devrede, Mezbaha resimle

rinde yapılan yenilikler dolayısile 

şubat devresine yetiştirilemiyen 938 
belediye bütçesi de müzakere edile
cektir. 

Daimi encümen valinin başkanlı· 
ğında toplanarak yeni belediye büt
çesini hazırlamıya başlamıştır. 

Meclisin yarınki toplantısında be-
1~; .... v.,. bağlı Sular idaresinin 937 
bilançosu da tetkik olunacaktır. 

Gazi Köprüsünün 
ilk Dubası 

Gazi köprüsünün istinat ayakları-

nın fazla ağırlığa dayanamıyacağı id

diasile aylardanberi süren belediye 
ile inşaatı üzerine alan firmalar ara

sındaki ihtilaf nihayet halledilmiştir. 

Köprünün projelerini yapan mühen
dis Piju şehrimize geldiği ve bu iddi
aları reddederek her türlü mesuliye
ti üzerine aldığı için dün sabah köp
rünün ilk dubası yerine konulmuş

tur. 
* Belediye pisliğe mani olmak 

üzere yarın sabahtan itibaren lokan
ta ve aşçı dükkanlarında büyük kü
çük her nevi havlu kullanılmasını 

yasak etmiştir. Lokanta her havlu 
yerine ince kağıtlar kullanacaklar
dır. * Nafia Vekfiletile belediye ta
rafından Haydarpaşada müştereken 
yaptırılacak olan şimendifer geçit 
köprüsü inşaatına haziranda başlana 
caktır. 

gitmelerine dikkat edilmektedir. 

··---·········-···-······························· 1 : 

i Ankaradan i 
i_T elefon ve Telgrafla _ .... J 

İş Bankası 
Umumi Heyeti 
Toplanıyor 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden) -= 
Ttirkiye İş Bankusı hissedarları umu 
mi heyeti yarın toplanacaktır. Umu
mi heyete nrzedilecck olan rnücssis
lerin 14 üncü çalışma yılına nit idare 
meclisi raporu ve 1937 bilançosu ha
zırlanmıştır. Raporda dünyanın eko
nomik vaziyeti ve iç mahsullerimiz, 
iç ticaretimiz geniş bir tahlile tfıbi tu 
tulmaktadır. Hissedarlar umumi ınec 
lisinin tasvibine sunulacak olan bilan 
çoda 751 küsur bin liralık kfınn tev 
ziata esas tutulması teklif olunmak
tadır. Bu suretle müessesenin ihtiyat 
akçesinin 193G yılına nazaran 220 bin 
lira bir fazlalıkla 3470000 lira olarak 
tespiti istenmektedir. Bankanın bi -
lançosunda tasarı-uf tevdiatının yılba 
şında 27 milyon lirayı geçtif,ri iftihar 
la görülmektedir. İdare meclisi rapo 
runda 937 karının tamamı ödcmniı 
ve on liralık beher hisseye 92 kuruş 
ve bche.r hisselerine de 90 lira dağıbl 
masına karar verilmiştir. Tcvziata 
11 nisanda başlanması takarrür et :: 
miştir. 

Tekzip Ediliyor 
Ankara, 30 (Tan muhabirin .: 

den) - Bir milli Ekonomi Bakan
lığı kurulacağı ve İktısat Vekfilcti
nin de Ticaret V ckaleti şeklini ala
cağı yolunda verilen haberler bu
rada tekzip edilmektedir. 

Meclis Toplantısında 
Ankara, 30 (Tan muhabirinden) 

- Büyük Millet Meclisi bugün Re
fet Canıtez'in başkanlığında toplan
dı. Teşviki sanayi kanununun 31 inci 
maddesinin tefsirine nit layiha kabul 
edildi. Bundan sonrn, Demiryollan 
ile eşya nakliyatına müteallik kanu
nun da ikinci müzakeresi yapılarak 
kabul edilmiştir. Müteakıben, 1937 
mali yılı muvazenei umumiyesine da 
hil bazı daire bütçelerine munzam ve 
fevkalade tahsis~t verilmesini ve ba
zı daireler bütçelerinde de değişiklik 
ler va .. ulnuu<ını~asv.ip etmişti,r. 

Bugünkü twıanuua hutany4 me-
busu Naşit Hakkı Uluğ Gölcükte de
nize indirilen "Atak,, adlı geminin 
Türk deniz sanayii iç.in bir fnhir ve
silesi olduğunu söylemiş ve bu işi 
başaran Türk gençlerini saygı ile se
lamladığını ifade etmiştir. Meclis bu 
sevgi hislerine :iştirak etmiştir. 

Kamutay cumn günü toplanacak
tn. 

Lord Loyd Bugün 
An karada ~ 

Adana, 30 (Tan muhabirinden).= 
Ingiliz devlet adamı Lort Loyd To
ros Ekspresile bugün Ankaraya ha
reket etti. Refakatindeki subaylar 
geldikleri tayyare ile Kıbrısa döndü
ler. 

Baıvekilin Ziyafeti 
Ankara, 30 (Tan muhabirinden) 

Başvekil Celal Bayar, bir nisan akşa
mı Ankarapalasta kordiplomatik ve 
Vekiller heyetinin davetli bulundu-
ğu bir akşam yemeği verecektir. Btı 
yemeği bir süvare takip edecektir. 

iki Yeni Sefaret Binası 
Ankara, 30 (Tan muhabirinden).....:: 

Otomobil kazalarından sonra em
niyet müdürlüğünün seyrüsefer işleri 
üzerinde aldığı yeni tedbirler, şeh
rin umuhi manzarasında büyük bir 
değişlik yapmıştır. Otomobillerin, 
bilhassa günün bazı saatlerinde, ka
labalık caddeler üzerinde yolcu in
dirmelerine ve peşine takıldıklan 

tramvay veya otobüslerin solundan 
kıvrılıp yollarına devam ctmeleyine 
mani olunmakta, ayrıca sürat mese
lesine çok ehemmiyet verilmekte
dir. Bilhassa Maslak yolunda sıkı bir 
kontrol tesis edilmiştir. 

Taksim - Yeni mahalle otobüsle
rinin otuz kilometreden fazla süratle 
gitmelerine ve virajlarda ortadan 
çizilen çizgilerin mutlaka sağından 

* Evvelki gece, Karadenizde ye
niden bir fırtına koptuğu haber ve
rilmektedir. Fırtına ani olmuş ve ge
miler ancak limanlara sığınabilecek 
kadar bir vakit bulmuşlardır. Fırtı
na etrafında bir kaza haberi gelme
miştir. 

Hükumetimiz Yunanistanda ve Mı
sırda birer yeni sefaret binası yaP" 
tırmıya başlamak üzeredir. Bu if 
için arsaların satın alınmasına 151 
bin Türk lirası tahsis edilmiştir. 

1 TAKViM ve HAVAJ 

RESiMLER: 31 Mart 1938 
PERŞEMBE 

3 Unca ay GDn: 31 Kasım: 234 
Arabf• 1367 RumT• 1".l 'ı" 

Muharrem: ~ Mart: 18 
GUneı: 6,46 Öğle: 12,18 

l lkindl: 16,62 - Akıam: 18,22 
Yatsı : 20,04 - lmsllk: 4,0ll -YURTTA HAVA VAZIYE11 
Yurdun Ege vC' Akdeniz kıyıları böl le' 

rilc Orta Anndolunun cC'mtp t, ı ıml rı ıı~: 
hava bulutlu d l er bölgdC'rd<' umumb"t 
çok bulutlu ve mevzii yağ 1ı geçmiş ril1' 
garlar şimali istik metten K rnd•n ı 1 111' 
lanndn kuvvetli diğer yerlerde ortn k ~
vettc esmiştir. 

DUn İstnnbulda h ava kapal ı \"<' a 
1ı geçmiş, rüzgtır şimali lst k m t n 

kika sonra .Derviş Efendi soyunup 
içeriye gittiler. Ben mahsus biraz 
yavaş soyunarak geciktim. K., Yu 
suf Bey ile Derviş Efendiyi tanı
mazdı. Yusuf Bey hamamın içine 
girer girmez K. nin başını sabun
lamak ile meşgul olduğunu gör
müş ve yıkandığı kurnanın karşı 
tarafına geçmiş. K'.. nin bir tarafta 
bıraktığı emanet çekmece anahta
rını başının sabunlu olmasından 

istifade ederek kimseye gösterme
den almış. Hamamın soğııkluğun
da tesadüf ettiği Derviş Efendive 

Bu sözlerden sonra ilerlemiye 
başladım. Sokakta kimseler yok
tu. İlk işim cüzdanları muayene et 
mek oldu. M. A. nin cüzdanı oldu
ğu gibi idi. Söylediği herşeyi yerli 
yerinde buldum. K. nin cüzdanın
dan on dört lira ile birkaç mek
tup, bir cep takvimi ve bir de not 
defteri çıktı. Muvaffakıyetin ver
diği neşe ve sevinç içinde Halep 
sokağında oturduğıımuz pansiyona 
geldik. Hiç uyumak kabil mi? Gül 
rnekten bir türlü kendimi alamı-

DUn, istiklal caddesinde iç kısımlan tamamen yanan fotoğrafhane, itfaiye ateşi söndürm1ye ~alı~yor. Sağda 
ve soldaki resimlerde tedavi altına alınan itfaiyecileri .l?Örüvoruz. 

de 6 HA 8 metre hızla c"ml tir. S ,t 14 
barometre 762,9 mlllmctrc ldı. }ta rrt 1 
çok 7,4 ve en az sıfırın altında O,B s nt 
olarak knvdedilmlstlr. 
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Halfaks'ın Nutku ___ • Musiki, Mizacı 
Oma Rıza DOaRUL RUSYA: Yumucnflr mı 7 Inptere Hariciye NUD'hlma iT ALYA : L d s-

pldiği gündenberi İncilis ha- ----- A n·ka on ra [Y B FELEV1 
tidyeainin Avam Kamarumda lda- B M ı· • m e nın H Pi A azan: • ~J 
'-ini, İngtlls taamUlilDe tevfikan, • USO 101 arp 801 ~nlercle Beyollu B.ıkevinbı 

''-tvekil Mister Chamberlain'e bıra- T 1 . e· Sefı·rı· Harbe Karşı Bı·re Komitesinin i)'i sesleri toplaması mibıasebetile,... 'a8 Lord Balifu da dllD bir nutuk 88lfUZ YJ Jl dJiım bir bentte "mmild mi.sacı 1'11-

ICiyUyerek İngilterenln dq aiyuuı· •• d d• JJk K J maptır" diye mevcut olan~ 
.. izah etti. Fakat Lord Balifas, Bat- Mudafaa ır ıyor o 1 B h G· . . arar an bir sözden bahsetmiftim. 

"ekilin ceçenlerde anlattıklarından Ro 30 (Husu.si) - Sinyor Mus- n a a se ırışıyor Londra, 30 (Hu.sus!) - News ga- Okuyucularmmdan bir zat baa 
..... bqka veya daha fazla bir teY llni ~ .. .. ğleden sonra Senatoda zetesi yazıyor: Avusturyanın Alman bir mektup yazarak bu bende, hele 
1Ci1lememi1, yalnız Mister Chamber- somiW ~.gundaf o hakkında bir nutuk yaya ilhakı ve Litvanya - Lehis- ba IÖse iti~ ediyor. Mektubun o 
1-

1
- t f d .. 1 tkan A- mu aa Amerikanın Londra sefiri Pat- mOteaddit konuşmalanm oldu. _

1 
__ --LJ--

11 
, 

..... ara ın an soy eneD nu .. 1 miştir s· yor Mussollni ltalyan 1 i be tan ihtilafı üzerine Sovyet Rusya parçumı - 1111& cuayoram: '""-ı ..ıı __ -Lu• 1 soy e · m rick Kennedy here ç ye nze • Ve hasbühallerden edindiiim intı 
- e Partisi tarafın- tımuu 0 

anan hudutlannın geçilınez bir halde ol- · Birliği harp plim komitesi hemen "Her gün TAN gazetesindeki ma-.._ tml .. n mel:. DilDyanın sayıb zencfnleri b 1 1 1938 d b" A har 
-.r-ateti pddetle tenkit e " •e JUU• du.ıı..·-u te1..---;.... ettır" diltten sonra, a ar a e ır vrupa • hergün Stalinin nezareti altında top kalelerinizi okumakla zevldyap oluyo '-tle bir L d awu ucu Wlo arasında olan Amerikan mflmes • • ı .x..-. lad m ~- r Ce. miyetinln zlfmı aerelmlla-1 taarruzun en iyi bir müdafaa olduıı.... binin pat amıyacaıı; ..... an 1 • lanmakta ve toplantıya Harbiye ko- rum. Allah kalemini• kuvvet, kari-
... te·L d -L ----e e &"" sili cazetecilerle en samimi ve • Benim kanaatime göre, Avru- ak _.._.~=- hanızadaiına .. t in T .tı.Lı- a 

pir e er- onaa -.,- nu so-yle-'• ltalyanın dört milyonu ı miseri Voroşilof iştir etmoı:AıA:UU"· vusa vers · ~mu-•- l ı- 1 ~ en ahba-a konapn bir dip omat • d b .. n b t k kulannı yak --ertıere derman bulmalı:taa cu 
0 

• ilk --• muharibi olmak üzere 8 - 9 .. ~ pa a uıı; ... n aru ° Komitenin ilk verdiği karar, Sovyet saade ederseniz bugünkil nüshada .._.iL .... tır. Çok nazik ve kanşık beynel- la t üh" hidiseler •u -
'lllPDa anlatmqtır. mil- L•ıriyi seferber edbileceM-ı ' 'ıran m ım ~ .,.-· Birliğini beş müdafaa kısmına •· yazdığınız fikre itiraz edeceğim. Lord Halil , ,~ ._ el Mil ~ -- ıu,..- e;.u.u milel meselelerde bile kanaati,. killerde muharebesiz neticelendi n.. 
L • as • svre, uU ınra a • bn .. 11-ı..+ı ... Düçe, bütün ltalyanın yırmaktır: (1) - Uzak Şark, (2) &#"'j "6us1ld mizacı vıınm-tır) diyorsa-.. da &AU&& ... "9~ rini dostça ve hiç gizlemeden P· .1 kti vu. ., ~-.-

Uer Cemiy~tinl toplanmaJ• vet 44 milyon nüfusla olduğunu, on se- zetecilere söyler. Sefir, seçende • rı ece r: Mongolistan, (3) Romanya hududu nuz. VAJaa bu söz Fransızca bir dar-
~ onu bıru daha kilçfiltmekten nede bu nüfusun elli milyona çıka- kabul ettiği muhabirlere f1I b- ispanya harbi İngiltere ve Fran (Buraya 43 fırka asker ve 800 tay- bımeseldir. Fakat her darbımeselia 
-ta& bir ite )"arama. Çi1Dkl Mil· catuu anlat!Dlf, daha sonra "Libya- d sözleri söylemiştir: sanın müdahalesini imkanlaştı· ı , yare, icabında Çekoslovakyaya yar • mutlaka hakikat olması lAzım gelma 
letJer Cemiyeti 711 toplanıp birtalam ya Od kolordu göndererek ve lspan- ' rabilecek zamandan evvel niha- dun için gönderilmiştir). (4) Lehis- yaf Zamanla telikkiler delifebWr. 
fa141aa kararlar verecek n it• 7ib· yaya yardım ettik. Fakat bunlar bi- "- 1938 senesinde harp obm- • yetlenecektir. Çekoslovakyadaki tan hududu, (5) Leningrattan Fin hu- Şimdi ben bu darbımeselc:le hiç dol-
.._ lleme m•skara olaeak 7ahut te- z1 zlfa uğratmadı.,, demiştir. yacaktır. Buna bire karşı on bah- Alman ekalliyetleri meselesini duduna kadar u:uanan fimall garbi ruluk görmüyorum. Çünkü aksi .. 
-.. bir ittifak yapma711 blbcak Deniz kuvvetlerinden bahseden se girerim. Vlkıi iman otlunun . de Bitlerle Prag c!iplomatlan kar saha. bit oluyor. Musikinin en ziyade Der-
~ .. nretle Milletler Cem1T9ti cer· Sinyor Mussolini; "Donanma sahibi hiçbir zaman yanılmamasına im- ~ plıkh ve kendi aralannda tasfiye Bu kısımlardan her birlnln ordusu lemif olc:luğu Almanyada ve İtalyada 
.........__. ... __ -""--"" ı.-1..1---- kar kin yoktur. Fakat, siyasi haya- ed-eklerdı"r. O meselede de İn • ku ti ardır h biri miza lann hi .. -..ı.A..... ıırftp 
........ Lt....... ...,..... ~ -r:::=~ olmak Italya için bir vazifedir.,, dl- "" ve tayare vve v ve er ç ç )'UDl~aua .-.. • 

.. ..,.. hU&iiiiitlt eeıaa..I a...-wı;aa " yerek Italyanın birkaç sene sonra se- tun ve buradaki vazifem dolayı- • pltere, Fransa ve Rusyamn si • diğer kısımdan müstakil bir surette müyoruz. Binaenaleyh bunun aksini ._awet eeplaed, brpld eeplae ta- klz yepyeni saffıharp gemisine sahip sile görilşttltum sevattan edindi- • lihh bir harekete geçmelerini i- hareket edebilecek tarzda hazırlan - ispat eden delllleri sayalım: İıwanlan 

..,..._ hanmetle brplaaaeakbr. olacalını, söylemiı ve daha sonra jim kanaat beni ba hOkme sev. cap ettirecek vahim hldiseleria mıştır. Uzak Şark, Karadeniz ve Le- bin"birile muharebeye ınarf1arla lll!Y-

1.or.t BaUfa, Amele Partisinba il- bava kuvvetlerinden bahsederek I- ketmiıtir. : çıkacatmı hiç zannetmiyorum. ningrat kısımlarma deniz kuvvetleri kederler. İnce saz işret iptilAsını art-
h.eti Be lstihZMmJ daha Derl ıittı- talyanın binlerce tayyareye sahip ol- Hatta size 1939 senesinde de İngiltere ise, devam ettitl silih- de yardım etmektedir. tınr ve eberl kavga ve vurupna ile 
..._ Oll1I "KoDektif altlmatom ma- dulunu ve bunlann en modem ne- bir harp patlamıyacatmı söyliye lanma procramJDJ muntazaman -o-- sona erer. Neşeli havalar, dans musl-
lll De tllplomaaı"" diT9 tarif etmlftir. viden bulunduğunu 20 - 30 bin pi- bilirim. Vikıi o sene için bahse tatbik etmekle seleeek seneler HiNDiSTAN: kisi sefahate ve 7.eVZeklile meyil ve-

1.ord Ballfu'm Mister awaı.er- lot yetlftirildiğinl anlatmıf ve ltal- tutuşmak vakti henlb ıelmemit- için de :Avrup• salhtbafl kurtara- rir, hazin havalar yesi mucip olur. 
lal. tarafmdaa mtldafaa olma "O- yan bava kuvvetlerinin yapacalı va- tir. Amma, bu seneki kanaati • cak vaziyete gelmiş olacakbr. Şu Senfoniler, sonatlar insanı uyufturur 
....... taahhtltlen clrmemek,, Ü· zlfeleri izah etmiştir. mln kuvvetini ıöstermek itibari- na da hatırlatayun ki, havai si- Gandinin ve nihayet uyutur. Daha sayayım mı! 
h.ecim teyit etmem P79t tabU Wi. Sinyor Mussollni daha aonra, Mil- le plecek seneyi de pmdiden ill· lihlanma procrammm mflstace- İnsanların muhabbete, hüsn6 mua 
~.., 1ncntere bbbaeli tefi cibi ... letler cemiyetine hücum ederek ltal- ve etmeyi münasip gördüm. len tatbikini gece çalışmalarile de Hasta}ıgı"" ferete, rahat düşüıuniye ihtiyaçtan 
~ aiyasetinl pnlfletmek, anlat- yanın hayallere inanmadığını ve bu Bu hOkme varmak flzere nele- . tamamlamak istiyen İngilterede var. Bunlan temin edemiyen musild 
aııa. hnktnlannı kuvvetleD4irmek ta- ...r. • .1en Cenevreye bütün pencerele- re istinat ettiibni soracabmız. bu y(lzden işsizlik te azalacaktır. Av ı h - yi ancak yemeklerin üzerine az mlk-
~-- f..&.. .. f-.-U.1.-- .,..._ ) L l 0 gır aş tarda alınan bır" liko"'r adde._-1- -l.~'Vldır. Onma ~ • .,.. .. _ rt kapadığını söylemtı ve nutkuna Londraya tayin edlldiilm zaman Bu sene vece ece-. sene çın ıı.u&e& -

.._ İtalya aramdaki koDapaalana fÖyle devam etmiştir: danberi Başveldlle, Hariciye Ve- bire oa muharebe bahsine gir • Kalküta, 30 (A.A.) - Orfssa ey&· dojru telikki olur nnnındayım_ 
~ bir neticeye ballanacaiı lmidinl "Bugün her kim ltalyan yurdu- kili Lord Balifabla ve Avrupa mek latiyenler kaqıma celsin • letinde bulunan Gandi'nin sıhhatinin Okuyucumun ba çok sOze1 mil~ 
lıda. etmlı ve lncntenaba ispanya- nun hak ve menfaatlerine zarar ver- devletlerinin Londra elçilerile • ler!! birdenbire l8l'IÜmJf olduğu neşredi· leuma kup diyecek IÖdm )'Ok: 

~ kup "kanp:namalı:" li)'aetinl ta- miye cesaret ederse, karada, havada len bir bültende bildirilmektedir. Frenklerin o darbımeselini mtlda&a 
~ devam edeeelfal, çllnldl Amele w denizde siWılı bütün bir milletin -- - Bununla beraber kendisinin tethifçi edetek değilim. Ukin insaf etmeli ki 

artisi tarafından iatendiii pM ı... çat mağrur kat1 mukabelesile kar- L d R mahpuslann ıtlakı maksadile Ben- birçok iyi 19yler zamanla hflnned 
ha.yaya silAh ". sönllltl si•deriline plapcaktır. on ra ve oma gale hükftınetile müzakerelere devam vilcutlaruu kayltettikleri clbl ..a,.; 
........ büyük bır harbe 701 açaealuu Umumiyet itibarile barışı temin etmek üzere cumartesi günü Kalkü- ki de insanlar tizerlndeki hayırlı ~ 
"rlemiıtir M 1 1 d tava dönmesi ,mnht.P~~ ...._. 1sa7•st ·,.. •-- ....... • • • etmek J~iyoruz. Fakat bilhassa ken- H • eli ..... _ n,. ı..ı ... d " f:.•wi ıı.ı;c- ı.::u.ıı. t-_.,_ - aa varqımızı, ner ıurıu hayali -her angı ese e er e Gan 'nin s"-ti -, ,•Y ,. ..... e uc; mmlldye mi, )'Oba• ..-..ı teJ'l '-
ı-_ yasetiai iki.,... etrafında top- türlü ham, batıl ve muhali hayali defa aarsılmıştır. Hepsinin de sebebi istismar eden insanlara JDJ dflpr. 0-
;""tır: İngiltere dahilde demokra- reddediyoruz ve bunun içindir ki, A 1 1 ? . fazla çall§ID8ktan mütevellit yorgun- naa takdirini de ismini venniyea g.; 
ı.!1. korumak ft ferdi JaaJdan ui• Cenevrede bunları satan .. dükkin l n aşıyor ar luktur. ""' rilmlziD imaftna bırakıyorum. ~mak; hari~te anlapna lmklnla- terkettik. Milletler arasındaki mO~a • : 

~ pnlşletmek ... -'-"" batlı .. bellerde mtılıim olan ... dalma mü MEKSiKA 
~ketim takip edecektir. him ohnUf olan feY harp potansiyeli- İtalyan Hariciye Vekili Kont Cia-ı nn temdidi üzerinde mutabık kaim- : , 
laaılterede muhalefetin ba li,...et· dir no ile İngiliz sefiri arasında ba§lıyan dığı kanaati vardır. 

1 

:::.. ..... alsazluiana .......,. ... Senato B. Massollnlyl fldcleUe al- müzakereler devam ediyor. '·- -.elai Faşist 
edeceii bactmilD haberleriDden kı§lamıştır. yedi günde yedi kere karşılaşmış 

~or. olan iki diplomatın hangi meseleler Yukarıdaki meselelerden sonra fs.. Memleketlere 
..._~~nwılerclume um~~---~~i:r!-!~ ÇEKQSLQVAKY A: üstünde mutabık kaldıkları henüz panya vaziyeti görüşülmüştür. lspan-
~.... NlnlUll-

3
• ııuu bildirilmemiştir. Fakat nim resmi ya meselesinde İtalyanlar İngiliz nok petrol vermiyor 

gibi sösterilmeai, muhalefet kanallardan ~ haberlere ve İ~- tal narazını kabul etmiş vaziyette-
~dan humedilmedili için bu Südetler yeni yan gazetelerının kullandıklan lisa- dirler. Gönüllülerini geri çekmeyi ve Vaşington, 30 (A.A.) - Oğrenil-
~ •Wdbnetln İspaaya meselesine na bakılırsa, müzakere vlsi bir prog- General Frankounun kati zaferi tak eliğine göre, Almanya, ltalya ve Ja-

tuttata liyued talı:bila içba J'9- s • d J ramla ve müsait bir hava içinde ce- dirinde ne toprak, ne idare ve ne de ponya, birtakım efbas vuıtasile, pet-~ hlr takrir vermiıtir. Bu takrir do- eçım e Srar reyan etmektedir. sevkülceyt bakımlanndan bir men rol satın almak için Meksika maka-

~ iki tanfm noktai nazan bir G •• t • J Şimdiden kati olarak bilinen birşey faat gözetmemeyi kabul etmişlerdir. matı nezdinde teşebbüslerde bulun-
~ daha farplfHak n ldç ftlphe 05 erıyor ar varsa, bu m~erele~ Hitlerin ~ Maamafih İtalyanlar, radyolan vası- muşlardır. Fakat Meksika reisicüm-
..__ ~ hflldbnet yiae eberiT9t kasa· • mayı ziyaretıne tesadüf eden 15 nı- tasil .... ll"l . . ktan km buru Kardena, Faşist memleketlere 
·~ klini kurtaracaktır. Prag, 3o (Hususı) - Çekoslovak • sandan evvel neticelendirileceğidir. egon~ u en;:ı ço çe kr i:e petrol vermekten kat'l IUl'ette imti· t.ı.~;v biribirbd takip eden mi· ya hükt1meti yakında Henlayn gru ahaf ld razı olduk annı er akpm te ar • etmiştir 

lar ~--ııterede siyasi sörfltler pu ile m~ereye ba~yacaktır. E- Mevsuk malumat alan m i en, yorlar. Bugüne kadar İtalyan gönül- na · haberlere gö-
~da .. ~ .. bir a,nhk balanda- sasen Başvekil B. Hodza nın be~ana- ehemmiyetli noktalarda prensip iti- lülerinin çekilmemesinin de Cümhu- re, !'!:.~~~a=enas, Amerika 
~11 apaçık';;.teriyor. Battl ba •Y· tından sonra bu hareket beklenıyor-ı barile anlaşma hasıl olduğu oğrenill- riyetçilere Fransa ve Rusy~c:lmı edi- hükumetinden lngillz ve Amerikan 

>'•vat Pftf muhafauklr du. yor. len yardımlan sebep olarak gösteri- petrol kumpanyalarının satm alınma 
e de sirayet ettlli de .U1leD· Alman mebusu ~~ Kundt bu- İki tarafın prensip itibarile muta- yorlar. sını protesto eden birnotamn gelmesi 

,..,.,tMıı. gün mecllılte Çeklenn Sudetlere mu bık kaldıklan noktalar fUlllardır: Fili.tin üzerine Meksika mümessiller meclisi 

'1u.anİ. be her ani aynbk, Mis- tavaat etmeleri lizım geldiğinl an- Süuqp lıanalı ni fevkalAde bir toplantıya ça~ 
Claanıber::in tarafındaa bactin latmıf ve ~lmanlar aleyhinde tutu- Filistin meselesinde hayli müşkil- tır. 
be olwıan siyasetin varacaiı ne- lan siyasetın ak~ete mahkt1m ol- İtalya kanal üstünde kontrol hak- lat çıkmıştır. İki taraf noktai nazar. Amerikanın Karan 
e ıöre ya pnl,liyeeek yahut da- dujwıu izah etmış veirbeyanatına §Uharp kım kvukabul ettdairemanalemiştir .... !.1'1 tatularaf, lannda epey aynhk olduğu anlaşıl- Vaşington, 30 (A.A.) - B. Bul 

..._:nt~ •• "'---ı 1.-.111&1 .. _L..ııı.....ııe İn· tekilde devam etmişt : uun k m a...,uo. tu • mı..+ır. Filistin meselesinde iki nok- .. . 
·- ~uıı ....,... 111aa.uu tı d . . d ' k d ari lan .,~ bugun nep-edilen bir beyann•mede. 

btltilD siyasetini yeallemek "Eğer Çekler, bir bal sureti but- cbeyna nalın aır ~ ıye a ar :r 0 tainann telif için gelen Rendel'in Mekslkanın Amerikan petrol firket-
h--ı .. eti-ı Ll---ı--L akli talı:- mak bahsindeki niyetlerinin Alman- e ilel itilifa riayetk kalma- dellleUle bir neticeye vanlacağı erini almak hakkını resmen 
_. • ., uı ~ ta hh .. t ed klerd" 1 satm 
baıflnlrii hfildbnet ma\'affalı: 1ar tarafından itimat ile karşılanma YI a u ece ır. umulmaktadır. Maamafih Filistin A- tanımakta ve fakat makul bir bedel 

~siyasetini sonuna kadar takibe sını isterlerse, kendilerinin çıkardık Kızıl dena raplan üstünde İtalyanların epey za- verilmesini istemektedir. 

Atatürkle Yunan 

Kralı Arasında 
Ankara, 80 (A.A..) - Milli Yunan~ 

ramı mQnuebetb-Je Relsldlmhm Atatark 
De Yunan kralı mumda aplJdaJri tıellraf 
lar teati olumnustur. 
MıJMte ikinci JorJ 

Elenı.,. Krah 

ımu Elen bQramı m~ lllde9 
teJerine en bara.retli tebrlklaim1 " _. 
eabal Alldetlerl lerek un ve dost Yanaa 
mllletinln '9fahı hmmund•lrt amfml dDek 
1erim1 arzetmekJe ~ bütf7arım. 

K. ATATORIC 
ııc.eııne CDmhurrelll 

ANKARA 

J:ksellN"'mn JQtufklr tıemeımDstnde 

derin bJr surette mQtebulla olarak • .. 
mimi ~ .. phll ..t.a.t 
ne un ve dost TOr1c mmeunm refabı ..... 
smundaJd dDeklerimin bbuUlDO ılea _.. 
1ertm. 

'o"' 
MISIR: 

~edecektir. lan kanunlan ve anayasayı dürüst -- mandır radyo vasıtasile devam ettir- B Bul, Meksika hOkdmetlnin 
--~---=====-=------· bir ıurette tatbiltle bu itimada liyık Londra ve Roma katt bir ltilifla bu dikleri propaganda ıimdiden kesil- haklı. b kk . etli bir tam hal KahJre, 

30 
(A...A.) _Yakın eenubl 

olduklannı göstermelidirler. tık önce :izd7ar se~bestçevuı!: = miştir. bulaca; ü;idi:ı:ı~. Mısır ne Kahire elvarının bir kısmın 

Seçim Srasmcla 

Gözyaıı Gem ela 
Kullanılacak 

Litvanya Sefri 
de bu kanunlann mevzuu bahsettiği yor · arp e- Alıdenh da aeçim yapılacaktır. HOk6met hltr 
yeni se41mi yapmalıdırlar. nizin ~itaraflığmi kabul etmi§ vazi. INGILTERE: .... ...,._ mkı tedbirler almıfbr. Nepo 

Ancak milliyet meselesinin cesaret Yettedirler. Akdeniz meselesi bir kül olarak """ ~ 

~arıovaya Gel• 
'1arşova, 30 (A.A.) - Lltvanya-

U ve esulı bir hal suretine raptıdır Bu suretle iki devlet imparator- tetkik olunmuştur. Esas itibarlle ev- lunan bir beyannamede asayifl boza 
ki Çekoslovakyaya dahili ve harici luk Yollarını taciz etmemek üzere bir velce iki hükfunet arasında imza Kabine Toplancl& cak herhangi bir toplantıya btp Pi 
devamlı bir sulh temin edebilir. neVt anlaşmaya V81'Dllf bulunuyor. l•nmıı olan Centilmen Agremens'in Londra, 

30 
(Hususi)_ Kabille,~ :.hareket olunacaiı bDdirllinek • 

Arap diyarlan ~yeli bir feldlde kabul olunacatı sabah CbamberlaJn'in riJueti altında KuJlamlacak tedbirler arumda gk Jeru V arşova sefiri miralay Sldr· • 
buraya gelmiştir. Mumaileyh per- Bir Yanardag Yeniden 
be günü itimatnameslni takdim 

tir. lnclifaa Baıladı 
Polonya - Litvanya konupnalan 

Ye kadar iki memleket arasın· Moskova, 30 (A.A.) - Kamçatka 
lrlünakaıit vasıtalan hakkında· mmtaka'Mda on senedenbert sönmüş 
~ ıenmit olan Avaçinsk volkanı yeniden lndi-
lfenıu:vo 1;;:;_ ~ıı:tün sl- faa baflamıştır. Bu indifa elli sene-

~ ikt= meeeleler normal dip denberl tesadüf edilenlerin en flddet 
Yolile tetkik edilecektir· llsidir. 

n... tahmin ~illyor. toplamnqtır. yap pzl de vardır. 
uu devlet nüfQz mmtakalarmı na- ------------- Haber verildillrie &fire, lfçl ~ Veft partisi dünJdl toplanbsı eomm 

zari olarak taksim etmlf bir feltle Kısa Haberler Avam Kamarasına dıt llywt haklnn da halka beyanname~ Bu 
varmqlardır. da ve orta Avrupa meselelerini ihtiva beyannamede, eeçlciler, parti aleyhin 

Böylece, Müsliiman l1eminin bir * Batdat hGkametl Sam ,,. Ba1eplıe eden bir takrir verecektir. de ppalan nepiyat " propapndala-
kısmı ÜltÜnde ltaıyanlann notuz bak komoloılluklar lbdestnı karar wrmlftlr Parti, stlAhlanma meeelelerl bat • ra klpılınlınuyl ft tentr ve taZYft 
lannı İngiltere ilk defa tanımıı olu- * ltaın Maarif Nazın, t~ d&ı - kınctakl tepiki m-atnm, htlkOmetle WrlDdıe lraJmıyarat N.Jlerinl _. • 
Yor. mek 8zıere BeJırattan ~- arasında tam bir mutabakat mevcut .._._ a...n .. - w ll8Çime nezaret * lran DabDQe Naın l'cınlbu', enda. ~ --.-......,,• Şarki Afrika meeelesfnde de birçok trl ve medel• nuırblma ta.Jtn edil • olc:IUiu iDtlbamın hAsal olmMl!ldan m eden ID9ID1ll'lana da dolru hareb& 
Dürüzlerin haDec:lilctlii ft hudutla- mlstlr. .tt._ etmektedir. tllmeJerJne ~ 
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C\ 1 .. ·~-. ·, , ... : . - .. 

ırnak izleri Yüz 
Güzelliğini Bozar mı? 

Ehlivukuf Dün Şikayetçinin Yüzünü 
Tetkik Etti ve Güzelliğini 
Bozmadığı Neticesine Vardı 

Asliye dördüncü ceza mahkemesi, 
bir yaralama davasına başlamıştır. 
Davacı, Bomonti caddesinde 5 numa
ralı evde oturan Elini isminde genç 
ve güzel bir kadındır. Suçlusu da 
komşusu B yan Hayriyedir. İddiaya 
göre, suçlu; Elini'nin yüzünü tırma
lamış, tedaviden sonra yüzünde ha
fif bir iz kalmıştır. Ceza kanununun 
çehrede sabit iz bırnkanlara verece
ği cezn alelade yaralama cezaların
dan ağırdır. Davacı geçen celsede 
yüzünde sabit iz bıraktığını ileri sü
rerek muayene için mahkeme Tabibi 
adil Enver Karanı şahit olarak dinle
miştir. Enver Karan şunları söyle
miştir: 

~lliDDEİUMUl\IlLİKTE: 

Kazayi Yapan 
Şoförün İtirazı 
Reddedildi 

Maslaktaki son feci otomobil ka
~a sebep olan şoför Kemal dün, 
müddeiumumiliğe müracaat ederek 
hakkında verilen tevkil kararına iti
raz etmiştir. Müddeiumumilik, eski 
kararda ısrar etmiş ve ağırceza mah
kemesi de bu ısrarı tasvip etmiştir. 
Kazn tahkikatile dördüncü sorgu ha
kimliği meşgul olmnktadır. Kazada 
otomobili kısmen zarar gören Elek
trik şirketi müŞteriler dairesi· şefi 
Osman Kemal de bir istida ile sorgu 
hfıkimliğine müracaat ederek şoför 

Kemalden zarar ve ziyanının tazmin 
ettirilmesini istemiştir. 

- Bu yaranın çehre güzelliğini 
bozup bozmaması tıbbi bir iş değildir. 
Bedüyatı alakadar eder. Güzel Sanat 
zevkiselim sahiplerinin bu husustaki 
mütaleaları alınmak lazımdır. 

Bunun üzerine mahkeme, üç kişi
den müteşekkil bir ehlivukuf seçmiş 

tir. Dün, bu heyet toplanmış, dava
cının yüzünü tetkik etmiştir. Verdik

leri raporda, tırnak izlerinin Elininin 
bu güzelliğini bozacak mahiyette ol
madığını bildirmişlerdir. Mahkeme 
bu rnpor üzerine vaziyeti tekrar ta
bibiadil Enver Karana sormuştur. 

O da son mütaleasını bildirdikten son 
ra mahkeme kararını verecektir. 

\iHTİLAS: 

Kızıl toprak 
Veznedarının . 
Muhakemesi 

Dün ağırceza mahkemesinde, ih
tilas iddiasile tevkif edilen belediye
nin Kızıltoprak veznedarı Seyfettinin 
muhakemesine devam edilmiştir. Cel 
se açılır açılmaz reis ehlihibrenin 
hazırladığı raporu okumuştur. Suç
lu, bu raporu kabul edcmiyeceğini 

bildirirken: 
- Tetkikatı yapan Üsküdar icra 

muhnsebecisi benim merhum baba
mın hasmı idi. Babamla bir hadise
den dolayı mahkemelik olmuşlardı. 

Beni tanıyordu. Tabii lehimde tet
kikat yapmazdı. Onu kabul etmiyo
rum. 

Demiştir_ Bundan onra Erenköy 
bc1cdiyc tahsil şubesi tahakkuk me
muru Fnhri, Bakırköy belediyesinde 
süvari tahsildarı Etem şahit olarnk 
dinlenmişle:dir. 

TAN 

İsviçre icra Kanu- BiR TÜRK ARTiSTi : 

nu Bizimkine 
Göre Değişecek 

İzmir, (TAN) - İcra işlerinin ıs
lahını temin için bir rapor hazırla
maya memur edilen İsviçreli profe
sör Leymann tetkiklerine devam et
mektedir. Profesör yeniden şu iza
hatı vermiştir: 

"- Ankara icra daireleri, kanu
nun çerçevesi dahilinde kendilerine 
verilen vazifeleri tamamen yapıyor
lar ve iyi işliyorlar. Icra işlerinin 

hızlı gitmemesi ve herkesi memnun 
etmemesi icra dairelerinin işleme tar 
zında değil, kanunun bazı kayıtların
dan ve bilhassa tatbik ve usulde mev
cut birtakım vuzuhsuzluklardan ileri 
gelmektedir. Bu da yeni yapılacak 
tadilat, tashihatla izale edilince şi

kayete mahal kalmıyacak, herkesi 
memnun edici bir kanununuz olacak 
tır. 

İzmirde bir hafta kaldıktan sonra 
İstanbula gideceğim. İstanbul icra -
sının faaliyet sahası çok daha geniş
tir. Orada iki üç hafta kalacağım. 

Ondan sonra yapılması icap eden hu 

susları bir rapor halinde hükiımete 
arzcdeceğim. 

Kanununuz, alacaklı kadar borç

luyu da düşünmektedir. Fena niyet

le hareket ettiği sabit olan, muvazaa 

yapan, alacaklının zararına dolambaç 
lı yollara sapan suiniyet sahibi borç 

lulnr için de icra ve iflas kanun1an
nızda sarih maddeler mevcuttur. Böy 

leleri yalnız borçlarını ödemeye sev

kedilmekle kalmazlar, üstelik ceza

ya da çarpılırlar. 

İcra işlerinde ve ödeme hususun

da hapis ve tazyik usulü iptidai ve 
ortaçnğ zihniyetidir. Yalnız bir nok-

ta var ki, bunu hapisle tazyik gibi 

telakki etmemek lazımdır. Bu nokta, 

borçlunun mecbur olduğu mal be
yanında yalan söylemesi kevfiveti

dir. 

Bu kız lıir Avrupa dansözü, 1\liinire isminde bir Türk artsitidir. Müzikhol
lerde bale dnnslnrilc şöhret bulmuştur. A\•rupalı meslcktnşlnrını arntmıya

cak kadar muvaffnk olmuştur. 

Pek Yakında SUMER Sinemasında 

Yeni parlıyan yıldız D E A N N A DURBI N 
Dünyanın en büy~k şef ~rkestra LEOPOLD 

''e Greta Garbo nun mşanhsı STOKOWSKI 
,. .. 

Mal beyanında hakikati söylcmi

yen veya saklıyan borçlu hapsedilir. 
Bu, onu borcunu ödetmek için taz
yik değil, ynlan sövlPrliğinh-. co•ao• 

ve hakikati meydana cıkannanın va-

sıtasıdır. 100 ERKEGE BİR KIZ 
Hnciz vakalannda ekseriya el ko- il••••••••••••-

nulmak istenilen mallara başkasının 

31- 3 - 938 
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R a· d'.y:~.~~ 
Istnnbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYAT1: 

Saat 12,30 PUlkla Türk musikisi. 12,50 
Hnvadls, 13,05 Pldkln Türk musikisi, 13,30 
Muhtcllf plnk neşriyatı, 14.00 Son. 
AKŞAM NEŞRIVATI: 

Sant: 18,30 Çocuk Tiyatrosu (Firuz dö-
nliyor), 19,15 spor müsahabclcri: Esref Şe· 
fik, 19,55 Borsn haberleri, 20,00 Muzaffer 
İlkar ve arkadaşları tarafından tiirk musi
kisi ve halk şarkılan, 20,45 Hava raporllı 
20,48 Ömer Rız."l tnrnfından arnpca söyle~. 
21,00 Rndi!c ve arkadaşları tarafından türk 
musikisi ve halk §arkılnrı (Saat ayarı) 
21,45 Orke lra: - 1 Anber: Domino nuvar, 
2 - Guno: Faust, 3 - Padonk: Fanteıi 
hongnıvnz, 4 - Translatör: An gran Tren. 
22,15 Ajans haberleri, 22,30 Plfıkla sololıır, 
Opera ve operet parçalan. 22,50 Son haber
ler ve ertesi gilnUn pro2rnını. 23.00 So!lo 

Ankarn Radyosu 
ÖGLE NEŞRIVATI: 

Saat 12,30 Kanşık P16k neşriyatı, 12,50 
.Pltık: Türk musikisi ve halk §afkıları, 13,15 
Dahlll ve harici hııbcrler, 13,30 JnkılAP 
dersi: Holkcvindcn naklen (Hikmet Bayur) 
AKŞAM NEŞRIVATI: 
Saat 18,30 Plfıkla dnns musikisi, 19,15 

Tilrk musikisi ve hıılk şarkıları, (Makbule 
Çakar ve nrknd11$lnrı), 20,00 Saat ayarı "e 
aropca neşriyat, 20,15 Radyofonik temsı1: 
21,15 Stüdyo salon orkestrası, 1 - Gutıı'l 
Dlc Hldropathen, 2 - Jessel Leben heıst 
Licbcn, 3 - Franz Rosc Kumerlnfiache 
Welhnache - Polka, 4 - Sldney Jones Dle 
Gclnhhn 22,00 Ajans haberleri, 22,15 Yarın
ki Program. 
SENFONİLER: 

21.15 Bilkreş: Romen filharmonik ban
dosu (fonel Perlen'mn ldııresindc). 
llAFiF KONSERI ... ER: 

7.10 Berlln lasn dıılgası: Hafif musnd 
(8.15: Devamı). (9.30 Yarım saaillk kon
ser). 11:15: Küçilk konser. ıs Bcrlin k~ 
dolgası: Hafit musikisi (14.15: Devamı)• 
14.10 Bilkrcş: Pliık kon~cri. 14.30 Bilkr& 
BalfılAyka konseri. 17.10 BrOno: Popülcf 
konser. 17.15 VaMjovn: Hııfif orkestra kort" 
seri. 17.45 Berlin kısa dalgası: Halk musl• 
kisi konseri. 18.50 Bcrlin kısa dalgası: H•' 
fif halk orkestrası. 21.30 Berlin kısa dal' 
gası: Orkestra konseri. 21.40 Ostrava: Bul1" 
do mm:lkn, şnrkı. 22 45 Berlin kmı dalr,ıt" 

sı: Kilçük musiki konseri. 23.05 Peşte: rı!J 
konseri. 
OPERALAR, OPERETLER: 

20,55 Brüno: Stüdyo oparcU. 
ODA l\ISİKİSİ: 

17.25 Prag: Kentet ve ynvlı kun!1etl kotı• 
seri (Brnhms'. Hl.l 'i Peşte: Kuartet (Boccll' 
rint, Camblnt), 2U:'10 BUkre$: Çift plynııO 
konseri. 23 VnrşQva· Oda muslkJsl konse" 
r1 (Vnrşova kuarteti). (Mozart. Dvornk). 

,4*'------------~--~~' 
İş için, rahatlık için Devlet Ha

va yollarile 

ANK ~ya 

Diploma Hazırhya 1 r. 
Sahte diploma hazırlıyanlar hak

ıruıda adliyece tahkikat yapıldığını 

yazmıştık. Samatyada Etyemezde 
Sultansuyu sokağında 16 numarada 
oturan Rıfk-ıdan aldığımız bir mek
tupta, kendisinin bu hadisede hiçbir 
alakası olmadığı, sadece vaziyeti altı
kadar makama ihbar ettiğini bildir
miştir. 

Bunlar da hadise hakkında malCı

matları olmadığını söylemişler, yal

nız: 

, .__...,••BUGUN MATiNELERDEN iTiBAREN ___ , sahip çıkmakta olması icranın tatbi
kini geciktiren amillerden biridir. Bu 
gibi vaziyetlerde malın kendisine a
idiyetini iddia edenin, bunu mahke
mede ispat edinceye kadar alacaklı
ya teminat göstermesi şarttır. İcra 
kanununuzdn bir kayıt vardır. Gerek 
bu gibiler ,.ve gerekse başka şckiller
d~ ve suiı:ı_iyetle hareket edenler bel-ı 
kı uzun surecek muhakemenin kaba
rık yekun tutacak masraflarını öde- il 

2 saatte 
Yerlerinizi tutmnk için 

"K'ağıt üzerine döktüğü rakamla

rı tetkik etmek için bazan bize ve-
Diğer tarnftan, müddeiumumHik, rirdi. Biz de yekunları toplar, ken-

bu meseleye ait tahkikatuıı bitirmek 

üzeredir. Suçlu görülenler, mnhke

meye verileceklerdir. 

HUKUKTAt 

Yasiyetnameyi Yırtıp 

Paraları Almış 
Sultanahmet Sulh Beşinci HuKuk 

mahkemesi, dün imha edilmiş bir va
siyetnameden doğan bir davayı ne
ticelendirmiştir. Hakkında dava açı
lan berber Eftad isminde bir gençtir. 
Davacılar da Türk Hava kurumu ile 
Kızılay cemiyetidir. Dün mahkeme
de Ef'tad ve Hava kurumunnun mü
messili avukat Ahmet Nur bulun
muşlardır. Iddia şudur: 

Tablanoğlu Yorgi isminde birisi 
geçenlerde ôlmüş, bıraktığı vasiyet
namesinde bnnkada sakladığı 2600 
liradan bin lirasını Hava kurumuna, 
bin lirasını Kızılaya teberrü ettiğini, 
600 lirasile de kendisine bir mezar 
yapılmasını bildirmiştir. Berber Ef
tad eline geçirdiği bu vasiyetname
yi derhal yırtmış ve paraları da al
mıştır. Hava kurumuna ve Kızılaya 
vasiyetin ihbar edilmesi üzerine iş 

mahkemeye aksetmiştir. Mahkeme 
§ahitleri dinlemiş, ve muhakemeyi 
tetkik için başka bir güne bırakmış-
tır. . • .. 

disine iade ederdik,, demişlerdir. 

Suçlu müdnfaasını yaparken sun

lan söylemiştir: 

- Ben ayni zamancıa icra memu

ru olarak çalışıyordum. Benim he

sap işlerine aklım ermiyordu. Bunun 
için yekunlarda karışıklık yaptım. 

Bilerek para çaltnış değilim. Ayni 

zamanda ben icrnya çıktığım zaman 
Erenköy belediye tahakkuk memuru 
olan Lcbi p benim yerime paraları 

tahsil eder, akşam üzeri bana teslim 

ederdi. 

Sonra Lebip de şahit olarak din

lenmiş ve şöyle demiştir: 
- Ben mükeffel memur değilim. 

Bozan bu icraya çıktığı zaman baş 

memurun nezareti ve mesuliyeti al

tında para alır, makbuzları akşem 

üzeri de kendisine teslim ederdim. 
Muhakeme, gelmiyen şahitlerin 

çağırılması için tehir edilmiştir. 

Tamburi Cemil Gecesi 
Şehremini Hnlkcvinin tertip etti

ği Türk büyükleri gecesinden 7 incisi 

cumartesi günii akşamı saat 20,30 da 
merhum Tanburi Cemil Jçin yapıla
caktır. Bu toplantıda snnatkarın ha
yat ve eserleri hakkında konferans 

verilecek, bazı parçalnr çalınacaktır. 

~:••••••••• Şehrimizde artistik bir hadise 
Biiyiık l'nrisli Tenor, Cihanşümul bir şöhreti huiz Pnris Grand Opera 

ve Sknln de Miliino vesa~rc oantörU 

GEORGES THILL 

dikten sonra ayrıca da alacaklıya 

manevi tazminat olarak borcun as- ı 
gari yüzde onu nisbetinde bir de taz
minat vermeye mecburdur. Sizin 
kanununuzda olan bu çok iyi kayıt, 
bizde, İsviçredc yoktur. Bu cihetten 
Türk icra ve iflns kanunu. kaynağı 
olan İsviçre icra ve iflas kanunundan 
daha üstündür. 

İsviÇreye döndüğüm zaman, böyle 
bir maddenin bizim kanunlarımızda 
da yer alması için çalışacnğım. 

İcra tebliğatının mübaşir yerine 
posta vasıtasile yapılması en prntik 
usuldür. İsviçrede, 40 senedenberi, 
mübnşirlerin vazüesini postacılar J?Ör 
mcktedir.,, 

MiHRACENiN GÖZDESi 

E L E K Sinemasında 
2 BUYUK FİLM BiRDEN : 

ROBERT TAYLOR ve JOAN CRAWFORD 
taraf mdan fevkalade bir surette yaratılan 

AVCISI 
VE 

M A R T A E G G E R T H 'in temsil ettiği 

Geceleri ~at 8~ ~ki~t ~rt LJ 

NATTA 
Galatasaray Karaköy 

- Tel. 44914 44514 d_ 

~-------------------------:,,/ 
lc:tsu•hnt llelediyesi Şehir Tivn•rotııtl 

6 F :~:.~:~:~: 
OPERET KISMI 

Saat 20,30 da 
BiR KAVUK DEVRILDI 

komedi 3 perde 

TÜRK Sinemasında Bu Akşam 

DELİ PETRO ve KATERİNA 
Ulus gazetesinin tefrika ettiği A. TOLSTOY'un eserinden. HEYECANıJ' 
MERAKLI - milyonlar sarfile yapılan fevkalade film. 

İlaveten: Puçkin'in en güzel eseri 
BAHÇE SARAY Nefis Şark filmi. 
Moskova Operası artistleri tarafından. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

I 

Bu akşam büyük sinema müsameresi olarak 

i PEK ve SARAY 
sinemalarında birden 

SENENİN EN MUAZZAM - EN NEFlS AŞK· 
HEYECAN - MACERA ve harikalar ŞAHESERİ 

MiHRACENİN 
GÖZDESi 

Hindistanda UDY APUR mihracesinin himayesinde çevrilen 

TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRK MUSiKiLi €ŞNAPUR MiHRACESi 
rolünde rolünde meşhur danaöz .8u gece için numaralı biletler erkenden satılmaktadır, 

2 
ve 5 Nisnn snat ~ı de FRANSIZ TİYATROSUNDA 2 KONSER vere- L A J A N A Telefon: ipek 44289 • Saray: 41656 

... ac•••• ccktir. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 4••••••• '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 
DON GEN VAN 



aı-a-• r x • ===============================::=e========== TAN 
Günde• Gazete 

... AN"ıa ltedetl: Haberde, flklrd.. .,_.. 

.. yda temiz, dDrDd, •mimi olmalr. 
karlın paet•I olmıya 981ılftl•ktlr. 

ABONE BEDELi . 
TOrkiye l:cDebl 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
'160 ııtr, e A7 tsoo Kr, 
400 ltr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, ı A7 800 Kr. 

lıliDeuerarua posta lttlbadına dabll ol
lrunn memJeketl• 1c1n 10. UI, 1, l.S Ura 
dlr. Abone bedeli petlncttr: Adnl dellf
tlnnek • lcunqtur. Cenl> lcln mektup 
Jara 10 kurul1uk pal Ol...t ilamdır. 

Demokrasiler 
Iflis 
Edecek mi? 

yeti, IÖZ bGrriyeti vardı. Bug(hı 

1 1 
H er. ~eki demokra- bunlardan eeer yok. Harpten evvel 

CONON MESEi.El.ERi sının encamı namına ki Itaıya hür bir memJekettL Bu-
- derin bir hüzün içinde bulun- IÜll hürriyetle lltilu.a ediyor ve o-

duğumu itiraf ederim. Gerçi nu bir yılenmıı lil>i ayaklar altın inkılabı Köye c1a eziyor. 
ben, bugüne kadar ümit için- Diler taraftan demokrat mem-

Götünnek için de ve en karanlık saatlerde de Ieketler müstebitlere karp, eskideıı 
tahammül edemiyeckelerl tarzda J a•lan Hamle teaem bulmuı bir adamım, fa- m0saadekir davranmakta ve bey-

r· kat insan medeniyetinin bölün- nelmilel hakka karşı tecavüzü ta-
[ Yasan: il. ZEICERIY A 1 mez bir parçası sıfatile ''hür- nıyarak mütecavize müklfatlar 

•- 1 _. 1.xwıa n •--•- -- --terinin yenl bir Faşist devlet -·---... -dır -.. um•1Lanıa -ı e ...... -.. riyet" in gün geçtikçe kara· " -- 111wu1M1Aı.11 • 

..ı olmt.,a ltaflatblımm sisteıen ran istik. hali 1. .. ---da denn.. kurmasııu memnuniyetle karplı- Sulh prtları Mister Çember-

.. ,.u emare vardır. aa&9ut1U yarlar. Ve Fransanm Faşist dev- layn ile diktatörler aramda mu-
Ki7lenle ıahhl tetkllder ppıbyor. bir sıkıntı hissediyorum. Jetlerle çevrelenmesinden aevi{li- vaffakıyetle müzakere edildill tak 
1U7lerde mat bHrmma tefebbtls- Otoriter hükWnetlerin 88• yarlar. dirde bu sulbün prtlan ne olabl· 

..... Prlflll7or. Şayet Fransa demokrasisi, Al- lir: zlfı gQnden g(lne artıyor • hkııaı.. kiye Ular slttbwek lPn YJSI gittikçe artıyor, hududu manya, Italya ve ispanyanın taz- Istiklillnl binlerce yıl koruyan 

.._lelu sBrtUBpr. genişliyor, ve kuvveti, nüfuzu ylkl altında ölüme mabkılln olur- ve tngllterenln Odln ve Tor'a ta~ mi? 
B-1arm Htmü muriftn ppmı- ...,-;1. .. -Jiyor. Bunlann hududu sa, Franko taraftan gazetelerin tığı, Amerikanın Totemlere boyun Şüphe götarmfyen bir nokta, 

Acaba demokrasi Y8fl)'&bilecek 

- ... __ ,_ _......_ Marlfi bu 
3 ~ MfM rada hıristiyan olan ve Atlas Ok7anua sahillerinden Bü-..,. phfbiı --- TllnlU· dan fikir• h" ~..ı--i eksilmiyecektir. l"i\-ı..;~ ea .... a• sı 

L--•-..a ··-- 1evbden rakam - içinde vic veya ur- -y&DÇ ............. • milll lstikWl, Inglltere lmpuator- yük Okyanuu kadar uzanan iller ..._..ı• ' - - .-ı rejlmln •uak edece.iN dfüriin.. elele · lerse L.rı bW7omuam: riyetinden eser yok. Bunanla J- " ... -,.- · luğu, Fransa ve kırk memleket ta- deki demokrasi\8r venr 
.,.. ...... _ede 41 bin ka7 vardır. Bun· L--ber 1 .. ..: .... 1enn· kom•-!..... celer, onların hoı görmedikleri dü rafından taahhüt olunan büyük bir otokrasilerin tujyanma karşı gel-..-;:-.r llla"il ~... uwın tüncelerdir. Afrika memleketi. bir mütecavizin mek henüz mümkündür. Ba anıluda sızfllba .... W....-

ll,t'll inin ntlfum 110 d• aplı Jiii çekilmez bir ceberut di)'e Faşistler, kendilerince makbul malı olarak tanınacak ve bunun Amerika, Britanya imparator- mektep talebelerlle •1ıtt•• o-.; 
11,716 SIDID ntlfmu 150-300 den ...ta çekiştirmeleri, teDCel."elÜn 6- olmıyan at,.ast akideleri neşre cür- icin her medeni kenun çiinenecek luğu ve Fransanın ellerinde öyle te ok117Up okuma41akhmm .nam. 
ı,ıss illin atlfaaa 380-Sot arumda- bür tencereye altmm kara oJ. et edenleri, derhal kurşuna dizi- tir. kaynaklar vardır ki, müfterek ba- Maarifin ....... ._, saeteala _. 

t.. .b. dir reket, bunları yenilmez bir bale tebe lirmesille nin"m • orta, • &. ...__._ ---L .... u--•de mek- "'MIDdan bahsetmesi gı 1 • yor veya bunların kafalannı uçu- o aha sonra ne olacak? getirir. Ve diktatörler de bunu çok .. •uuflm ----o~ -ımun ._ ı- lar Dijer bir tecavüz barekeU •--
tep var. Dllerleriııla atlfusu u oldu ruyor · de. sükün içinde tasvip edilecek, iyi billrler. llrendJm. B- Mbep olarak ta n • h, mnallimimls meveut olmad•lı ye • nailterede bir soaya)m Ne yazık ki, tarihte epiz ıztı- Yalnız Fransa ile İngiltere mü- kit hlamadıklanm .a,.wn... ~ -- 1 yani Avuaturyamn Almanya tara- vlzlerin Akdenlzd Kızıld ......._ da kıt oldata için, 31 bin U. veya liberal, hüktme- raplar, fedakirlıklar ve kahraman "'- teca · e ve e- aten talebeala Mr lhltlk ınsraa .. 
~a_._ me'-'- .-~. lıklar ve dört asır devam eden mü fmdan. mükerrer taahhütlere rae- Dizdeki bütün tecavüz pllnlannı lan tetkik ..1.111- _ __.... ..._* ..,,...._ .. ..,. .,-•US" tin aiyuetini korku hi ... tme- men, çijnellmell tanınacak ve ta- 1er .... ---, •-- .., .. S

aaa L•-a- de ...... -. -'-- cadele bahasına kazanılan insani altüat etmlye muktedirdir . n- '-'- kentlilerine ... _....,, __ vakit ol-
·- avı- ...-.. 

1

...... den tenkit eder ve hükGmete bul olunacaktır. Bu blclile, arazi. r-•• n 1"'1- ı-:u. ~ --..u&aU9 ...... ı bir ~tmenU ve 3 mufh mek hürriyet, Avrupanın birçok yerle- L.-ln ınerika ile ~ ... tere iae ...-u 111WU1- -....11.a.. -x- ••-••or. ilk __ ... _.... . 
._..., va•• nüfus ve stratejik kıymet UM mın h 

1 
. ..ıı. -...- •- 71--., --..-. teıtı.rdlr. Bathuld teerilbe fi~ suuflı hücum edebilir. Amerikada rinde kaybedilmlftir. Avrupanın dan Belçikayı ilhaka benzer. nnı durdurmak tmkAnıma ~ .. ,..t bllcisl deninde çoea1a ıuetea • 

b7 mekteplerinin randıman verme- da ayni hal ile karfdaf""'k hemen her tarafında hürriyete kar Acaba demokrasiler daha nele- ler. )'i " •yatın içindeki )'firilyttşll taldıi 
dlitni, ~uklann mektebi bitirdik- fi atsülAmeller ıöze çarpıyor. HA· Fakat, ortalıkta büyük lflerde be bnkh verlrkaa, peatun daha o). 

teıa IOnra okuyup 1uma71 nuttukla- mttmkilndOr. Buralarda hiçbir ll, hür yqıyanlar, on beşinci ve re 1:::~~:.,.111 olan Is- liderlik edecek kimse yok. iyi Up- ıualattıtı bir devinle •yatı. ....... 
...., -..te-'·tlr. münekkit,. tenkit yüzünden ya- on altıncı uır müstebitlerinln ha- 1 T .. -,. __ ,_ li devlet adamlan bofubopma IÖZ sım bmn-L ~ -•- m-.lldııl/!. ---, •- • .....,. paııyanın Alman ar ve &.WUyauuar dik ı _,., ~ , ...... 

fa halde maele p,.t mtıhhn. 11
"- lralumaı Ye ;.ı.eac:efe ........ lefleri karpmda. boyun ejiyorlc. tarafından istilAsına devam edili- söyleyip duruyorlar ve tatör er nrcliii bilgi hududu lpaa 

ıı~ LI -T- bu.__ruıtıılcların, narakot.-~faali. ------ "'tiilin--iai.· .,..., timdiye kadar yahm tehiı'-e-. ıı.... yor ve ı>ınuann blil'barca 1fe ae- md:dl'. &11n11..-a • 

~-...... _._~ , ..a • ... maz. B u karıfilt aünyadla barıfı saa- vam etmelerine edemlmüd.abale yetle delil, alkıfla nihayet buldu- laaqtlerl, ~ ~ Wleli IUliaİ mewul •ltümiftir. Aaı11'ö lamlarnak ihtiyacı bu fell- jwıu blliyQrlar. .--a- b--"-LA L----1..a ~ B u makalemi Fransadan yazı- perdesi altında müsaade olunuyor. .-..., --· _,_....., ,_...._ 1e aitıni7e imUn bulamamı§tır. b ketll tesllmlyet için muhik bir B Büyük demokrasilerin varhlun rl, •---- __ ra- L--&..a-ı ..... 
yonun. Saf gazeteler er u Jstil8 neticesinde diktatörler, - .... ,_ ._,_ ~-- -......, -* g(ln. milletin ekserlyeU tarafın. sebep olarak gösteriliyor ve her- Akdenlze mükemmel bir surette kaplıyan hürriyet sevgisi. komil- kil Wm ft ha)'at ~ ...._. ıı.tt.t Ama, be ..... Wr - kes "Harp etmeden. mukavemete ...... im oı-klardır. ıılznı korkUIU yilzOnden felce ut- ..ı, W. --Wld Pik ob. ı...ı.ıa. o..ıa.aa JPMea blılllyeüi don Fransayı mail gilçlüklenlen lmkin mı var?,. deyip ııeçlyor. ruyor. Ve mal Ablbi ınmflar, oto- m- °&.L-•-••- ~"te .. _ _..._ 

...__,__. 11L b ... _ ... _11 ve harici tehlikelerden korumak 1 ı Bütün bunlara "emrivaki .. de- · 
1 

besi ..,, ..... ,_...., ~ 
1119 
--

:---t-n ~p bir seneUA ir uwau • Teslimiyetin fian fU söz er o -
1 

nter cereyanın ga e ile malla- -•--· •-· __.... _ ..... _ •~ i -11- hilkA-- d l ni iyor ve bu tabir birçok hırsızlık- --,- -·- _,_, ..__.,... ,... ..,.. IODra Uylere daiıtmak. çln ....,..._ · wucte alız o usu muştur: Harp mı istiyorsunuz? Fa- lan nnı ve tasarruf hakkını kurtara- m-L ... L--~• •-LA-tU _.____,
11 

-
.__ ~- ~1.1t..-..ı1 Şa 'iZi- da L.1- , haydutlukları kapatıyor. Ha- --. -.... -----• ilk teerilbelerl ,.p11 ... ve a'""""yor. yet ~cansa uu- kat Alman emperyallzmlnin teca- caklaruu sanıyorlar. lu 'ftnlled ..a--L..LL.. M-L.-.-bl ...._ .....,,_ -·•a. B --'-'- ·· k - .. •

1
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HIK AYE s -
= = 

• 
Atletizm: 

Paristeki 
Müsabakalara 
Giriyor mıyız 

Hergünüu 
Küçük Dertleri IC ELLATi -- -

Her okuyucunun bir derdi, memle
ket ve şehir meseleleri hakkında bir 
dilşfinccsl vardır. Biz bu vatandaşlara 
bu diişüncelerinl ifade imkfmıru ver
miş olmak !cin bu sütunu açıyoruz. Bu 
sütun okuyucuların mektupla blldir
diklerl meselelerden maada, umumt 
meseleler hakkındaki düşüncelerini 

tespite ynnyncaktır. Bu maksatla bir 
muharririmiz her gün önüne çıkan 

bir vatandaşla, onu nUıkadar eden me
seleler hakkında mülakatlar yap:ıcak
tır. 

---- ---Yazan: Faik BERCMEN 

Atletizm federasyonunun kliiplere 
gönderdiği yeni bir tamim elimize 
geçti. Gazetelere verilmiyen ve kuru 
mun resmi gnzctesindc de intişar et-

-i ı rrn ı ı n ı rn ı nn 11111 ı • 

B eş altı arkadaş olurmuş ko
nuşuyordular. Hemen he

men hepsi gençti. Fakat yüzlerin
de gençliğin neşesinden, canlılığın 
dan ziyade bir durgunluk, bir çi-

lekeşlik vardı .. 

• 

i miyen bu i'csiknyı aşağıya koyuyo • 
Eski hatıralarını anıyorlardı. 

Bir aralık içlerinde en zayıf ve 
san bcnizlisi. 

Dünya kupa61 maçlan na livu•turya oyunculan ile girmesi 
muhtemel olan Alman takımının bir maçı 

Dünya Futbolü Ne Alemde? 

Balkanlarda Fütbol 
Tekrar Geriliyor 

Yazan: Eşref Şefik 
Bu son haftalnr içinde beynelmi -

tl futbol aleminde şümulü ve ma
yeti itibarile çok mühim hadiseler 
:iu. O hadiselerin ehemmiyeti göz
-imiz A vrupaya doğru br daha çe-

or. 
~vvela Balkan futbolünden bahse
lim. 
Dünya kupası maçlanna hevesle -

, .. en komşularımız arasında Bulgar -

Yugoılavya lutbolü 

Yugoslavlar Balkanlı komşularımız 
içinde Avrupa karşılaşmaları bakı
mından en istikrarlı futbole malik 
olan millettir. 

Oynadıkları futbol tarzı pek par -
lak ve seri olmamakla beraber metin 
ve büyük farklı mağlubiyetlere nadi
ren düçar olan bir sistemdedir. 

Maamafih Yugoslavların Çeklerle 
olan yakınlığı, onlarda ,müessirliği bil 
yük artistlere bağlı olan Çek sistemi
ne karşı, zaruri bir temayül vücuda 
getirmiştir. Avrupalı mütehassıslar 

Yugoslav futbolünün hariç turnele -
rinde bilhassa şu noktayı kaydetmek
tedirler: 

Yugoslavlar, seciyelerinden ve 
zevklerinden ziyade coğrafi tesirlerle 
futboUerine bir üslCıp vermiş olan mil 
}ettir. 

ruz: 
"Bu yıl Eyllıl ayı içerisinde Paris

te yapılacak Avrupa atletizm birinci
liklerine aşağıdaki dereceleri tutan 
atletlerle iştirake karar verilmiştir: 

100 Metre 10,8 Saniye 
200 Metre 22 Saniye 
400 Metre 49,5 Saniye 
800 Metre 1,57 Dakika 

1500 Metre 4 Dakika 
5000 Metre 15,10 Dakika 

10000 ~fotre 32 Dakika 

• 
Belediyenin Kuntrat 

Kôğıtları 

1. - "Kira kunturatları için bele
diye, malsnhiplerini mesu l tu tuyor. 
Kiracı n için mesut değil?" şeklinde 
bir vatandaş şikayette bulunuyor. 
Hakkı var. Fakat asıl gülünç cihet 
şu: Belediye kunturat kağıtlan için 

Maraton 2,50 Saat 
110 Mania 15,2 Saniye 
400 Mania 55 Saniye 

Uzun atlama 7,30 Metre 

1 
satıcılara bir kar vermiyor. Tütiin
ciiler, damga pulu satan bayiler, bu 
kağıtları diikkanlarına almıyorlar .. 

Üç adım atlama 14,50 Metre 
Yüksek atlama 1.88 Metre 
Sırıkla atlama 3,90 Metre 
Disk atma 4 7 Metre 
Cirit atma 63 Metre 
Gülle ntmn 14,50 Metre 
Çckjc atma 50 Metre 
BalfCanlarda diirdiincüliiğii güç tu· 

tahildiğimiz bir ı.ırada Pariste yapıla

cak Avrupa atlctİ7.m birinciliklerine 
atlet götürmeyi dikkate değer bir cc 
saret ~oyarız. 

Ekserisi Balkan rekorlarından da 
yukarı olan lm standard derecelere 
bizde varabilecek bir veya iki kişi

den başka kimse kalmadığı meselesi 
şöyle dursun, Avrupa şampiyonac;ı gi 
bi sırf sportif ve teknik bir miisaha • 
kaya hele Pariste iştirak etmeyi ka
tiycn muvafık bulmayız. F.cğcr bu te
şebbfüı, bir propaganda toplantısı ve 
bir diinya içtimai olan olimpiyatlar 
için ~·apılsaydı onu hiitiin kuv\'ctimiz 
le alkışlardık. Lakin ancak ka7.anıl -
mak veya şayanı dikkat netice almak 
için gidilecek bir yere bir, niha~·et iki 
atletle iştirak etmenin ne teknik, ne 
de propaganda bakımından faydası 
olmadığına ve hatta aksitcsir yapma
sı ihtimali bulunduğuna tamamen ka 
niiz. 

İki senedir mıntaka ve Tiirkh·e bi
rinciliklerini yapmamış olan bir fede 
rasyonun Pariste yapılacak Avrupa 
birinciliklt>rine katılmıya karar \"er
mesi cidden şnşıhıcnk bir şeydir. 

Of----

Hariçte: 

Dün, Galatasaraydan Taksime kadar 
sağ ve sol mağa7.aların hepsine uğrı
yarak, 10 kuruşluk bir çift kunturat 
aradım. "Kar, bırakmaz ki satalım", 
cevabına maruz kaldım. 

Belediye kunturat kağıtlarının ko 
layn tedarikine bir imkan hazırla

malıdır. 

Karakol binası için iane. 

il. - Yeşildirekte bir karakol bi
nası inşa edilecekmiş .. Polislerle, Fır 
ka mcmurlarile diikkan diikkan do
laşıp para toı>luyorlar. Bir semtte bir 
karakol binası yapılması o semt için 
bir nimettir. Karakol binaları için 
şekil şekil yardımlarda bulun mak es
ki bir ananedir. Fakat bu anane, u
mumi emniyetin tali bir \'azifesi sa
yıldığı zamanlardan kalmadaır. Bu
gün emniyeti koruma vazifesi dev-
letin vaziCclerinin başında gelir. Ka
rakol binal arına ait masraf biit~eye 
girmelidir. Eğer masrafın semt hal· 
kandan alınması daha ameli görülü
yorsa semt halkına t aksim edilecek 
muayyen bir vergi şeklini almalıdır. 
DC\'h.U l\ i:t,llclcıı ı)ı- ................ --~! 

lerden başka iane adı altında kanun 
haricinde miikelefiyetler koymak 
prensip bakımından doğru bir yol 
değildir. Ben burada yapılan hare
kete değil, şekline itiraz ediyorum 
ve prensipin korunmasını istiyorum. 

111. - Terkos suyu belediyeye geç
ti. Ni~in her apartıman dairesine ta
kılacak saat bulunmuyor. Gaz saati, 
elektrik saati var da, su saati neden 
yok? 

- Samihi tanır mısınız? diye 
sordu .. 

Bu suali soranın yüzü daha zi
yade sarardı; kısık sesiyle devam 
etti: 

- Dün onun ölüm haberini al
dım. Ölmüş .. Bu havadis beni ne 
kadar sarstı bilmezsiniz. Ölüm .. ne 
tiksindirici birşey... Onun güzel 
yüzü, iri boyu yok şimdi. Tatlı se
si, temiz yi.ircği dünyadan silin
miş. Artık Samih diye bir varlık 
mevcut değil .. 

Bilirsiniz, ki Samih hastaydı. Fa 
kat kuvvetli bünyesi hastalığı ça
buk yenmiş ve o meşum mikrobun 
tahribatını önlemişti. Onu ben, kan
lı canlı olarak bırakmıştım. 

Durdu; kuruyan dudaklarını di
liyle ıslattı: 

- Ölüm yaşamak kadar tabii 
bir hadisedir diyeceksiniz? Buna 
kuvvetle inanabilsek, inanmış ol
sak!.. Samih durup dururken öl
medi. Onu adeta o kadın öldürdü .. 
Evet Samih onun üçüncü kurba
nıdır. 

Kadını bilirsiniz değil mi? Tık
naz kısa boylu, Pars bakışlı bir
:r- .- ro__;;-.ı .... ınin altında sivah çiz
giler, halkalar günahlarının izi ve 
adedi gibidir. İhtizazlı titrek, şeh
yetli bir sesi, bir jesti vardır. Yüzü 

çirkindir onun .. Fakat ağına dü
şürdüğü avların hepsi taptaze, 
renkli ve güzeldir. İlk kurbanı 
Rasimdir. Rasim de iri yan kara 
gözlü yakışıklı bir delikanlıydı. 
Hastalığının ilk sırasında onun eli-

~ 11111n11111111111111ui 

Hayatına henüz hiçbir kadın gir
miş değildi. Suzan onu ağına dü
şürmekte güçlük çekmedi. 

O g ünden sonra asistan, ipnotiz
me olmuş gibi Suzanın arkasında 
dolaşmıya başladı. İşini, gücünü U· 

nutmuştu. O halde ki onun hasta
larla konuşmasını, derecelerini al
masını bile kıskanıyordu. 

Haftalar geçti. Kadın neşelen-
dikçe, şuhlandıkça toy assi

tan sararıp soldu, cılızlaştı. Hepi
miz acıyorduk, ona .. gözleri mor
finmanların gözlerine dönmüştü. 

Beş ay sonra aktı gitti. Bir gün 
duyduk, ki asistan Uıboratuvarda 

çalışırken ağzından birkaç kilo kan 
boşalıvermiş. Dörtnal dedikleri sıl' 
tına yapışmıştı. Kanı durdurama
dılar. Onu Rasimin yanıbaşına 
gömdüler.,, 

Hikayeyi anlatan delikanlı yine 
sustu. Gözlerinin hasta pırıltısı 
sönmüştü. Yüzü kızarmıştı, §im
di: 

- Fakat hepsinden çok Saınihe 
acıdım. Belki onu hepsinden 
ziyade sevdiğim için.. Bilerek bu 
işe atıldı. Onu pek harap gördü
ğüm zamanlar kendimi tutamaz çı 
kışırdım. Bir çocuk gibi boynunu 
büker ve: 

- Haklısın! derdi. Artık bu haf
ta gitmiyeceğim. 

Fakat Suzanın izin günü, sabah 
tan kalkar, traş olur, yıkanı.r ha
zırlanırdı. Hiçbir defasında onu 
... -1 •• -.:ı ... - _ ,_,_ ..... _ ... •-=.:.- _.. .. 
madı.. Hatırladığıma göre en çok 
mukavemet gösteren Samihtir. S. 
kiz ay o kaltakla sevişti.. 

- Peki Suzan nerde şimdi? (). 
na birşey olmadı mı? 

- Dipdiri, sapsağlam duruyor. 
Yalnız gözlerinin altındaki karal
tılar daha ziyade koyulaştı. HiılA 
ayni yerdedir. Fakat şimdi kaçın
cı kurbanının peşindedir bilmiyo
rum. 

r iki muvaffakıyetli maç yaparak 
na'Zan dikkati çekmişlerdi. Yugoslav 
lan Sofyada dünya kupası karşılaşma 
lanndan hariç bir müsabakada yen -
diler. Ondan sonra da dünya kupası 
grup tasfiyelerine ait bi maçta Çek -
lerle berabere kalmıya muvaffak ol
dular. Bulgarlann bu iki maçına güve 
nen Fransızlar, Avusturya milli takı 
mı ile yapacakları maça Avusturya -
lılan getiremeyince Bulgarları davet 
ettiler. Fransız gazeteleri, çok evvel 
Bulgar takımının ~uvvetinden ve son 
aldığı derecelerden methile bahsedi
yorlardı. 

Romanya lutbolü 

Romanya milli futbolü evvelki aya 
kadar kuvvetli ve kaynaklan zengin 
Macar elemanlarından da istifade edi 
yordu. Son kabine değişikliğinin tabii 
tesirlerinden olarak, federasyon mil 
li takımlarda yalnız Romen eleman 
lanndan istifade etmek kararını ver
di. Bu karar 1.annederim ki, Romanya 
futbolünde daha birkaç sene gedikler 
bırakabilir. Çünkü Romanyalılar Ma
car elemanlardan müstağni kalacak 
bir vaziyeti ihzar etmek üzere muay
yen bir hedefle İtalyanlar gibi prog
ramlı çalışmamışlardır. Malumdur ki, 
İtalyanlar cenubi Amerikalı oyuncu
larla futbollerini yi.ikseltirlerken, altı 
yedi sene içinde halis İtalyan eleman 
larile işi çevirebilecek şekilde bir ye· 
tiştirme programını da muntazaman 
tatbik ettilerdi. 

Çeklerin Galebesi 
Terko!'I suyu mal sahihine ait ol-

duğu için, kirac ılar fazla sarfediyor
lar . Sene sonunda. apartımanın kan 
sıfıra iniyor. Mal sahibi, kapıcı, ve 
kiracılar arasında kavga eksik olmu
yor .. Saat takmakla, hem yeni su 
idaresi kar eder, hem vatandaşlar a
rasında ihtilaf azalır .. 

ne düşmüştü. Müşfik bir hemşire 
maskesi altında onu kendine iyice 
bağladı. Rasim iyileşmekteydi. 
KurtulacaktL Ciğerlerindeki yara 
kapanmış ve yeniden örülmiyc baş 
lanmıştı. Zaten o, kurbanlannı bu 
devrede kemirmeyi iıdct- edinmiş-

J Eskrim: 

Pariste oynana9 Fransa - Bulgaris
tan maçı beklenmiyen bir şekilde 

Jı:omşulanmızın 1-6 mağlubiyeti ile 
neticelendi. 

Maçtan sonra çıkan Fransız ve İn
giliz tenkitlerinden anladık ki, Bul
gar futbolü beynelmilel birinci sınıf 
karşılaşmalarda henüz istikrarlı bir 
rol oyniyacak çağa gelmemiştir. Ka
zandığı muvaffakıyetler istisnai şart 
lar altında ve tesadüfi elde edilmiş -
tir. Kendi sahasında temin olunmuş 
iki üç muvaffakıyetle bir milletin bey 
nelmilel futbol derecesi, anlıyan Av
rupalılar nezdinde takarrür edemiyor 

Bu tibrla Bulgar futbolü için de 
•geçici bir ümit verdikten sonra şim-

• dilik yerinde sayan bir oyundur,, bük 
münü vermek icap ediyor. 

Maamafih Bulgarların Çeklerle ya 
kında Prağda yapacakları Revanş ma 
çı Fransız karşılaşmasında hayli sar
ıılmış olan itibarlarını, kendi kanaat 
}erinde olsun, düzeltebilir. 

Yunan lutbolü 

Atletizmde Balkan derecelerini bir 
çok defalar aşıp Avrupa ve Amerika 
ya yakın rekorlar yapan Yunanlılar 
"ledense futboldc bir türlü ilerlemi -
•orlar. 

Eski olimpiyatların tesiri, hikaye -
i, Yunan edebiyatına girmiş parça 

o milleti asri bir spor olan fut
...... ... en ziyade atletizme bağlamış ol
sa gerek ... Ciddi, hüsnüniyetle çalış
tıkları halde futbol seviyelerini bir
kaç sene ayni hizada tutamıyorlar. 

Geçende dünya kupası grup tasfiye 
ıinde Macar milli takımına on bir gol 
le yenilen Yunanistanın beynelmilel 
futbol sahasında daha uzun seneler 
lririnci rolleri başaramıyacakları an
laşılmıştır. 

Balkanların şu umumi görünüşü 
hakkında beynelmilel saha için bir 
hüküm vermek icap ederse: c 

Balkan futboHi geçici iimitlcr 
verdikten sonra son haftalar tor -
nistana başlamıştı r. 

Demek pek yanlış olmaı. 

Demek pek yanlış olmaz 

Avuıturya l utbolü 

Anşelus münasebetile Avusturya 
milli takımının tarihi arbk kapanmış 
tır. Alman idarecileri Avusturya mil 
li takımının son bir maçla ismini ve 
formasını futbol tarihine emanet et
mesine razı oldular. Nisanın üçünde 
Viyanada oynanması evvelce takar
rür eden Almanya - Avusturya maçı 
oynanacaktır. 

Çekoslovak Milli takımı, dünya 
kupası karşılaşmaları için yapmakta 
olduğu antrönuman maçlarında Bu
dapeştenin Nemgeti klübünü 8 -O 
mağlCıp etmiştir. 

Çekler, 3 nisanda Pragda Bulgar 
milli takımile ikinci maçlarını yapa
caklardır. Birinci karşılaşmanın 

1 - 1 beraber neticelenmesi Çekleri 
çok sinirlendirmiştir. 

Otto Nerz tarafından göz imtihanın
dan geçirilecektir Dünya kupasına 

dahil olacak Alman milli takımının 
Avusturya oyuncularile takviye edil
mesi ihtimalini şimdiden şu havadis 
lcrdcn çıkarabilmek mümkündür. 

Avuıturya oyuncuları 

Evvelki gün profesyonel Avustur
ya futbolcülerinin vaziyetleri hak -
kında kendisile görüşen bir gazeteci 
ye Almanya sporunu idare eden Fon 
Çamer bu miınldar sözleri söylemiş
tir:: 

"Alman topraklarında Alman o
larak profesyonel oyuncu tanımı

yoruz. Avusturya profesyonel oyun 
culan tekrar amatör olabilirler.,, 

Bu beyanattan anlaşılıyor ki, Al -
manya spor reisi Avusturya oyuncu
larını Alman oyuncuları gibi kabul 
edebilmek üzere bugünden noktai na 
zannı bildirmiştir. 

O maçta Alman milli takımını çalış 
tıran ve teşkile memur edilen Otto 
Nerz'ininde hazır bulunacağını Avru 

Şu halde amatörlüğe razı olmak is 
temiyen Avusturya oyuncularının sı
fatları, spor nizamları müvacehesinde 
"futbol artistleri,, gibi garip bir man 
zara arzedecektir. Bu nazik meseleye 
de beynelmilel federasyon bir tabir 
ve şekil bulmıya uğraşacaktır. pa gazeteleri haber veriyorlar. 

Ağlebi ihtimal Viyana maçında A
vusturya oyuncularının Alman milli 
takımı için işe yanyacak elemanlan 

işte, beynelmilel futbol alemi kuş 
bakışı tetkik edildiği zaman göze çar
pan tümsekler ... 

MUZAFFER 

··········································-· .... 
OKUYUCU 

M e ktupları 
............. 

Basit Bir Yol Tamiri 
Beşlktaşta oturan bir okuyucumuz yazı

yor: 
"Teşvikiyc camiinin 15niinden Muradiye 

mahallcsl yoluyla İhlamur caddesine inen 
geniş bir yokuş vadır. İşlek bir caddedir. 
Tcşviklyeden yüz metre kadar aşağı. indi
ğiniz vakit, Gözem apnrtımanının önlerin
de, yolun bozulmuş olduğunu görürsünüz. 
Buradn kaldırım taşlan arasında, bir ayak 
sığncak kadar, biriblrinden beş on metre 
mesafede, iki kUçUk çukur vardır. Altı IA
ğımdır. Gece, Maçkndan BeşiktaşA inenler 
için bu çukurlar birer tehlikedir. İnsan !A
ğıma düşmez; fakat ayağı takılır, yere ka
pnklanır. kafası gözü yarılır .. Burası mühim 
bir caddedir. Acaba, kimse bu çukurlan 
görmüyor mu?. Bu çukurlar vakit vakit ta
mir edilir; yine çöker, daha büy\lk veya da 
ha kOçük delikler açılır. Bu çukurlan ka
patmak ve yolun bu kısmını iyice tamir et
mek, bir dahn çukur peyda olmamasını te
min etmek için ne fazla bir tahsisata, ne de 
mütehassısa, ne de uzun boylu tetkikata ve 
keşfe lüzum vardır, zannediyorum.,, 

~23 Nisan~ 

~ TahsUs;z ç0<uklan ııüldilrmek ~ 
'- hasta çocukta n kurta rmak is- -
'- tiyorsanız Çocuk Erigeme Ku- ~ 
~ rurnuna yardım edinb. 
,, 

H ovarda eli açık bir kadındır. 
Aldığı bütün maaşı bir gün 

de, kurbanlarının uğruna harca
maktan çekinmez. 

Rasimle bir yıl uğraştı. Gürbüz
lemiş olan delikanlı bu bir yıl için 
de her hafta biraz daha eridi, ku
rudu. Her hafta biraz daha ölüme 
yaklaştı. Delikanlı eridikçe Su
zan daha çok semirdi. 

Nihayet kaybolan öksürük ve 
ateş yeniden vücudunu kavurmı
ya başladı.,, 

Yine durdu. Sonra gözlerini kı
sarak: 

- Gençlik, hatalar işliyen bir 
çağdır; düşülen yerden sıyrılıp 
kalkmak pek güçtür. Ona hatasını 
söyliyenlcr çok oldu. Fakat onun 
kulakları sevgilisinin tatlı ve ba
yıltıcı sözlerinden başkasını duy
muyordu. Bütün gayretler boşa 
gitti. Ve bir gün Rasim bir balon 
gibi söndü, boşaldı. Onu çamların 
altına gömdüler. 
Kadın oralı olmadı bile .. Ne bir 

gözyaşı döktü ve ne de acıdı. Bi
lakis neşesi arttı; cilvesi çoğaldı. 
Daha şakrak ve şen dolaşıyordu. 

İkinci kurban olarak genç asis
tanı seçti. Asistan toy bir eencti. 

Halkevindeki 
Müsabakaların 
Neticeleri 

26 marttanberi Beyoğlu HaDır 
vinde üç silah üstüne devam ed.0 
müsabakaların tasfiyeleri neticeleıt" 
miştir Kılıç, Flöre ve Epe müsabaıc
larmda f inalc kalanların isimleri ŞUO-
lardır: 

Kılıçta: 

Rıza, Nuri, Ali, Osman, cnıaf 
Burhan. 

FlöTede: 
Süha, Bedii, Esat, Dhan. 
Epede: 
Bedi, Sermet, Rıza, llhan. 
KızlaTdan Flöre: . 
Hürmüz, Bella, Nasibe, PerJhatlo 
Final müsabakaları 2 nisan gürı4 

yapılacak ve birincilere birer kut>" 
dördüncüye kadar sıra alacaklara bl' 
rer madalya verilecektir. 

Futbol: 

Bu Haftaki Milli 

Küme Maçları 
.Milli Küme fikstürü mucibirıc' 

bu hafta Milli Küme maçlarına ~ 
rimizde ve Izmirde devam edi1ee€ ııf' 
tir. lzmirde Alsancak ile Uçok I< ~ 
şılaşacak, şehrimizde Ankaradal1 9 
lecek olan Muhafızgücü, curnart~9, 
gunu Beşiktaş, pazar günü de GB 
tasaray ile karşılaşacaktır. ııı· 

Maçlar, Taksim stadında ysP
1 

caktır. 
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Delhi'de Cuma camii önünde 

Hilkatin Atölyesi: 
D ariissellm, doktor Ensariniıı 

evinin adıdır. Kapısından 

içeri girdiğim akşam Hindistanm 
eşiğini aUamış oluyordum. 

Yeri ve kısmen kendisi tariht~ 
dir, fakat, yalnız eski zaman ta
rihi değil. Bugünün Hindistanında, 
~e bu yeni Hindistanm temas etti
li her hayati meselede bu evin bir 
rolü vardır. Orada iki aya yakın 
lnisafir oldum. 

Binanın şekli mustatil, etrafı 

fepçevre balkonlu, tek katlı ve bü
)'ük. Dörtköşe, geniş bir bahçenin 
nihayetindedir. Bahçeye iki kapı
dan giriliyor, iki muvazi uzunca 
yoldan evin önüne vanlıyor. Orta
da, kenarlan çiçekli dörtköşe bir 

• çam var. Yollarda umumiyetle o
tomobil, araba ve yaya halk görür
ıünüz. Evin yüzündeki direkli bal
kona birkaç ayak mermer merdı
venle çıkılıyor. Bu merdivenler 
Ensarinin çiçek saksıları ile dolu. 

Binanın üstüne kongre (1) bay

rağı çekilmişti. Çünkü Hint par

lamento idare heyeti bu evde top
lanıyordu ve kongre partinin "Göl
ge kabine" si (2) de tabii olarak 
bu evde birleşiyordu. Bu evin mu
asır tarih bakımından büyük vaka
ıı (Ma~atma Gandhi) nin .. ~Lord 
lrwin) le olan meşhur mulikatı-

dır. Hulasa, eski, orta, yeni üç de
\'ir bu evde yüz yüze gelmiş; muh
telif adamlann yine muhtelif, hat
ta zıt fikirleri ve emelleri biribirile 
çarpışmış ve belki bu çarpışma
lardan doğacak yeni cereyanlar 
llindistanın istikbaline veçhe ve
recek amiller sırasına girmişti. Her 
halde bu memleket tam istiklalin~ 
labip olduğu gün Hintliler bu evı 
ınilli davalarının başlıca nişanele
rinden biri olarak muhafaza ede

cekler. 

S alonun duvarlarından 1912 
. de meşhur olan ve senesın . 

bugün tarihe gömülmüş ola~ ~ır 
hayli vatandaş resmi 1935 Hındıs-

.. t bessim bakı-tanına sakin, mu e f 
)'orlardı. Fakat bu duvarlarda E: 
ganistanın ve lranın da meşhur sı
ınalan vardı. Müslüman Hindista.n 
orta ve yakın şarka açılmış ~ır 

. . . H · d · stan harıci pencere gıbıdır. ın ı • 
§arkla Müslümanlar çok alakadar-

dır. 
. . d garpla şal' Salona gırınce ora a 

kı biribirine kanşmış buldum.d~a-
f ansından on-raşi kadın kon er . 

3 rnüş olan Madam Korbet Aşbı. ( ) 
\Pe Sör Royden (4) orada idıler. 
..,, .. n harsını ve 
~ akat garp dunyasını . 

. lar temsıl et-
f ıkriyatını sadece on ·ıu kı 

. · mı -iniyorlardı. Hintlılenn 
Yafetlerine rağmen. onlarla konu-

. . . "Oxford" ta her 
IUrken kendınızı. uh'tte sana-
hangi düşünen ~ır m kı ki İngi-
b·1· d. . H' şuphe yo ı ır ınız. ıç .. Hindistan-
liz hiıkimiyeti bir gun İn T 
da sona erecektir· Fakat, gıfik~z-
1-ı_ • • Hindistanm --ruı hant tesın kil 
liyatına ve yah~~ır ~ıra"=. 
lııniııerden biri OUI&- -

Hindistan 

Hindi•tanda ilahlar atölyui 

Evin ortası biraz Şam binaları
nı hatırlatıyor. Üstü açık mermer 
bir sofa, ortada bir havuz ve fıs
kiye var. Etrafı çiçek içinde. Oda
ların hepsinin iki kapısı var. Biti 
bu mermerliğe, öteki dış balkona 
açılıyor. Elinde lamba, bir hizmet
çi beni odama götürdü. Sağımda 
Begüm Ensarinin dairesi vardı. 
Uşak lambayı bırakıp çıkarken 

çetrefil bir ingilizce ile sordu: 
"- Kahvaltı ne zaman?" 

"- Yedi buçukta." 
"- Velington saati, yoksa stan

dard saati?" 

"- Ne demek istiyorsun?" 
Durdu, düşündü. lngilizteyı 

cıoktorun ecnebi misafirlerine hiz
met için öğreniyordu, onun için yal 
nız bu temasta kendine !Azım olan 
kelimeleri biliyordu. Masanın üs
tünden saati aldı, yanıma geldi. 

İşaretle anlattı. Velington (Vali
nin adı) saati öteki saatten yanm 
saat ileri. Öyle ya batı halkı dai
ma daha aceleci olur. Sonra bu 
küçük şeyin bu memleketin hat-
ta saatine varıncaya kadar neka
dar vahdetsiz olduğunu düşün

düm. 
Uşak kapıdan çıkmadan top a

tılmaya başladı. 
.. _Bu nedir, evlit?" 

"-Prensler geliyor." 
Sonra öğrendim ki, Delhi'ye ge

len prensler için isterlerse top atı
lıyor, hatta topun sayısını da ken
dileri tespit ediyor. Fakat, masra
fını yine kendileri veriyor. 

Y atağıma girdim, cibinliği sı
kı sıkı kapadım. Hindistan 

gecesinin seslerini dinledim. Za
man zaman bir çocuk ağlıyor. za
man zaman kahkahaya benzer aca
yip sesler işitiyorum. Ertesi gün 
bunların maymun ve çakal~ Ol

duğunu söylıkliler. Biraz sonra ka
nat s~sleri duydum. Dış balkoııa 

açılan kapının üst penceresinden 
iki kuş girdi, bir hayli uçuştuktan 
sonra karyolanın cibinlik direkleri 
üstünde tünediler. Hayat birliğini 
bu kadar derin ve hakiki bir şekil
de hissettiren acaba başka memle
ket var mıdır? Bir cepheden ba
karsanız hayat bir şeyle bölünme
miş, öteki cepheden bakarsantz -
belki bu fazla birliğe bir aksül-
amel - insanları biribirinden a
yırmak için vazıh ve geçilmez hu-
dutlar çizilmiş. 

Uzun müddet uyanık kaldım ve 
düşündüm. O diyarda her gece 
böyle kendi kendime düşünmek 

bir adet hükmüne girdi. Hındis
tan. en hakiki manasile hilkatin 
atelyesi: ilahlar ve insanlar; en 
güzel ve en çirkin, en vahşi ve en 
munis hayvanlar; en eski ve en ye
ni şckillerile fikirler ve sanat .... 
Hepsi üstüste, karmakanşık bu a
telyooe görülüyor. Vaktile ben, 
yeni Rusya ile Amerikayı iyi tet
'kik eden adam tarihin istikame
ti hakkında bir fikir edinir sanır
dım. Şimdi bu acayip ülkenin de 
fikir, sanat hatta siyasat dünya
sına vereceği birçok şey olduğuna 
inanıyorum. Maamafih bana bu 
hissi veren Hindistanın eskiliği de
ğil. İçinde dinamo gibi işliyen, 
gümbür gümbür atan hayat. Belki 
bu mülahaza Çin için de, Japon 
için de vardır .. Belki tarihin yürü
düğü yolun nerelere varacağını 

tahmin edebilmek için, küçük bü
yük. içinde hayat böyle dinamo gi
bi atan her memleketi biraz bil
mek ve anlamak lazımdır. 

Doktor Ensarl, camiadaki konfe

ranslar başlamadan evvel, dinlen
mek, etrafımı görmek, biraz da 
memleketin maddi manevi iklimi
ne alışmak için, beni on gün ser
best bıraktı. 

(1) Kongre Hindin mlllt partisidir. Bu
nun hakkında üçUncQ kısımda malQmat 
verilecektir. Kendi ayn bayrağı vardır. 

(2) Kongre partisi kendisine dalma bir 
(Shadow Cobinet) yani gölge kabine seçer. 

(3) İngiltere kadın teşkilAtlan reisi. 
< 4) 1ngllterentn cok meşhur bir kadın vt 

izidır. Fakat din hususunda çok liberaldir. 
ayni 1.amanda İngiliz din! hatipleri arasında 
en kudretlllert ıden addedilir. 

Otomobil 
Lastiğinin 

50 inci Yılı 
Kavuc;uk otomt>bil tekerleklerinin 

50 inci yıldönümü bu seneye tesadüf 
etmektedir. Tekerlekler, kauçuk ol
masaydı. otomobil sanayii bugünkü 
inkişaf derecesini katiyen bulamıya
caktı. 

1883 senesinde İngiliz baytan 
Royd Danlop, küçük oğluna bir bi
siklet almış, çocuğun bütün kuvve
tinin, toprağın sert sathının tekerlek 
lere müdahalesi uğruna sarfedildiği
ni görmüştür. Bunun üzerine Dan
los tekerleklerin etrafına elastiki yu 
muşak bir cisim geçirmeyi düşün
müş, şimdiki içi hava ile dolu bisik
let lastiğini keşfetmiştir. Evvela bu 
lastiği evinde yapmıştır. Oğlu, bunu 
memnuniyetle ve hayret içinde kar
Şllamıştır. Dinlop, keşfettiği bu te
kerlek lastığinin pratik sahada bü
yük ehemmiyeti haiz olduğunu anla
yınca, hükumete başvurarak bu ica
dı kendi malı olarak kaydettirmiştir. 

Şimdi Dinlop otomobil lastik fab
rikaları, dünyanın en büyük fabrika 
lan olup dünyada mevcut otomobil 
lastiğinin hemen yansından fazlası
nı imal etmektedir. .. 

Sarho,la ncuıl anla,ılır? 
Amerikada .;arhoş şoförlere karşı 

şiddetli tedbirler alınması kararlaş
tınlmıştır. Amerika zabıtası tarafın
dan kullanılmaya başlanan bir alet, 
bir adamın son iki saat zarfında al
kol alıp almadığını tesbit ediyormuş. 
Bu küçük alet küçük bir kıtadadır 
ve her polis m('nıuru tarafından ko
laylıkla taşınabiliı. Cihazın esası ha
mızı kibrit, su ve permanganatı ha
vi bir şeşeden ibarettir. Şişe, cihazın 
dışına bir lastik balonla merbuttur. 
Polis, şüphe ettiği şoförü durdura
rak bu balonu nefesile şişirmeye mec 
bur edecektir. 

Şayet, şoförün üflediği havada al
kol buharatı varsa. şişedeki mahlti
lün rengi değişecek, açık kırmızı 
renkten san renge 'tahavvül 'edecek

tir. İçilen bir bardak bira bile mah
lutun renginin değişmesini mucip ~ 
lacaktır. Rengin değişmesinden şofö 
rün sarhoş olduğu anlaşılacaktır. .. 

Keşfedilen yeni demir 

Alman fizik alimlerinden Dr. Hans 
Vag, hafif darbe ile her şekilde bü
külebilecek yumuşak yeni bir demir 
keşfetmiştir Bu demir. catlamış bo
ruların tamirinde ve dirsek gibi bü
külecek yerlerde tatbik edilecektir. 
Yumuşak demir. demır tozunun 1.300 
derecede ve müvellidülma gazını ha 
vi bir fırında teshin edilmesile elde 
edilmektedir. Şimdilik bu demirden 
radyo makinelerınin bazı kısıı:nlan 
da yapılmaktadır 

• 
Cam paralar 

Amerika Bırleşık hukümetlerinde. 
madeni para yerine camdan mamul 
paralar kullanılacaktır Bu yolda ya
pılan tecrübeler iyi neticeler vermiŞ" 
tir. Tedavüle çıkacak olan bu cam pa 
ala k11lmıyan camdan yapılacakla
dır. Terkibi ve yapma tarzı gizli tu
tuluyor. Cam paralar, istenilirse 
muhtelif renkte olabilecektir. 

Mütehassıslara göre, bu nevi ve 
bu terkipte yapılacak cam paralar, 
hiç bir zaman taklit te edilemiyecek 
lerdir. Diğer yandan bu paralar. ni
kel veya bakır paralardan çok daha 
sağlm ve sıhhi olcaklardır. 

* E•nemek hcutalığa 
Amerikada Nevyork şehrincıe Ba

yan Yurliya Morces. garip bir esne

me hastalığına tutulmuştur. Günde 

en aşağı 1800 defa esniyonnuş .. 10 
haftadanberi deva meden bu hasta
lığa doktorlar bir çare bulamamışlar 
dır. .. 

Kanarya adalannın i.mi 
Kanarya adalan. bu topraklar üze

rinde fazla miktarda kuşlar yetişti-
ğinden dolayı bu ismi almış değildir. 
Kanarya adalan denmesine asıl se -
hep. bu adalarda çok fazla köpek ye
tişmesidir. Latincede köpek kanis-
canis demektir. Canls kelimesinden 
alınarak, bu adalara kanarya ismi ve
rilmi§tir. Kanarya adalannın asıl 
m•n•sı Köpek adalan demektir. 

' PETROL HARBi: 

Dünya Petrol Siyasetini 
Son Kararı ile Altüst 

Eden Adam 
Meksika Cümhurreisi, Dilencilikten 
Bu Mevkie Kadar Yükselmiştir 
M eksika Cümhurreisi son gün

lerde Amerika ve İngilte
reyi altüst eden bir karar verdi. 

İngiliz ve Amerikan şirketleri
nin işlettiği petrol şirketlerini lağ-
vederek, bunları birleştirmeye te
şebbüs etti. Dünyanın iki büyük 
devletine meydan okuyan bu genç 
Cümhurreisi dilencilikten yetiş

miş ve hayatın en acı imtihanla
rile karşılaşmış bir adamdır. 

Lazaro Cardenas küçücük 
çiftliğinde geçinen fakir bir 
babanın oğlu olarak dünya
ya gelmiştir. Meksikanm garbin
deki mütevazı çiftlikte babasının 
yanında çalışıyordu. Aslen İspan
yol ve Portekiz kanındandır. 

On iki yaşlanna geldiği zaman 
babası, bir müddet sonra da anası 
ölmüştür. Yetim çocuk tek başı-
na her köşesinde bir ihtilal patlı
yan, yollan soyguncularla dolu o
lan Meksikada hayatını kazanmak 
üzere çabalamaya başlamıştır. 

Başıboş, her gözüne kestirdiği 
semte doğrulan bu küçük serse
ri, o zamanlar çete halinde çalı
şan dilenciler kumpanyasına çat
mıştır. Dilenciler kumpanyasının 

şefi küçük yetimi maiyetinde iki 
sene kadar zorla çalıştırmıştır. 

L azaro Cardevas namuslu 
bif Fransızın yanma gir

miş ve on yedi yaşına .kadar ora
da çalışmıştır. On yedi yaşında 
kendisini orduya yazdırmışlardır. 
Orduda neferlikle işe başlamış, 

1910 senesinde cenup kuvvetleri
nin ayaklanmasına iştirak ederek 
ilk aefa fclarecilik kabılıyelini g~ 
termeye muvaffak olmuştur. 

Doğruluğu ve gözünün pekliği 

ile arkadaşlarının itimadını kaza-

nan Lazaro merhale merhale rüt

beleri aşarak generalliğe kadar 

yükselmiştir. 

Eski Cümhurreisi Calles'in za
manında Meidiacan mıntakasının 
valisi olarak milli bir vahdet ve 
milli bir fırka kurmak üzere se
nelerce uğraşmış ve maksadına 

nail olmuştur. Meksikanın ahla
ki ve iktısadi kalkınması milli 
şuurun doğması için şehir şehir, 

köy köy dolaşmış, umdelerini hal
ka aşılamış ve 1934 senesinde bü
yük bir ekseriyetle Meksika Cüm
hurreisliğine intihap olunmuştur. 

1 ntihabını müteakip evveli 
Meksika maneviyatının kal 

kınması ve halkın sefahatten uzak-

laştırılması hususundaki tedbirler 

ve kanunlan ortaya koymuştur. 

Evvelce her tarafı kumarhanelerll 

dolu olan Meksikada bugün Briç 
klüpleri bile kanunsuz bir vazi

yete düşmüşlerdir. Gece hayatı 

gece yansı başlıyan Meksikada, 
bar artistlerini gece saat ondan 
sonra çalışmaktan menederek se
fahatin fiilen önüne geçmiştir. 

Bu son kararile de Mekaika ik
tısadiyatında mühim bir inkılap 
yapmıştır. Meksika petrollerinin 

Amerika ve İngilizler arasında da
hi müthiş bir rekabeti mucip oldu
ğu malumdur. Filolarının yandan 
fazla ihtiyacını o petrollerle temin 
eden Amerikan ve İngiliz amiral
likleri bu yeni vaziyet önünde ta
mamen başka bir istikamete göz-• 
lerini çevirmeye mecbur kalacak-
lardır. 

Meksika İngiliz ve Amerikan 
şirketlerinin zararlannı kapatmak 

\ 
için dahili ve harici bir istikraz ak-
dini düşünmektedir. Lazaro'nun 
buna muvaffak olacağından şüphe 
edilmemektedir. Amerika ve İngil
tere Meksika Cümhurreisini yola 
getirmek için Meksika petrollerine 
karşı boykotaj tatbik edeceklerini 
söylemektedir. Fakat Lazaro'nun 
bu darbeyi geri almıyacağı kana
ati vardır. 

Meluika Cümlaarreid 
Kardencu 

ODADA: 

Meclis, Dün 
Münakaşalı Bir 
Toplantı Yaptı 
Ticaret odası umumi meclisi, dün 

Ziya Tanerin reisliği altında top
lanmıştır. Geçen toplantının zapt 
okunarak kabul edildikten sonr• 
Avrupaya gidecek azadan Hilmi Na 
iliye bir buçuk ay izin veıilmiştil 
Oda ve zahire borsasının i.kincik _ ... 
nun ve fUbat mizanları. .kabul 411.Jo

miş, İstanbulda ilk okullann öklils 
çocuklanna beş yüz lira yardım ya
pılmasına dair borsanın teklifi mu
vafık görülmüştür. Bundan sonra o
da yardım sandığı talimatnamesin
den bir fıkranın değiştirilmesi hak· 
kındaki teklif, hararetli münakaşa
lara yol açmış, aza Bedri Nedim, 
Hamdi Başar, Fazıl idare heyetinin 
kabul ettiği bu karara itiraz etmiş
lerdir. Oda memurlarının seneler
denberi sarfettikleri mesaiden dola
yı daha fazla himaye edilmelerini 
bir prensip meselesi olarak müdafaa 
etmişlerdir. Borsa komiseri Feridun 
Manyas itirazlara cevap vermiş ve 
neticede oda varidatının her sene 
tahakkuk edecek fazlasından yüzde 
onun memurlara tevziine ekseriyet
le karar verilmiştir. 

Afyon inhisannın aatın aldığı 

2824 kiloluk bir parti afyonu borsa

da kaydettirmiyen bir satıcının oda 

talimatı mucibince yüz lira para _.. 
zasına çarptınlması hakkındaki icfa. 

re heyeti karan da yine bir prensip 
ihtiWı yüzünden uzun miinakapla-

ra yol açmıştır. Azadan bazılan in
hisar idaresinin de mesul olması fili 
rinde bulunmuşlar, bazıları karam 

oda hukuk müşavirine gönderilerel 
mütalea sorulması talebinde ısrar et. 
mişlerdir. Neticede reye konulan b11 
karar ekseriyetle kabul edilerek top 
lantıya son verilmiştir. 

ÇORLUDA: 

Spor Klüpleri 
llu1eıti 

Çorlu, (TAN) - "'Gençler Birllll 
spor klübü,, adlı yeni bir teşekkül ini 
rulmuştur. Klübün futbol takıma, 

halkevinin takımı ile ekzersizler yap
maktadır. Muhacir iskan edildiği ci
hetle çoğalan Çorludaki gençler. bu 
suretle iki futbol takımına malik ol
muş bulunuyorlar. 

*Çorlu <TANı ....._Halkımız arasın 
da yeni ev yaptırmak merakı fazla • 
!aşmıştır. Ke~GıW~Ian yükse~tir. 

Trakyada ... ~yarışçının yoidı ve. um .. • 
ran tena\akadan hariç kalmall mu-
fetti-'t de hafifçe~~ 
o 



KONYADA: 

Maden Arama 
Faaliyeti iyi 
Netice Veriyor 
Konya, (TAN) - Vilayetimizin su 

işlerini organize etmek üzere tesis e
dilmiş olan -su işleri bürosu- je
oloji servisi, vilayetin jeolojik hari
tasını hazırlamıştır. 

Bu araştırmalar sırasında merkez, 
Cihanbeyli, Akşehir, Ilgın, Beyşe
hir, Seydişehir, Bozkır ve Ermenak 
kazalarında çeşitli madenler bulun
muştur. Bu hususta hazırlanan rapor 
lar Maden Tetkik ve Arama Enstitü
süne gönderilmiştir. Enstitü, vilayet 
le işbirliği yapmayı vadetmiş, daha 
§imdiden üç kazanın madefı istikşaf 
programıpa ithal edildiği öğrenilmiş 
tir. 

Maden bulunan bazı mıntakalar 

henüz kesif kar tabakalarıyla örtülü 
oldqğundan buralarda faaliyet baş

lıyamamıştır. 

Vil8yetçe Amerlkaya sfparf§ edi
len el sondajının kısa bir za-

GEMLiKTE: 

Gemlikte Toprak Bayramı iyi bir ıekilde kutlanmıştır. Toprak Bay
ranuna iıtirak edenler, söylenen bir nutku dinliyorlar. 

Adanada, Pahalılığa 
Karşı Tedbirler Lizım 

HAVZADA: 

Pancar Ekimi 
için ihtisas 
Kursu Açıldı 
Havza, (TAN) - Turhal şeker fab 

rikası, Havza çiftçilerine bu yıl da 
pulluk, tırmık ve geçen yıllardakin
den çok fazla miktarda kimyevi güb
re satmıştır. Bunların bedelleri, köy
lünün fabrikaya satacağı pancar be
delleriyle ödenecektir. 

Fabrika her yıl Havza çiftçilerin
den 15 - 18 bin ton pancar almakta 
ve buna mukabil 110 - 140 bin lira 
kadar para vermektedir. 

Şeker fabrikası Havza mıntaka a
mirliği, pancar ekimi usta ve usta 
muavinleri yetiştirmek üzere bir 
kurs açmıştır. Burada yetişen usta
lar, ekime başlamışlardır. Havalar 
müsait gittiği takdirde, pancar zira
ati Nisanın on beşin kadar bitmiş o
lacaktır. 

Çiftçi, pancarın kilosu otuz para
dan kırk paraya çıkarılmasını iste
mekte ve bu takdirde fenni ziraat ve 

istihsale kıymet verileceği umulmak
tadır. Pancar zürraı, yakında Anka-

manda Konyaya gelmesi beklenil
mektedir. ınıntakaımzın büyüklük 
ve zenginliğini anlamak için bu kü
çük aletin çok faydası olacaktır. 

Bir Ayda Dağıt.lan 
Fidanlar 

Bilhassa Ev Kiraları Çok Yüksektir 
Eski Evler Gayrisıhhidir 

rada toplanacak ziraat kongresinin 
mıya mecbur ekseri halk eski tarz bu fiyat meselesiyle de meşgul olaca Adana, (TAN Muhabirinden) -

Adananın ziraatçi bir ülke oluşu ile, 
nüfusunun günden güne bariz bir şe
kilde armasiyle ve medeni ihtiyaçla
rın güçleşmesile inşaatın ve mesken
lerinin bunları önliyecek kabiliyet
te olmadığı, her sene bu mevsimde 
daha kuvvetle hissedilmektedir. 

Konya, 27 (TAN} - Belediye fi
danlığında yetiştirilen fidanlardan 
yedi, sekiz bin tanesi bu ay zarfında 
kazalara ve halita dağıtılmıştır. Be
lediye tarafından Alaettin tepesinde 
başlanılan ağaçlandırma işine bu yıl 
de ehemmiyetle çalışılmaktadır. Hü
kiımet bulvarına da birçok yeni fi
danlar diktirilmiştir. 

Şehir suyundan adam başına gün
yüz litre isabet etmesi, sokakların 

nması için kazdınlan ve elektrik 
\ ıntırfüjlerle çalışan kuyulardan 

ade edilmesi gibi hususlar şehrin 
htiyacını inkıtasız olraak temin 
ğinden ağaç dikme ~ine halk zi-
.e ehemmiyet vermektedir. 

* İmılt, (TAN) - Pek yakında bura
la "Körfez,. isminde bir gazete çıkarıl
llU,.a b8$1.anacaktır. · 

Erzurum, (TAN) - Anadoluda bir se
~te çıkmış bulunan Ankara Şehir Ti
~trosu artistlerinin buraya da gelmesi ia
tenmektedir. 

Bilecik, (TAN) - Ortaokul riyazi.ye mu 
all1mllğhıe tayin edilen Afyon isesi mual
lbnlerinden Fevzi geldi, işe başladı. 

!'atsa, (TAN) - Gecellyin &ehre bir 
cekal girmiş, iki kişiyi ısırmıştır. Ertesi 
l(lnQ çakal öldürülmüştür. 

Adana, (TAN) - Ali fsmlnde blrlnl m.
ilnren Muhtar Yusufu öldOrrnlye teşebbüs 
eden Hasan oğlu Rıza 17 sene hapse mah
kam olmuşlardır. 

Toprak feyzinin, sebze bolluğu

nun Adanada ucuzluğu temin edecek 
bir unsur olınası devri geçmiştir. 

Adana, bugün memur bütçelerini 
sarsacak pahalı bir şehir olmuş-

tur. 
Medeni ihtiyaçları tatmin edici 

meskenleri az oluşu ve Adanaya 

mahsus yıllık ve peşin kira vermek 

usulü, halkı sıkıntıya uğratmaktadır. 
Adananın eski tarz evle~ bugü

nün aile meskeni telakkisini yerine 
getirecek kabiliyet ve evsafta değil

dir. Hava cereyanları, ve sıcağın te
sirini azaltma düşünceleri eski ev
lerin birçoğunda nazarı itibara alın
mamıştır. 

Bugüne kadar Adanada yapılan ye 
ni tarz evlerde sıcaklığı ve havayı 

tAdil eden bir medeniyet görülmek
tedir. Ev aralarındaki mesafeye ve 
ağaçlara verilen kıymetin burada ba 
riz bir ehemmiyeti vardır. Fakat a
dedi Adana için çok mı; olan bu evle
rin tamim edilmesi, hem şehrin güzel 
liği, hem halkın sıhhati bakımdan mü 
him bir kazanç olacaktır. Bu evler
den bir kısmı kiraya verilmekte ise 
de, azlığı dolayısiyle, kira ile otur-

Ben, belki herşey yapmak için kendimde hak bu
hıyorum; ne Hasana, ne kimseye bir hesap vermiye 
mecbur değilim; nasıl bir günah işlesem, kimseye 
karşı vicdan borcum yok.. Kimseyi aldatmış ol
muyorum; beni aldatanları kalbimden silmiye 
de hakkım yok mu? 

evlerde oturmaktadır. 
Bu eski tarz evler de hem gayri-

sıhhi, hem az hem de pahalıdır. 
Eğer ev kiraları aylıkla ödenecek 

olsa idi, kiracılan sıkıntıya sokacak 
bir hal bu kadar göze batmazdı. 

Bu peşin ve yıllık sistemi, bir an
anenin devamı olmakla beraber ev az 
lığının da bir neticesidir. 
Adanalıların inşaata hız vermeleri 

lazımdır. 

Adanada ev yaptırmak, ayni za
manda ticari zihniyete uygun iyi 
bir irat membaıdır. Fakat paralarını 
sabit sermaye şekline sokmaktaki ka
ra mukabil, onu başka şekillerle nü
malandırmak kaygusu üstün birer fi 
kir halindedir. 

Bu :i;; şahsi bir 1ş değil, bir kapi
tal, ayni zamanda inşa ve imar rupu 
taşıyan hususi bir müessese işidir. 

Göçmenler için 

Traktör Alınıyor 
Muratlı, (TAN) - Muhacirlerin 

si.ıratle müstahsil haline geçmeleri 
için, yeniden verilen on bin liralık 
iskan tahsisatının bir kısmiyle büyük 
bir traktör alınmıştır. Bu traktör 
her gün muhacirler hesabına 25-30 
dekar toprak sürmektedir. 

Muratlı, - Inanlı arasındaki üç 
kilometrelik yolun yapılması karar
laştırılmıştır. Bu iş için her iki köy 
halkı emek sarfedeceketir, Ziraat ve
kaleti de iki bin lira göndermiştir. 

ğını tahmin ve verilecek kararlara 
sabırsızlıkla intizar etmektedir. 

Çiftçinin, buğday tarlalarına da 

pancar ekişinde gösterdiği dikkat 
ve ihtimamı sarfetmiye başladığı 

memnuniyetle görüliiyor. 

Havza Ağaçlandırıhyor 
Havza, (TAN) - Belediye, bütün 

sokaklarda ağaçlar yetiştirilmesine 

çalışıyor. Geçen sene dikilen fidan-
ların mühim bir kısmı tutmuştur. Bu 

sene de caddelere binlerce fidan di-

kilmesine başlanılmıştır. 

Park Yapalacak 
Havza, (TAN) - C. H. Partisi bah

çesinin, herkesin istifade edeb1leceği 
bir park haline getirilmesi düşünül
mektedir. Bu yıl kazamızda kış ga
yet hafif geçtiği, her sene şiddetli so
ğukların hüküm sürdüğü bu aylarda 
epeyce sıcak hissedildiği için park gi 
bi temiz hava ve dinlenme yerleri ih 
tiyacı şimdiden duyulmaktadır. 

imar işleri 
Havza, (TAN)- Muhitimizde imar 

faaliyeti bariz bir şekil almıştır. Bu
rada asri bir ilkmektep binası yapıl
mış, iki kilometrelik yola parke taşı 
döşenmiştir. 

Hususi muhasebe de pek çok yol, 
bir ahşap ve bir de beton köprü yap
tırtmıştır. 

Köylerde yeniden 12 ilkmektep bi-
nası inşa olunmuştur. 

31 - 3 • 938 ---
Uyuşturucu Maddeler İnhisarı bedellerini beş sene zarfında ödemek iızc· 

re aldığı 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü konsinye afyonlann ha· 

kiye fiç senelik taksiltlcrini dcfatcn ödeyecektir. 

Uyuşturucu Maddeler 
İnhisarından : 

Senelik Satışlarımızın % 30 una iştirak ettirilmek suretile bedelleri 
ödenmekte olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü konsinye afyonla
rın iki seneden beri verilen taksitler le takriben nısıf bedelleri tediye o
lunmuştur. 

MezkUr Afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri kalan 
üç senelik taksitin l Nisan 938 tarıhinden itibaren def'aten cidcnmesine 
karar verilmiştir. 

Alakadarlann ellerindeki ayniyat makbuzlarının sıra No. larına na
zaran aşağıda gösterilen tarihlerde Istanbulda Idaremıze müracaatlan 
lüzumu iliın olunur. 

Istanbul haricinde müesses oldukları için bizzat müracaat edemiye
ceklere ait olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi Banka vası
tasiyle kendilerine havale edilecektir. 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemiyenlcrin müracaatlan 
tediyatın sonuna bırakılacaktır. (1570) 

No. Tarihi Gün 

1000-1015 1/Nisan/938 Cuma 
1016-1030 4 " " 

Pazartesi 
1031-1045 5 " " Salı 

1Q46-1060 6 " 
,, Çarşamba 

1061-1075 7 " 
,, Perşembe 

1076-1090 8 ,, 
" 

Cuma 
1091-1105 11 " .. Pazartesi 
1106-1120 12 .. .. Salı 

1121-1135 13 " " 
Çarşamba 

1136-1150 14 
" " 

Perşembe 

1151-1165 15 " " Cuma 
1166-1180 18 

" " Pazartesi 
1181-1195 19 ,, .. Salı 

1196-1210 20 ,, 
" 

Çarşamba 

1211-1225 21 ,, ,, Perşembe 

1226-1240 22 
" 

,, Cuma 

1241-1255 25 
" 

,, Pazartesi 
1258-1270 26 .. .. Salı 

1271-1285 27 .. ,, Çarşamba 

1286-1300 28 .. " 
Perşembe 

1301-1315 29 .. " Cuma 
501-520 2/Mayıs/938 Pazartesi 

521-540 3 
" " 

Sah 

541-560 4 ,, .. Çarşamba 

561-580 5 " .. Perşembe 

581-600 6 
" " 

Cuma 

601-620 7 ,, ,, Cumartesi 

!'fl~~na!!t~!~!!~~!~;k 168028 lir• 2r kuru• ke-
şif bedelli memleket hastanesi inşaatı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - inşaatın 61000 liralık kısmın m 937 mali senesi içinde yapılması 
mütebaki kısmının 938 senesinde yapılması lazımdır. Bunun da 40000 
lirası 938 senesi bütçesinden ve 670 28 lira 29 kuruşu dn 939 scnesı but
çesindcn verilecektir. 

3 - ihale altı Nisan 938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on 
beş buçukta Afyon Daimi Encümenin de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 9651 lira 41 kuruştur. 
5 - Keşif evrakı 8 lira 50 kuruş bedel mukabilinde Afyon Vilayeti 

Nafia Müdürlüği.ınden alınabilir. Ve Ve gorülebilir. 
6 - Istekli olan Nafıa Vekaletin den 938 senesi için alınmış yüz bin 

liralık yapı ehliyet ve müteahhitlik vesikası Ticaret odası kayıt vara -
kası inşaatın hitamına kadar bir mimar veya mühendis bulunduracağı
na dair resmi taahhütname ile kanunun tarüi dahilinde tanzim olunmuş 
teklif mektuplarını ihale günü olan 6 Nisan 938 tarihine müsadü Çar• 
şamba günü saat on dört buçuğa ka dar makbuz mukabilinde Vilayet Da
imi Encümen Riyasetine vermiş bu lunmaları lazımdır. Dan olunur.1502 

İstanbulun bütün sinir doktorlan, Hasan uzun bir 
seyahate çıksın, diye karar verdiler. 

Çoktanberi görünmiyen Fahir ağabey, Hasanın 

rahatsızlığını duyunca Şişliye gelmişti. Ona dedim 
ki: 

- Ben A vrupaya gitmek istemiyorum. 
Fahir ağabey yine gözlerini kısa kısa uzaklarda 
bir yere bakarak, birçok şeyleri birden anlatan kes
kin sesiyle: 

- Gideceksin, Yıldız, dedi. Hasta bir insan yalnu 

Lakin Fahir Ağabey, kendisi için 'Höyle düşünmez; 
o, arkadaşlarının, tanıdıklarının karılarile meşgul 

olurken bundan hiçbir teessür, hiçbir vicdan ezası 
duymıyan insanlardan değil! .. Ne kadar istırap çek
le, belki bütün ömründe bana karşı yine bu kaya 
durgunluğu ile görünmiye çalışacak!. -57-

bırakılmaz ... 
Fahir ağabey, ne diyordu: Jt.. 

En istıraplı gecelerimden birini yaşadım. Bir buz 
kayası gibi baştanbaşa donuyorum. Karşımdaki kar
yoladan ara sıra Hasanın yükselen nefesi gelmese 
yaşadığımı biısbutün unutacağım. Sabah olsa' Bir 
damla güneş diye bu dakika can veriyorum: Beni bu 
kutup soğuğuna acımadan nasıl attılar? 

Sonra kendi kendime: (Budala!) diyorum: insan
lar seninle mi uğraşacak, seni mi düşünecek? Kendi
ne a<'ıyorsan kuvvetin, irreden vavrsa saadet bildiğin 
yolu kendi kendine bul!.. Kim, seni rahatsız etme
mek için kaprislerinden vaz geçti? Kim, fazilet, in
sanlık göstermek için zevkinden fedakarlık etti? İs
tırabını kim anladı? 

Çam dallarile örtülü pencerede sabahın ilk ışıkla-

n beliriyor. Ruhumda yaşıyan son hayat zerresiyle 
kocaman buı kayasını sürüklemiye, onu güneşe ka
vuşturmıya calısıyorum. Kainatın bütün güneşlen 

bir araya gelse acaba bu koca buz parçasını ısıtabi
lecek mi? 

Bahçede alaca bir karanlık var .. Sulara vuran sa
bah renkleri ruhları ürpertecek kadar güzel, aza
metli ... ln~~ .. ,,_ • '•ı güzellik karşısında topraklara 
kapacrtnen Yunanistaı. istiyor ... 

.ıtbol sahasında daha \.ok kollarımı kavuşturdum. 
lairinci rolleri başaraınıyae&<. bir ayet gibi.. Gecell
Jaşılmıştır. ·dan Ağustos sabahı-

nın ılık rüzgarı geçti; bir ku§ öttü; bir yaprak düş
tü ... Tabiat yine beni kollanna aldı; kocaman buz 
kayası çözülmiye, ateşli damlalar halinde gözlerim
den akmıya başladı ... 

Uzaklardan ruhuma, kimsenin işitemiyeceği ses
ler geliyor ... Bu, tabiatin melodisidir ... Onu, bir de 
Fahir ağabey duyabilir; bu gizli, bu sırlı melodiyi 
ancak ikimiz sezebiliriz ... Maveradan gelen bu ses
leri duymıya her fani mezun değildir. Bu sesler bizi 
topraktan ayınr; bu sesler, bizim toprağa ait bayağı 
duygularımızı, ihtiraslarımızı unutturur. Bu sesler, 
bizi ruhun ulvi cennetine götürür ..• 

- Yıldız, üşümez misin? 
Ürperdim: 
-- Hayır, Fahir ağabey? Neden bu kadar erken 

kalktınız?. 

- Gece uyuyamadım, ilk vapurla inmek istiyo
rum. 

Sesinde titriyen bir kesiklik. tutulan bir heyecan 
var ... Fahir a~abeyl hi~ bu kadar yorrun sıörme

miştim. Çökmüş göz kapaklarının içinde sır dolu, 
büyük gözleri, yeşil gölgeli alaca aydınlıkta her
zamankinden daha ilahi!.. 

- Vapura daha zaman var. Fahir aiabev .. ~ 
Fahir Ağa Bey, kısa bir hareketle göğsünün üstün

de bir yeri bastırdı; g(lya bununla oradan taşmak ı.. 
tiyen sırrı susturmak l.ltiyordu; ve IOn kuvvetle ild 
kelime daha sövllvebildi: 

- Gitmeliyim, Yıldız!.. 

* Hasan ansızın bir sinir hastalığına tutuldu; 
bir gece, uykusundan haykıra haykıra, uyandı: 

"Boğuluyorum, beni kurtarın!,, diye bağırıyordu. 
Su ver:mek, kolonya ile masaj yapmak, validol filan 
içirmek, hava aldırmak gibi ilk aklıma gelen iptidai 
tedbirleri yaptıktan sonra Ayşe kadını uyandırdım. 
Yakınımızda bulunan bir doktora gönderdim. 

Hasan biraz sükunet bulmuş, uyumuştu. Doktor 
gelince: 

- Mümkün olan şeyleri yapmışsınız, benim de 
yapacağım §imdilik bunlardı; dedi. 

Doktora bu ani hastalığın sebebini sordum: 
- Belki bir mide bozukluğu, belki ruhi bir üzün

tü. belki bir sürmenaj ... 
Dedi ve giderken ilave etti: 

- Bu hal bir daha gelirse hemen bir mtitehassıs 
doktora göstermelidir. 
Hasanın büyük sıkıntısı ne olabilir? Acaba mem

lekette iken yine amcasiyle arası mı açıldı? İşleri mi 
bozuldu?. 

Ertesi gün, Hasanda anormal haller vardı. Beni 
bir dakika yanından ayırmıyordu. Korkuyorum, bir 
yere gitme, diye yalvarıyor; arasıra da küçük hıç-
kınklarla ağlıyordu. 

Adayı bırakarak Şişliye indik. 

- Hasta bir insan yalnız bırakılmaz! 
Demek Hasan hasta olmasa yalnız bırakılabilir. 

Demek Fahir ağabey bunu düşünebiliyor. Öyleyse, 
artık Hasanla dünyanın öbür ucuna kadar gidebi
lirim ... 
Apartımandaki eşyaları sardık, kapattık. Hasanın 

işlerine bakacak olan Ali için bir iki oda bıraktık. 

Ayşe kadın biz gellnciye kadar köyünde kalınak ıçln 
izin aldı. 

Bir hafta içinde seyahat hazırlıklarını tamamladık, 
bir sonbahaı akşamı lstanbulu ve Fahir ağabeyi 
bırakarak Hasanla beraber yola çıktık. 

Ayrılırken Fahir ağabey kaya gibi, yine kapalı 
idi. Yalnız yüzü bir mermer gibı soluktu ... 

Galiba hiç gözlerime bakmadı; ben, biitün varlığ'ı· 
mı onun gözlerinde bırakarak ayrılırken o, benden 
başka bir yere bakıyordu. 

- Bu defa da ben gidiyorum, 1''ahir ağabey, de
dim. 
Anlamamış, duymamış gibiydi. 
Vapur kalktı, rıhtımdan uzaklaştı; ben ona mendil 

salladım, acaba görmedi mi? Elini bile kaldımı dı ... 
Rıhtım tenhalaştı; boşaldı .. Dürbün elimde ornd.ı 

son kalan gölgeye bakıyorum. Kül renkli bir kızıllık 
arasında, o, hila çelikten bir sütun, granitten bir kn· 
ya gibi tek başma aaraılmadan, duruyor ..• 

f Devam1 '"'r ı 
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Göbles Dünya 
Yüzüne YeniBir 
Şamar İndirecek 

imparatoriçe Kafkasyayı 

(Başı 1 incide) 
da tevkif edilen prens Jojef - Ferdi
nand dö Burbon, üsera kamplarından 
birine nakledilecektir. 

iki yeni kolordu 
1 Nisandan itibaren, Alınan ve 

Avusturya ordularının birleştirilme
si çerçevesi dahilinde, A vusturyada 
iki kolordu tesis edilecektir. 17 inci 
kolordunun merkezi Viyana, 18 inci 
kolordunun merkezi Salzburg olacak 
tır. 

Istiliya Hazırlanıyor 
(Gaflet) in asıl büyüğü fil idi 

ki; ()amanlı hükUmetinin ricali Kal 
kas kıtası hakkında esaslı bir ma
ltimata bile malik değillerdi. Yal
mz son harpte, Kafkasyanın gar -
binCie bulunan bazı Çerkes kabile
lerile temasa gelmişler.. Onlarla 
müştereken birkaç akıncı müfreze
si teşkil etmişler .• . Harpten sonra 
da her şeyi unutuvermişlerdi. 

Şimdi, söylenen bu sözleri, bil
yük bir hayretle dinlemişler· ve ma 
lfunatlarını artıracak suaıım:. glrif 
mişlerdi. Ayni zamanda, Çerkes 
murahhaslarının beyanatını zapte
derek, pacUşah (Birinci Ahdülha • 
mit)e bir telhis takdim eylemi§ler 
di. 

Şimdi sarayda, Babı.Alide ve dev 
Jetin siyaseti ile Dle§gul olan mec
lis ve mahfellerde; 

- Devleti Aliye, Anadolu hudu
dunun emniyetini temin etmek için 
(Cebeli Kafkas) halkına istimllet 
göstermeli.. Çar ordulanna karşı 
böyle bir kuvvet tedariki görmeli. 

Sözleri yükselmiye başlamıştı. 
Bazı akılh devlet r1caU, Dap 

tan ve Çerkezistan halkını der • 
Daği.tanlı kamanlanlartlan 

hal ele almak için ortaya mühim hemmiyet vermiyorlardı. Halk ta, 
fikirler ve projeler atmıflardı. P'a Şemhalleri sevmiyorlai'dı. 
kat bütün bunlar, sözde kalmıfb. Bu küçük hükümdarlardan ba-
HükUmet erkAnının arasındaki it- zılan, açıktan açığa Çarlığa taraf-
tifaksızlık, düşünülen §eYlerden tar görünüyorlar; Çarlık siyaseti-
hiçbirini, meydana çıkaramamış • nin entrikalanna ilet oluyorlardı. 
tı. Çerkes beylerinin gönderdik • Kaynarca muahedesinin akdedil 
leri o iki murahhas ta, aylarca le- dili tarihten itibaren yedi sene, nis-
taı:ıbulda beyhude yere kapı kapı beten sükQn içinde geçmişti. Fakat 
dolaştıktan sonra; derin bir teessür bu müddet zarfında Osmanlı hii_-
fçinde, memleketlerine avdete mec kômeti erklnının idaresizlikleri 
· ıır kalmışlardı. yüzünden Kınm Hanlığı ~~ 

[İldnd Kının} gitmiş.. Çarlığın dev ağzı, bu ne-

ŞEYH MANSUR fis lokmayı da yutuvermişti.. 

H C eneral ve Prens (Potemkin) 
azar denizinden Karadenbe in mahirane bir siyaseti ile 

kadar devam eden bütün o 
muhitte, artık vaziyet çok ciddi bir Kırım Hanlığı) Rusyamn bir vila-
devreye gı-ı .... , yeti haline kalbedeceği zaman, 

.... •.1.U9w. Çar siyasetinin entrikası bütün 
İmparatoriçe Katerln, (Kafkas Is 

kudretiyle kendini göstermiş .• 
tilisı projesi) nin muvaffakıyetle Kafkasyanm Şimalinde, korkunç 
tatbiki için (General Medem) in ile 
tidarmı kAfl görmiyerek onu geri bir halle sahnesi belirmiştL 
çekmiş; Kafkas kuvvayı ukeri...._ Çarlık siyaseti en ziyade, Kaf-

., -- kas halkı ile, Çarlığa dini ve e-
Bini kuvvetlendirmek için yeni ted- zeU bir düşman nazariyle bakan 
birler almak lüzumunu IWısetmifti. Kının Hanlığı halkından korku-

Esasen Kafkasyadald kuvvayı as yordu. Kuvvetli bir din ra'bıtası 
keriye, biri (Kafkas), diğeri de Ku- ile birlbirine bağlı olan bu halkın; 
ban namiyle iki kolorduya münka- bir anda birleşerek, umumi bir 
Bimdi. Ve bu da o zaman bir ba§ku- kıyam ve isyan dalg'ası halinde 
mandan tarafından idare edilmekte Kafkas ordusuna hücum etmesin-
Jdl. den endişe ediyordu.. Bu korku-

Şimdl, bu iki kolordu, birlblrin- yu kaldırmak, ve bu ittihadın ö-
den ayrılmıştı. Ve iki müstakil or- nünü almak 18zundı. 
du halini almıştı. Kafkas ordusu- İşte; Avarların, Çeçenlerin, Ko-
nun başına da, yine meşhur ku- · muklar, hul8sa bütün Kafkaslıla-
111andanlardan (General Sovurof) nn varlığını tehdit eden (Çarlığın 
ıeçirihn.i§ti. Ve bu ild ordu, yeni- entrikası); 
den CV olga) sahillerinden gönderi- (Evv 14 1 le b - .. e a, parça a.. sonra, yut .. ) 

n uyük Kazak kafileleriyle tak· Nazariyesine en uygun bir şe-
Yiye edllmi§ti. kilde, o zaman başlamıştı. 
Kafkasyayı battanbap kaplıyan Gizli ellerle tahrik edilen Ka-

(Kazak hattı) na yeni yeni köyler, bartaylar, Çerkesler ve bunlara 
kasabalar, müstahkem mevkiler, karabeti olan kabilelerle, Kının 
depolar, kaleler yapılmıftı. Ve ar- baltqnın mühim bir kısmını teşkil 
tık bu sahada Kazak kesafetinden, eden (Nogay) lar arasında, birlbi-
kımıldıyacak yer kalmamıştı. rlnin aleyhine şiddetli bir heye-

Kafkasyanın mukadderatı etra- can ve galeyan uyanmıştı ve or-
tmda hazırlanan bu çelik yayın iki tada, hiçbir ciddi sebep olmadığı 
llcU bir anda kapandığı takdirde, halde, Çerkez kabileleri Nogayla-
lıeıyey bitecek .. Bütün bunun ara- nn üzerine atılmışlardı... 
nnda mahsur kalan kabileler, ya- Çerkez atlıları, korkunç bir sel 
vaş yavaş imha olunacaktı. halinde Nogay kırlarına akın edi-

Çar hüktimeti erkam, bir taraf- yorlardı. Nogaylar da, Koban sa-
tan bu askeri tedbirleri alırken, di- hillerlne hücum ederek köyleri, 
ter Kafkas kabilelerini birle§tirme çütliklerl, tarlaları yıkıp yakarak 
mek için ne mümkibure yapıyor- ellerine geçen hayvan yılgılarını 
lar .. Bilhassa, muhtelif vasıtalara sürüp götürüyorlardı. 
müracaat ederek (Şemhal) elde et- Buna mukabil saldırmalar ve 
miye çalışıyorlardı. taarruzlar, üç sene devam etmişti. 

Halle ile Şemhal'ler arasında bü- Buna harp, veba, kıtlık ve saire 
yük bir fark, -ve hatta, bir ayrı- gibi felaketlerle kendi aralarında-
hk- vardı. ki mücadeleler de inzimam eyle-

Hemen hemen bu-yük, ku-... m .. bu-- · ti V artık Ilı ':rWA mış . e zava (Nogay)-
ttin hükümdarlar gibi, Şemhal'ler- lar bitkin bir hale gelmişlerdi. 
de zevk, refah ve sükQn içinde ya- Zaten Çarlık siyasetinin istedi-
prnaktan başka birşey düşünmü- il de, bundan başka bir şey değil
Jorlar .. Halkın vatanperverane his- dl. Hazar denizi sahillerinden, Tu-
li)atına katiyen iştirak eylemi- na kıyılanna kadar devam edeıJ, 
ıorJardı. o genlf, feyyaz mahsuldar yer-
Şembaner, yurda ft balta e- lerl istill edebilmek için: 

(E""eıa, parçala.. Sonra., yut ... ] 
Düsturu, muvaffakıyeUe tatbik 

edilmişti. 

Dağıstan ve Çeçenistanın hu
susi vaziyetleri, Şimalden 

gelen istila dalgalarile kolayca e
zilemiyeceği için Çarlık, ilk parça
lama ameliyatına, Nogaylardan 
başlamıştı. 

Bu mühim ameliyatı, (Koban) 
ordusu kumandanı (General Sovu
rof) üzerine aldı. Binlerce Nogay
dan mürekkep kütleleri, Azak de
nizi sahilindeki (Yesk) mevkünde 
topladı. Büyük bir divan yaptı. Ve 
bu divanda Çar hüktimetinin res
mi be~annamesini okuyarak, ar
tık sahipsiz kalmış olan Nogayla
ra şunları anlattı: 

1 - Kırımın son (Han) ı olan 
(Şahin Giray), hükumet- hak.km 
dan feragat etmiştir. 

2 - Ayni zamanda, Kırını Han 
lığının bütün imtiyazlarile bera
ebr, (Nogay) lar üzerindeki met
buiyet hakkı) nı da, Rusya impa
ratoriçesi Haşmetmeab (ikinci Ka
terina) hazretlerine terkeylemiş

tir. 
3 - O güne kadar Kınm Hanlı

ğının bayrağı altında yaşıyanlar; 

o günden itibaren, Çariçe Hazret
lerinin hükmüne girmişlerdir. 

Bu beyanname, bir idam mah
kUmunun darağacı dibinde oku
nan fermanı mahiyetinde idi. O
nun için orada toplanan kabileler, 
bu beyannameyi büyük bir süku
netle dinlemişler; bu hazin akıbet 
karşısında başlarını eğmekten baş 

ka yapacak hiçbir şey kalmadığı
nı hisseylemişlerdi. 

General Sovurof, bu derin sü
kUnet karşısında, bir an titremiş
ti. Çünkü, bu sükunetten sonra. 
korkunç bir volkanın patlaması 

da çok muhtemeldi. 
(De"amı oar J 

Avusturya kolorduları gnıpuna 

General List, 17 inci kolordu kuman
danlığına General Kienitz, 18 inci ko 
lordu kumandanlığına da sabık Avus 
turya mareşallerinden eski Viyana 
müdafaa nezareti ordu umum müfet 
tişi Beyer tayin olunmuştur. 

Şimdiye kadar Almanyada res
men 14 kolordunun mevcudiyeti bili
niyordu. Şimdi 17 inci ve 18 inci ko
lorduların kurulmasına nazaran, 15 
ve 16 ıncı kolorduların mevcudiyeti
ne de hükmetmek icabeylemektedir. 
Fakat bu iki kolordu hakkında hiç 
bir malumat evrilmemektedir. 

Avusturya lejyonu 
Berlin, 30 (A.A.) - Avusturya 

lejyonu, mutantan bir surette 2 ni
sanda Viyflnaya girecektir. Bu lej
yon, muvakkaten otuz bin kişiden 

mürekkeptir. Bunlar Avusturyadan 
kovulmuş olan hücum kıtalarıdır. 

Bunların nakli için 900 nakil vasıta
sına ihtiyaç vardır. 

lZMIRDE: 

lzmir Tacirlerinin 

Vergi lıi 
lzmir, (TAN) - Dahili komisyon 

üzerine iş yapan tacirler Ticaret ve 
Sanayi odasında bir toplantı yapmış 
lar, maliyenin kendilerinden beyan
name ve bilanço istediğini, İıalbuki 
934 senesindenberi tatbik edilen 
2395 numaralı kanunun 34 maddesi 
mucibince gayrisafi irat üzerinden 
vergi verdiklerini, bu aebepl&- defter 
tutmak mecburiyetinde bulunmadık 
larını, beyanname ve bilanço vermek 
imkansızlığını anlatmışlardır. 

Tacirler, bu işi takip etmek üzere 
aralarından üç kişilik bir heyet seç
mişlerdir. Heyet Ankaraya gidecek
tir. 

Hesapll Yemek isterseniz ••• 
Hatırda kaim ... kolay olsun diye, ya

varlak h ... pıa, elbOmln ile yaOdan bi
rer gramının dlrder kalori, bir graın 
tekerin de aeklz kalorl verdlOlnl yazdık 
tan sonra gıdalar arasında muvazene 
temin için altıda bir albUmlnle yaO, al
tıda d&rt teker veya teker olacak mad· 
de yemek llzım olduOunu lllve etmlı
tım. 

Bu kadarını hatırda tutmak iyi ol· 
makla beraber hesaplı yemek için ye
tlımez. ÇUnkO 09 tOrlO gıdalarımız ara 
aında uf olarak bulabllecejlmlz ılncak 
tekerdlr. Tablatte aaf olarak albOmln 
ve yal bulunmaz. Yedlllmlz gıdaların 

hepıl, kimya, bakımından, karıııktır. 

Bir lnuna yine yuvarlak heupla gQnde 
2500 kalorl, yahut biraz daha ince he
upla vOcut •OırlıOının her klloeu ba
tına otuz kalorl llzım olduOunu Qren· 
dikten sonra yemıklırlmlzln her tOrlD
sUnde ne ka.dar albDmln, yal ve teker 
bulunduilunu ve bunların toptan ne ke 
dar kalorl vereceOlnl -hatırda tutmak, 
1Upheelz, kabll olamau da- yalnız, bu 

yemek bahılnln aı;ılmaaını lnlyen lam 
eunıu okuyucumun ve onun gibi me

raklı batka okuyucularımıza kolaylık 

diye bqlıca yemeklerimizin terkibini 

Ye verecekterl kalorileri hatırlatacaOım. 

Gıdalarımızı kimya bakımından aaf 
olarak bulmak mOmkDn olamadıOı '91n 
onlan hayvanlardan veya nebatlardan 
aldıOımıza göre, ayırmak ldettlr. Biz 
de bu ldete uyarsak, llkln hayvanlar
dan gelen gıdalarımızın terkibini va 
kalorllerlnl arıyalım: 

Bizim en çok yedlllmlz koyun etinin 
but tarafının yOz gramında, plftlkteıt 
aonra: 

211 albOmln, 22,eo yat; 818 kalorl, pir 
zolada (heeapların hepal yoz gram Qze/ 
rlne olduOundan her defe tekrer etml
yeoeOlm): 28,14 albUmln, 22,IO yao; 880 
kalori koyun blbrellnde kebap: il.il 
albQmln, yal ıs; blol'I '8L 

j(uu etini• bllt 

Mnra: 11,70 albDmln, 12,71 yalt. 
kalorl. 
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Koyun ve kuzu yerine keçi ve ollak 
eti yiyenler de onların verecekleri ka
lorllf.rl bu aayılara yakın olarak heup 
edeblllrler. 

Tavuk kızartmaaında 14,89 albUmln, 
7,415 elbOmln; 133 kalorl. 

Hindi kızartmeeırida, tavuk kızart· 

maeına yakın terkip ve kalorl. 

Fakat kaz kıurtmuı yGzde otuze 
yakın elbDmlnll ve on yediden fule 

yatlı oldulu için 282 kelol'I verir. An· ... 
oek hazmı kolay olmaz. 

81611' etinden k&ftede 20,1515 elbDmln, 
29,11 yal; 845 kalorl. 

Dane eti deha az b•ler. KDlba8t191 
ancak 1711 kalorl verir. 

Kalorlsl heup edilerek delll, keyif 
için yenilen av etlerinin terkibini yaz. 
mıyacaGım. Öteki etlerde bulunan ma· 
dan tuzlarlyle vitaminleri de glSnerme· 
dlm, çUnkU onların gıdalarımızın ara
aında bulunmaaı mutlaka IOzumlu ol· 
makla beraber, kalorl vermezler. timdi 
h ... pladılımız yelnız kelorllerdlr. Et-

lerde bulunan ve 19kel' veNCek gllko· 

Jen de bunıda h ... ba gll'amlyecek kadar 
ehemmlyatalzdll'. 

Et 8Uyunun b•leme bakımından ve• 
NCejl kalori, devede kulak kabtllnden, 
pek azdır. Eft kuvvetllel olen sıOıl' eti 
auyunun yUır gremı encak 8 kalorl ve
l'lr. Fekat içinde bulun.n tDrlD tOrlU 
maddelerden doleyı en iyi lttah lllcı

dır. Yalnız etin bDtUn kuvveti muhafa
za edilerek ve taze yemekler bulunama
yan yerlerde lnaanı gerçekten b•l•
mek lfln yapılan et auyu hulhalarını 
lnlana etmek llzımdır. Onların yDz 
gramı 274 kalol'I verir. Hem de Y•I• u, 
yDzde 4,21 nı.betlnde olduOunda11 
lnunı tıkemadan ytızde U ten futa al• 
bUmlnle IMana bir ı••• llauntl• al• 
H111lnl11 yerlıtl llemen llemen tutar. O· 

BAŞMAKALEDEN MA.BA'I 

Cenup 
Hududu 
Davası 

-· 
Romen Kabinesi 

istifa EHi 

Macar Kabinesinde de Yeni 
istifalar Bekl,niyor 

Bükreş, 30 (Hususi) - Başvekil 
Patrik Miron, 'kabinesinin istifasını 

(Başı 1 incide) bugün krala vermilflir. Başvekil, is-
nun tJövizi kaçınlmıştır. Fakat bunu tifanamesinde, kabinesinin esaslı ıs
maddi surette ispat imkam yoktur. lahat yapmıya memur bir intikal 
İşin kötüsü şu ki, kaçırılan dövizlerin hüktimeti olduğunu, yeni anayasanın 
bir kısmı, kara borsaya mal olmuştur, her ittifakla kabul edildiğini, bina
fakat bü~ bir kısmın bede~ k~~ enaleyh bu intikal hüktimetinin ar
eşya şeklinde memlekete girmiştir. tık manası kalmadığını bildirmiştir. 
Dövize ve devletin gelirlerine ait ka- y . L-b· lmnılJ 
çakçılık elele yürüdükten başka bu enı 1111 ıne a 
işler ayni zamanda ecnebi menfaat Bıntn:ş, 30. <A·J:·! :-- Ye~- ka~l-
ve telkinlerine ve her türlü menfi e- nede aşagıdakı değişiklik teblig edil-
mellere de perde ve vasıta olmakta- miştir: 
dır.,, Dahiliye nazın B. Kalinesco, ayni 

Ç ümhuriyet idaresi yanm işten zamanda Sıhhat Bakanlığını da de
ve yanm tedbirden daima kaç ruhte etmiş ve B. Gelmezeano Mü

mıştır. Cenup hududumuza taalluk nakalit Bakanlığını da idareye me
eden işler haricl komşuluk münase - mur edilmiştir. 
betlerimiz bakmımdan da, memleke- Ticaret nazırı B. Konstantinesko, 
tin hak, menfaat ve emniyeti bakımın Milli banka mÜdürlüğünü muhafaza 
dan da tam tedbirlerle kökünden hal etmektedir. 
ledilmiye muhtaç işlerdir. Şunu dl- B. Mazureanu Başvekilet müste-
leriz ki, son döviz kaçakçılığı derdin şarlığına \ayin edilmiştir. 
esasına kuvvetli bir şekilde c:Jikkati u L_6. • el d 
celbetsin. Ve esaslı, etraflı tedbirlere ırıaCCIJ" rm ımmn e 8 

hareket noktası olsun. utila pyialan 
Ahmet Emin YALMAN Budapeşte, 30 CA.A.) - Kabinede 

yeniden tadillt yapılacağına dair bir 

Sureıyenıen Fevkalcide şayia deveran etmektedir. Müfritle
rin propagandalarının takviyesi, na&-

Murahhasl Ankarada yonal - sosyalist tehlikesi münaselıe
tile mutediller tarafından hükUmete 

(Başı 1 incide) yapılmış olan ihtarlar, be§ senelik 
geri ,kaldı. Maamafih Fransadaki planm ~t~-~inden tevellüt . edecek 
buhran dolayısile Suriye istik1ilinin olan muşkülat, fevkalide bır asabi· 
tasdiki keyfiyeti daha fazla gecikse yet tevlit etmiştir. 
bile, bu, Suriyenin Türkiyeye bağlı- Harbiye nazırı Roder ile Dahiliye 
lığı için ve iki memleket arasındaki nazın Zel'in ve Macar nazilerlnhı 
dostluk bağlarmm teşisine engel ola- kendisinden bilhassa §iiphe etmekte 
mıyacaktır. oldukları Budapeşte polis müdürJ 

Hatayda vaziyetin normal olması heyetinin istifa edeceklerinden bah
için, Suriye hükUıneti, elinden gel- sedilmektedir. 
diği kadar çalışmaktadır. Yalnız, Salahiyettar mahafil, bu baberle
Türk gazetelerinden anladığıma gö- rin hayal mahsulü olduğunu ve ma · 
re, ortada bazı ihtiliflar vardır. Bu yıs ayının sonundan evvel kabinede 
da, Fransız delegesi Garo tarafından tadilat icrasının mutasavver bulun• 
bir ihtiyat tedbiri olarak ve Asayişin madığını beyan etmektedir. 
temini maksadile alınan kararlardan F ..ı • b• 
ibaret olsa gerektir, diye tahmin ede- ransaua yenı ır 
rim. kabine bulvam mı? 

Sueyetle oaziya Paris, 30 (A.A.) - Epok gazetesi.. 
Suriyenin dahili vaziyeti iyidir. nin tahminlerine göre, Fransa hükıi• 

Kuraklık dolayısile bir iki senedenbe- meti evveli para meselesini ele ala
ri sürmekte olan iktisadi darlık bit- cak ve ihtikara karşı tedbirler koya
miş ve bu sene iyi mahsul alındığı 
için nisbi bir refah başlamıştır. 

Filistin hadiselerini soruyorsunuz. 
Filistin işi Suriyede herkesi düşündür 
mektedir. Çünkü, Filistin hadiseleri
nin cereyan ettiği bütün saha ve onun 
içinde yaşıyan insanlar komşu, arka
daş ve dindaş kimselerdir. Bu itibar
la bizim için çok mühimdir. Ve ümit 
ediyorum ki, İngiltere hükUmeti bu 
işin halli için herkesi tatmin edecek 
bir çare bulacaktır.,, 

BORSA 
10-1-1938 

PARALAR • 

Frank 
Dolar 
Liret 
Belçika n. 
Drahmi 
İsviçre~ 
Leva 
Florin 
Kron Çel 
Mark 
Zloti 
Penp 

~ 
Dinar 
Kron ince 
Sterlin 

Ahi 

'14,-
124,-
95,-
80,-
18,--

&75.-
20.-
15.-
71.
n.--
20.-
21.-
12,-

0.
so.-

125,-

80,-
128,-
104.
IM.-
22.-

585,-
13.-
70-
iZ.-

u.
H,-
12-
.sı.-

830,-

ÇEKLBB 

Parts 
New-York 
Millno 
BrObel 
Attna 
Cenevre 
Sof1a 
Amsterdani 
Praa 
Viyana 
Madrid 
Berlln 
V81'10va 
Bud.apeete 
BUkret 
Beiırad 
Yokohama 
Stokholıu 
Londra 
llolkova 

25,99 25,Dt 
0.7814 0,'19 

llUNH 15.otH 
f.88U 4.1835 

87.0222 87.0222 
3.4492 1.4492 

83.8942 83.8M2 
1.4281 1.4281 

22.88 22,88 
,e2M58 mfmtt 

12,7388 12,'1388 
1.9707 1.9707 
USM 4.1894 
1.8810 1.8810 

108.21 108.21 
M.mt M.8317 
2.'1315 2.7315 
l .OIM l.OIM 

128.- 128.-
21.815 21.111 

caktır. Hükumetin, demir endüstrisi 
komitesi gibi büyük tröstlere kontrol 
koymak niyetinde olduğu da söylen· 
mektedir. 

Viktuvar gazetesine göre, Blum, 
finans sahasında tam salahiyet iste
miyecek fakat parlimentodan bazı 
teferruatta kendisini serbest bırak
masını talep edecektir. 

Ordr gazetesi, yeni bir kabine 
buhranına ihtimal vermektedir. Zira 
hükumete tam salihiyet vermek için 
parlamentonun hükümete emniyeti 
olması lizım gelmektedir. Halbuki bu 
emniyet, bugünkü vaziyette mevcut 
değildir. 

Jur gazetesi de, B. Blum'un maU 
projelerini kabul edecek derecede 
Markist olmıyan radikal sosyalist na 
zırların istifası ile yeni bir kabine 
buhranının başlaması ihtimalini ile
ri sürmektedir. 

Ovr gazetesi, Halkçı cepheyi teş
kil eden bütün partilerin tam iş bil'
liği verebilmeleri için Blum - Kayyo 
görüpnelerine yeniden başlanacağı

m bildirmektedir. Eğer bu lf birli,# 
vüeude getirilmez ise, memleket,. ıll 

ni bir kabµıe buhranı karpsmda~ 
lacaktır. Bu buhran son teşrii dff
renin dördüncü kab!ııe buhranı ola
caktır. 

Bisiklet: 

Bursacla Uçiincil 

Blslllet Yar111 
Bursi, (TAN) - Pazar gün\i klüp 

lerln bisiklet sporculArı Buna ile 
Gemlik arasında 35 kilometrelik me
safede üçüııcll yanşlarını yapmıtfaı'
dlr. On ilk sporcunun iştirak ettiği 

bu, YBnf neticesinde Acar idman 
yurdundan Bekir birinci, Faruk JPı· 
ci, Kemal üçüncü, H1isamettin '98r
dilncü, Salt beşinci geldiler. Birinct 
gelen Bekir arkadaşlarına nazaran 
olduça geniş bir aralıkla müsşba
kayı kazannutttt. Bütün derecelen 
bir ldiibün almasına sebep Akmspo....-
dan Od J8l'llÇIDlll yolda l'8N 

miiaabPhdma harlÇ ~ 1 
.Wd'4 
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Lerida Tahliyefjaponlar Mahsur 
Edildi Vaziyette 

(Barı 1 incide) 
Barbastronun sükutu haberini res -
men teyit etmektedir . Ayni tebliğe 
gore, Şark cephesinde asiler Sinka 
nehrini birkaç noktadan geçmiye mu 
vaffak olmuşlardı,r. 

En şiddetli muharebeler, halen bu 
nehir boylarında yapılmaktadır. Leri 
da Frankist tayyareler tarafından 

bombardıman edilmiş ve şehir üze
rinde yapılan bır hava muharebesin
de uç Frankist tayyaresi düşürülmüş 
tur. Endülüs cephesinde Cürnhuriyet 
çiler yaptıkları bir taarruz neticesin
de birkaç muhim nokta elde ettikleri
ni haber veriyorlar. 

işgal edilen şehirler 
Tortosa ve diğer bazı şehirler Fran 

kistler tarafından günun muhtelif sa 
atlerindebombardıman edilmiştirMad 

di hasar muhimdir. Havas muhabiri
nin bildirdiğine göre, orta ve yukan 
Aragondakı son taarruzlara bizzat ge 
neral Franko kumanda etmiştir. 

Dıger taraftan, General Aranda ku 

mandasındaki Frankist kuvvetler Si
erra San Markas'a gitmişlerdir. 

Bu mıntakada dün cereyan eden 
muharebeler çok şiddetli olmuş, hü
kt'.imetçiler Franko kuvvetlerinin ile
ri hareketlerini durdurmak için taar
ruz üstüne taarruzda bulunmuşlar -
dır. Cenupta asi kuvvetlerinin yeni -
den ilerledikleri bildiriliyor. 

Aragon cephe indeki son Frankist 
taarruzların şiddetini hafifletmek 
için, Cümhuriyetçiler, Teruel mınta
kasında yeni bir taarruz hareketine 
girişmişlerdir. Frankistler taarruzun 
püskürtüldüğünü haber veriyoJar. 

NazırlaT Mecliai toplandı 
Barselon, 30 (A.A.) -Nazırlar mec 

Iisi dun saat 18 de toplanarak silah 
ve cephane imalatını fazlalaştırmak 
için alınacak tedbirleri tetkik etmiş
tir. Müdafaa Nazın işçilere mecburi 
hizmet tahmilini istemiştir. 

* Paris, 30 (A.A.) - Yeni İspanya se 
firi Marcelino Pasena ile yeni askeri 
ataşe miralay Fernandez Bolanos Pa 
rise gelmişlerdir. 
Yardım haberi tekzip ecliliyor 

Paris, 30 (A.A.) - Havas ajansı 
tebliğ ediyor: 

Barselonun hava taarruzlarına kar 
§1 müdafaası için,Fransızhükfımetinin 

İspanya hükumetine askeri tayyare -
ler vereceğine dair ecnebi gazetelerde 
çıkan haberlerin tamamiyle asılsız ol
duğu resmi Fransız mahafilince be -
yan edilmektedir. 

* Berlin, 30 (A.A.) - "Korrespon -
dans Politik,, , İspanya hadiselerini 
mevzuubahis ederek diyor ki: 

Fransada, Fransız menfaatlerinin 
İspanya harbi neticesinde iktidara ge 
lecek hükumetin menfaatleriyle sıkı 
sıkıya alakadar olduğu beyan edil -
mektedir. 

Öyle ümit ederiz ki, hadiselerin 
seyrini Franko aleyhine çevirmek i
çin en son dakikada kin ve gareze is
tinat eden tehlikeli bir oyuna girilme 
sine bu realistlik maru olacaktır.,, 

Nevyork, 30 (Hususi) - Uzak Şark 
tan gelen en son haberlere göre, Çin 
kuvvetlerinin ileri hareketleri cephe
lerde muvaffakıyetle devam etmekte
dir. Hankovdan gelen bir haberde; 
Tsinpu bölgesinde 80 kilometrelik 
bir cephe boyunca çok şiddetli mu
harebeler olduğu bildiriliyor. · 

Burada, 20-30 bin kişilik bir Ja
pon kuvveti, gerilerile muvasalatı ta
mamen kesilmiş bir halde Çin kuvvet 
lerile mahsur kalmıştır. 

Japonlar, Çin ihata çemberini yar
mak için ümitsiz hareketlerde bulu
nuyorlar. Diğer taraftan, üç Japon 
livasının dündenberi, Tairsvang üze
rine şiddetli hücumlarda bulunduk
lan bildirilmektedir. 

Cenubu şarki istikametinde ilcrli
yen bir Çin kolu, Japonları Yohşien 
civarında, sarmış, ve birkaç gün ev
vel, Taivenkov'u işgal eden Çin kuv
vetlerinin sol cenahı da, Sieho'yu zap 
tetmiştir. Ayrıca Taivenkov harbinde 
beş Japon tayyaresinin dusürı.ildugü 
ve Şansi vilayeti dahilinde Hovh
sien 'in, muvaffakıytli akınlar yapan, 
Çin akıncıları tarafından işgal olun
duğu bildiriliyor. 

Suiyuan mıntakasında ileri hare
ketlerine devam eden Çin kuvvetleri, 
Saraşi'yi elde etmişler ve dört bin 
Mongol esir almışlardır. 

Japon zayiatı ağır 
Peiping, 30 (A.A.) - Royter muhabi
ri bildiriyor: 

Japon kuvvetlerinin umumi vazi
yeti muhakkak surette tehlikeli ol -
duğu için Çantung cephesine şimal
den acele olarak takviye kıtalan gön 
derilmiştir. Japonların Çantung'da
ki vaziyetlerinin vahim olduğu, mu
harebeler hakkında herhangi malu
mat vermekten imtina eden Japon as
keri makamlarının sukutu ile teey
yüt etmektedir. Sanıldığına göre, Çin 
liler, Tientsin - Pukov demiryolu 
hattı boyunca mühim miktarda iler
lemişler ve Japonlara ağır zayiat ver 
dirmişlerdir. 

Çinliler boyuna ilerliyo1'.lar 
Hankov, 30 (A.A.) - Büyük kana

lın şimalinde, Pukov - Ticntsin de
miryolu cephesinin merkez mıntaka
sında muhasara edilmiş olan ôôrt 
beş bin kişilik bir Japon kuvveti, bu 
mıntakadaki Çin kıtalan başkuman
danının bir mesajına göre, her an im
ha edilmek tehlikesine maruz bulun 
maktadır . 

Söylendiğine göre bu cephenin bü
tün kısımlarında bulunan Japon kuv 
vetleri muvakkaten mukabil taar -
ruzlannı durdurarak muhasarada 
kalan kuvvetlere yol açmak üzere 
bahsi geçen mıntakaya dogru ilerle
mektedirler. 

Hankov, 30 (A.A.) ....!... Matbuat mü
messillerine beyanatta bulunan Çin 
hükumeti mümessili, Pekin ve Nan
kinde Japonların kurduğu kanunsuz 
idaralere karşı Çin hükumetinin va
ziyeti 20 kanunuevveldenberi kati -
yen değişmiş değildir. Çin hükumeti 
bu idareleri katiycn tanımıyacak -
tır. 

Yeni zayiat listesi 
Brüksel, 30 (A.A.) - Japon amira

li Yamamoto matbuata beyanatta bu
lunarak demiştir ki: 

- Muhasamatın bidayetindenberi 

T AN 31- 3 - 938 

Bu Yılki Sağlık Bütçesi 
İle Yapılacak İşler 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 

Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Zon
guldak Hastaneleri Tamamlanacak 

24-3-938 tarihinde kapalı zarfla münakasası yapılacağı gazet 
ilan edilen 17385 lira muhammen bedelli muhtelif cins ve eb'atta 5 
fond boru şartnamelerinde yapılan bir değişiklik dolayısile e 
22-4-938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de müdürlük merkez 
sında toplanacak alım satım komisyonu huzurunda kapalı zarf usu · 
pılacaktır. 

Şartnameleri her gün levazım tlairemizde görülebilir İstekliler m 
tarihte saat 14 e kadar 1304 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
ka mektubu ile beraber müteahhitlik vesikası ve teklü mektubunu 
tevi kapalı zarflarını komisyona tevdi etmelidirler. (1154) 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden) 
- Sıhhat Vekfileti, bu sene muhte
lif işler için aşağıdaki şekilde yar
dımda bulunacaktır: 

Trahomla mücadele teşkilatına 
15 bin lira zam yapılarak tahsisat 
245 bin liraya çıkarılmıştır. Zühre
vi hastalıklarla mücadele teşkilatı 

tahsisatı 25 bin lira fazlasile 295 bin 

na 111600 lira, Halkevlerine 479880 
lira, Milli Iktısat ve Tasarruf cemi
yetine 10 bin lira, Evkaf idaresine 
97 bin lira, Dil kurumuna 100.200 li
ra, Hava yollan işletme idaresine 
450 bin lira, Orman idaresine 
1143096 lira, Türk Maarif cemiyetine 
30 bin lira yardımda bulunulacak
tır. 

Hali tasfiyede bulunan 

OSKÜDAR ve KADIKÖY 
Türk Anonim 

SU ŞiRKETi 
HiSSEDARLARA iLAN 

30 Mart 1938 tarihine müsadif 
liraya çıkarılmıştır. Sıtma mücadele Yeni Mali Yıhn Munzam Çarşamba günu saat 10 da Şirketin 
faslına konan miktar 117 bin lira Gala tada, Bahtiyar hanındaki 49 nu-
fazlasile 1217000 lirayı bulmuştur. ve Fevkalade Tahsisatı mcrolu Idare merkezinde adi surette 
Bu fazla tahsisatla dört ton kinin a- Ankara, 30 (Tan Muhabirinden) - toplanmak üzere davet edilen hisse-
lınacaktır. 1938 mali yılı umumi müvazeneye darlar Umum Heyeti ekseriyet hasıl 

lnşa, tesisat, tamir ve iStimlak dahil bazı daire bütçelerine 14954000 olmadığı cihetle o gün içtima edeme
fasıllarına 587718 lira ilave edilmiş- lira munzam ve 3689000 lira fevkala- miş olduğundan Ticaret kanununun 
tir. Bu tahsisatla Istanbul Çocuk de tahsic;at verilmesi hakkındaki ka- 386 ncı maddesine tevfikan yevmi 
hastahanesinin beşinci pavyonunun nun layihası bugün mecliste kabul e- içtimaın 30 Nisan 1938 tarihine mü
inşaatı bitirilecektir. Trabzonda 850 dilmiştir. sadif Cumartesi günü saat 10 a talik 
bin liraya yapılacak olan Nümunc Munzam tahsisatın 300 bin lirası edildiği ilan olunur. 
hastahanesinin ilk 450 bin lirası ve- Başvekalete, 1880000 lirası Maliye Tasfiye memurlan 
rilecektir. Elazığda euzam, Diyarba- Vekaletine 1166000 lirası Düyunu u
kır ve Erzurumda nümune ve Zongul mumiyeye, 425000 lirası emniyet iş
dak hastahaneleri tamamlanacaktır lcri umum müdürlüğüne, 142240 lira 
Istanbul Çocuk hastanesi ameli- sı jandarma umum komutanlığına, 

Tasfiye halinde bulunan 

Türkiye Tütünler; 
ıathanesi tamir ettirilecektir. Çok 368000 lirası Hariciye Vekaletine, Müıterekülmenfaa 
çocuklu ailelere yardım faslı 2[. 2450770 lirası muhacir ve iskan işle- - ş· k • 
bin lira ilfıvesile 75 bin liraya çıka- ri için Sıhhiye Vekaletine, 20 bin li- Reıı ır etı 
rılmıştır. Akliye ve asabiye hasta- rası Adliye Vekaletine, 902894 lira- l L A N 
nelerine 445 bin lira zam yapılmış- sı Maarif Vekaletine, 2200000 Nafıa Tasfiye halinde bulunan Türkiye 
tır. lstanbul Akıl hastanesine 200, Vekaletine, 2039700 İktısat Vekale- tütünleri Müşterekülmenfaa Reji Şir
Elazığ hastanesine 20 yatak ilave tine, 40 bin lirası Ziraat Vekaletine, keti hissedarlarına bildiriyor ki: 
edilecektir. 49246 lira sarfile Heybe- 3816000 lirası Milli Müdafaa Veka- Türkiye Cümuhuriyeti Büyük 
Hada Verem sanatoryomuna 100 ya- leti kara, deniz ve hava kısımlarına Millet Meclisi tarafından 12 Haziran 
tak ilave edilecektir. Yeniden 5 mu- tahsis edilmiştir. 1933 de tasdik edilmiş olan 2308 nu
ayene ve tedavi evi açılması karar- Fevkalade tahsisatın 990000 lirası maralı kanuna göre, 25 Temmuz 1928 
laştırılmıştır. Bunun için de 50 bin Maliye Vekaletine, 32000 lirası Hari- tarihinden itibaren 0.15.0 Ingiliz li
Iira ayrılmıştır. Sağır ,dilsiz ve kör- ciye Vekaletine verilmektedir. Fev- ralık yapılan ikinci mevcudat tevzi
ler müessesesine 20 talebe daha alı- kalade tahsisattan Maliye Vekaleti- atı, ancak 24 Temmuz 1938 akşamı 
nacaktır. Bunun için de bütçeye 1163 ne ayrılan 990000 liranın 550 bin li- tarihine kadar hisse senedi sahiple
lira zam yapılmışt~ Tıp TalEfue yur rası yardım olmak üzere İstanbul be- rine tediye edilebilecektir. 
duna 5242 liralık bir yardım daha lcdivesine verilecektir. Bu tarihin mürurundan sonra me-
yapılacaktır. Manisada bir Çocuk 
Do~rum ve Bakım evi açılacak, Kon
ya Doğumevinde bir Köy Ebe mek
tebi kurulacaktır. 

Bu Sene Yapılacak 
Yardımlar 

Ankara, 29 (Tan muhabirinden) 
- Bu sene Maliye Vekaleti bütçesin 
den muhtelif dairelere şu yardımlar 
yaJ,lılacaktır: Darüşşafakaya 15 bin 
lira, Çocuk Esirgeme kurumuna 18 
bin, Kızılaya 15 bin, Türkspor kuru
muna 289568 lira, Gençlik teşkiltıtı-

iki Öğretmene 

Takdirname Verildi 
Bursa, tTAN) - .Muhitlerinde çok 

çalışan ve bilhassa çocuk esrigeme 
hususunda fevkalade gayretleri görü 
len öğretmen Süleyman Toskan ve 

Saim birer takdirname ile miikafat-
landırılmışlardır. Bu iki öğretmen 

iki yüz elli çocuğu giydirmek ve 65 
çocuğu doyurmak gibi takdire lfıyık 
içtimai hizmetler görmüşlerdir. 

lstanbul ikinci lfliu Memurlu- ı lstanbul Asliye Mahkemesi lkin· 
ğundan: ci Ticaret Dairesinden: 

Beyoğlunda istiklal caddesinde 1 Selanik Bankası tarafından Gala-
224 No. da manifatura ticaretile meş- ta Havyar hanında 18 No. da Balcı 
gul bulunmakta olan Yani Grigorya- zade Mehmet ve Şerif zade Süreyya 
di iflası 30/3/938 tarihinde açılıp şirketine izafetle Balcı zade Mehmet 
ta.c;fiyenin adi şekilde yapılmasına ka- aleyhine bir kıt'a taahhütname mu
rar verilmiş olduğundan: cibince üç sene dokuz aylık komis-

1 - Müfiiste alacağı olanların ve yon bedelinden alacağı olan 353,55 
istihkak iddiasında bulunanların ala· 
caklarını ve istihkaklarını ilandan 
bir ay ıçinde 2 nci Iflas dairesine ge
lerek kaydettirmeleri ve delillerini 
(senet ve defter hulasaları ve saire) 
asıl veya musaddak suretlerini tevdi 
eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes-

liranın tahsili zımnında açılan dava
nın cereyan eden muhakemesi sıra~ 

sında müddeaaleyh Balcı zade Meh
medin ikametgahının meçhuJiyetine 
binaen ilanen tebligat icrasına ve 
muhakemenin 4/5/938 tarihine mü-

baliği mezkure kanunun mucibince 
hazineye tediye edilecektir. 

Jstanbul Asliye 4 n_cü Hukuk 
M ahkemesınden: 

Doktor Saib Safi Ozer vekili avu
kat Galip Taş tarafından Şişlide Os-

manbey Rumeli caddesi Kefeli apar

tıman 1 numarada oturan Hayriye 

Harici Askeri Kıtaa 
ilanları 

Heyeti Umumiyesine tahıh ... 
len fiyatı 21,000 lira olan beş mf 
tane muhtelif eb'atta ve num 
NAL MIHI kapalı zarfla eksilt 
konulmuştur. Eksiltmesi 5 
1938 Perşembe günu saat 15 de 
karada M. M. V. Satınalma K 
yapılacaktır. Şartnamesi parası.Z 
rak mezkur Ko. dan alınır. Ilk 
natı 1575 liradır. Eksiltmeye · 
ler kanuni teminat ve 2490 sa 
nunun 2 ve 3 üncü maddele 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
tuplarını ihale saatinden bir saa 
vel Ankarada M. M. V. Satın 
Ko. na vermeleri. (757) (1340) 

• 
Her bir metresine tahmin 

fiyatı 425 kuruş olan 19000 
haki şayak kumaş kapalı zarfla 
nakasaya konulmuştur. 

11-4-938 Pazartesi günü sa 
tedir. Ilk teminatı 6056 lira 25 
ruştur. Evsaf ve şartnamesi 40 
ruş mukabilinde M. M. Vekale 
tınalma Komisyonundan alınır. 
siltmeye gireceklerin 2490 sa 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerin 
tenilen vesaikle teminat ve 
mektupları ile birlikte ihale 
den en az bir saat evvel Ank 
M. M. VekAleti satınalma Ko 
yonuna vermeleri. (764) (1544) 

* Her bir metresine tahmin 
fiatı 400 kuruş olan 5500 me 
civert kumaş kapalı zarfla sat 
nacaktır. ihalesi 7-4-938 P 
be günü saat 15 tedir. Ilk te 
1650 liradır. Evsaf ve şartna 
almak isteyenler her gün' öğ e 
sonra satmalına Komisyonuna 
caatları eksiltmeye gireceklerın 
sayılı kanunun 2 ve 3 ncü ma 
rinde istenilen vesaikle temin 
teklü mektuplariyle birlikte 
saatinden en az bir saat evvel 
karada M. M. Vek8leü satınal 
misyonuna vermeleri. (765) (1 

Konya Asliye Hukuk Hcikim~t 
den: e 

Konyanın Abdüllziz mahal 
den 14 numaralı hanede Ahmet 
Hatice tarafından Afyonkarah · 
da Dal Recep mahallesinde Me 
oğlu Halil aleyhine: Kocası mü 
aleyh Halil kendisini iki sened 
rt bırakıp gitmiş ve infak ve i 
ne bakmamakta bulunmuş old 
dan evliliğin tahmil ettiği va 

Rüştü Aras 9 
NisandaKahirede 
Bulunacak 

(Bqı I incide) 
lca~ındandı. Anlaşmaların müzakere 
sıı.a,rasında, dost Turkıyenin Hariciye 
V r-Uini Mısın ziyarete davet etmiş 
tik. Doktor Aras bu davetimizi bü -
yük bir samimiyet ve memnuniyetle 
kabul ettı. 

700.000 Çinli ölmüş veya yaralan- uliyeti müstelzim olmak üzere müf
mıştır. Japon zayiatı ise 50.000 kişi- lisin borçlarının ayni müddet içinde 
den ibarettir. kendilerini ve borçlarını bildirmele-

sadif Çarşamba günü saat 14 te bıra
kılmasına karar verilmiş olmakla 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. (6388) 

Melek aleyhine 938/1957 numara ile 

müvekkilinin 3320 üç bin üç yüz yir
mi lira alacağının hükme bağlanma
sı talebiyle açılan davadan dolayı, 
dava arzuhali mumaileyhanın yazılı 

adresine gönderilmiş ise de müddea

aleyhin elyevm ikamet ettiği mahal
lin meçhul olduğu tebliğ varekasma 

mi.ıbaşiri tarafından yapılan meşru

hattan anlaşıldığından ilanen tebligat 

yapılmasına ve muhakemenin 13/5/ 

938 günü saat 14 de talikine ve müd
daaleyhe bu husus için bir ay müh
let verilmesine mahkemece karar ve
rilmiş olduğundan yukarıda adı ve 
adresi yazılı müddaaleyh ilan tari
hinden itibaren bir ay zarfında mah
kemeye müracaatla dava arzuhalini 
tebellüğ ve müddeti zarfında cevap 
vermediği ve yazılı gün saatte mah

kemede hazır bulunmadığı veya bir 
vekil göndermediği takdirde hakkın-

da gıyap karan verileceği ve bu bap
taki davetiye ile dava arzuhali mah
keme divanına asılmış olduğu ilan 

ifa etmek ve evine dönmek 
merkum Halile ihtarat icrasına 
verilmesi hakkında ikame olun 
va üzerine müddeaaleyh namına 
derilen dava arzuhali sureti m 
aaleyhin sarih adresi belll ol 
ça bilinemiyeceğlnden bahsile 
llğsiz olarak geri çevrilmiş ve 
cı da müddeaaleyhin ikame 
meçhul olduğunu beyanla bu ba 

dava arzuhali suretinin ilAnen 
ğini istemiş olduğundan olv 
ilanen tebliğine mahkemece 
verilmesine mebni işbu ilan ta 
den itibaren on gün içinde mü 
aleyh merkum Halilin esas da 
cevap vermesi lüzumu ve cevap 
mediği takdirde muhakeme gün 
yin edilerek muhakemeye bak 

Amiral, Japon - Amerikan tica- ri. 

Ve bize bir müjde vererek muka

retinin Çin - Amerikan ticaretinden 
üç kere daha muhim olduğunu kay
detmiş ve: "Amerika şimdiki tarzı 
hareketinin sebeplerinden biri de bu
dur.,, 

veleletin teatisi işini bizzat Kahirede leri gibi, Ankarada imzalanan anlaş _ 
yapacağını bildir~ Hazırlanan prog- malar teati olunacaktır. 
ram mucibince Hariciye Vekiliniz, Bu seyahat esasen dost ve kardeş 
6 nisanda İstanbuldan İskenderiyeye olan Türkiye - Mısır münasebetleri
hareket edecek olan Daçya vapurile nin daha ziyade inkişafına mesut bir 
Mı ır seyahatıne çıkacaktır. Ben Mı- vesile teşkil edecektir. Zaten Türkiye 
sır milletinin Turkiyed ki mümessi- Mısır münasebetleri kabil olduğun -
li sıfatilc dost diplomatin Mısıra şe- dan daha fazla dostane ve samirnane 
ref verecek olan seyahatine iştirak dir. Arada halle muhtaç en ufak bir 
etm k b htiyarlıgı ile çok mütehassi mesele bile yoktur. Çünkü her iki 
sim. T vfık Ru tü Arasla 9 nisanda memleket te sulh ideali yolunda en 
Kahirede bulunacagız. Bu seyahat Mı samimi şekilde elele yüriımektedir-

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulundu-
ranların o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile bunlan ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi et
meleri ve etmezlerse makbul maze-
retleri bulunmadıkça cezai mesuliye
te uğrıyacakları ve ruçhan haklardan 
mahrum kalacakları. 

4 - 6/ 4/938 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat 16 da alacaklıların 
ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile 
müşterek borçlu olanlar ve kefilleri
nin ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada bulunmağa 

haklan olduğu ilm olunur. (6371) 

Körfez Gazetesi 
lzmftte Çıkıyor 

Kocaeli vilayetinin iktısadi, 
içtitimai, zirai ve tarihi yazı ve 
makaleleri, röportajlar, fıkralar, 
spor hareketleri ve seçme mev
zular. 
~ 

İdaresi: İzmit adliye karşısında 
Tcle!on İunlt 128 

KAYIP - 6083 sicil numaralı a
matör şoför ehliyetnamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. 

Hiüeyin oğlu Talcit 

olunur. (6372) 

Jstanbul Asliye 3 CÜ Hukuk Mah
kemesinden: 

Jan Pazar tarafından Beyoğlu 

Cezair sokak Maridoviç apartıman 3 

No. da mukim Rokos, Daliroza, Con, 
Alfred, Corc, Pol ve Luçika aleyhle

rine mahkememizin 937 /1920 No. lu 
dosyasile açılan kayıplık davasından: 
Müddeialeyhlerin ikametgahları meç 
hur olması hasebile dava arzuhali 
ilanen tebliğ edildiği halde cevap 
vermemiş ve muhakeme gününün de 
ilanına rağmen mahkemeye gelme

ğı dava arzuhali suretinin tebliği 
kamına kaim olmak üzere ilin 
nur. 

ır mill tin ·n otedenberi kardeş Tür - ler. Mlnaar ve Mühendis ve Yapı Yapanların 
N AZA R I D İKKATİNE: 

--llııı. miş olduklarından haklarında gıyap 
~ kiy ye be led ı hic;lerin en canh bir Mısır elçisi, Mısırdaki son kabine 

k lde tezahürüne vesile olacaktır. ve parti ihtillflan ve harici siyaset 
lfı ırlılan pek çok S<>vindirecek olan hakkında da şunlan söylemiştir: 

bu yahat munasebe\i}e, onların çok - Mısırdaki bugünkü vaziyet da
s mırni sempati hislerini TAN -gaze- hili bir politika mucadelesinden iba
te i d laletile necip Turk milletine rettir Mısır kabinesini hangi parti eli 
bi d nı i rica ederim. 'furkiye Ha- ne geçirirse geçirsın Türkiye - Mısır 
ric ye V kıli Kahirede bir hafta ka- münasebetlerinin katiyen değişmiye 
Jac kt r. Bu bir hafta zarfın a biz - ceğini ben Mısırlılann mümessili ola
zat Har ive Vekiliniz bize v ttik- rak tmt edebillrlm. 

bitme daha sövliveblldi: 

İnşa ettiğiniz binanın sağlamlığını arzu ediyorsanız her türlü yabancı 
mevaddan lrl ve fenni evsafı yüksek olan 

Sultan Çiftliği KUM ve ÇAKIL 
kullanınız. Depomuzda mevcut olduğu gibi her kumcuda dahi bula
bilirsiniz. Arzu edenlere inşaat mahallinde dahi kendi vesaitimizle 
teslime hazınz. Beşiktaş Çöp iskelesinde kumcu Osman ve Mehmet 

kardeşler. -

karan bilittihaz duruşmanın 6/5/938 
saat 14 de talikine karar verilmiştir. 

Mumaileyhim Rokos, Dallroza, ı 
Con, Alfred. Corc, Pol ve Luçikanın 
mekkfır gün ve saatte mahkemeye iiiıl•••••••••••ll'C 
gelmeleri veya bir vekili kanuni gön
dermeleri ve aksi takdirde gıyapla
rında muhakemeye devam olunacağı 
tebliğ makamına kaiin olmak üzere 
ilan olunur. (6382) 

KAYIP - Beykoz 40 ıncı ı 

lundan aldığım şahadetnameyı 
bettim. Yenisini alacağımdan c 
n1n hükmü yoktur. 

Mustafa I l ~ 
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uhammen bedeli (5000) lira olan 5000 m• okzijen açık eksiltme usuliy-
10-4-1938 Perşembe günü saat 15.30 da Sirkecide 9 ncu işletme binasın 
mubayaa komisyonu tarafından satın alınacaktır. 
u işe girmek istiyenlerin 375 liralık muvakkat teminat makbuzlan ve 
uni vesikalariyle beraber komisyona müracaatları lizımdır. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. (1609) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
ş!ltme Komisyonundan : 

~ ---ıli Tıp Talebe Yurdu Talebeleri için yaptınlacak olan 930 çift 
zlık iskarpin açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtima! muavenet Müdürlüğü 

~ .... ..ıına:ıında kurulu Komisyonda 13-4-938 Çarşamba günü saat 14,30 da 
pılacaktır. 

2 - Muhammen Fiat: Bir çift İskarpin için 460 kuruştur. 
3 - Muvakkat Garanti: 320 lira 85 kuruştur. 
4 - İstekliler Şartname ve nümuneyi hergün Çemberlitaş civannda 
at Paşa türbesi karşısında Leyli Tıp Talebe yurdu Merkezinde göre
ir ve şartnameyi de parasız olarak alabilirler. 
5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 

unda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve
Banka mektubiyle birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

(1627) 

Giresun Nafta Müdürlüğünden : 
1-Eksiltmeye konulan 1§: Gireson vi18.yeti merkezinde yeniden yapı
ak 10 dershaneli mektep im8.latmın kargir beton ve betonarme kısımla

• Muhammen bedel 41321 lira 82 kuruştur. 
2 - Eksiltme vahidi fiyat esası üzerinden yapılacaktır. Yapılan tenzl-
ttan yüzde nispeti her ahvalde vahidi fiyatların hepsind'n olduğti gibi 
knn üzerinden dahi icra edilmiş sayılacaktır. 
3 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme fenni busual ve bayındırlık işleri genel prtnaınest 

e B - Keşif hülAsası mukavelename projesi plAn. 
İstiyenler bu evrak ve prtnameleri 200 kW'Uf bedel mukabilinde Gire
Nafıa Müdürlülünden alabilirler. 

4 - Eksiltme 12 Nisan 938 tarihine tesadüf eden Sah gflnfl saat ıs 
Hususi muhasebe binası içinde toplanacak olan viliyet encümeninde 
pılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
0 

6 - Eksiltmeye girebilmek tçln isteklilerin 3099 Ura 14 kuruşluk mu 
t teminat vermesi ve bundan bqka aşajıdald vestkalan haiz olup 

·· rmesi lizımdır. 

A - Nafıa Vek8.letinden alınmış en aşağı 15000 liralık yapı işleri müte
hitlik vesikası. 
B - Ticaret oduında b)'ltb olduluna dair vesltL 
1 - İşin betonanne kısmını idare etmek lçhı müteahlafcUn dlJ)!omab 

· ir fen memuru istihdam. etmesi mecburidir. Teklif mektuplan Qçüncü 
ddede yazılı saatten bir saat evveline kadar vlllyet encllmeni reislili-

e verilmiş bulunacaktır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1599\ 

~alatasaray Lisesi Ahm 
aıkanhğından : 
uhammen bedeli 

Lira K.. 
İlk teminatı 

Lira K. 

Satım Komisyonu 

1876 80 140 76 Kalörifer kazanı 
Galatasaray Lisesine alınıp yerine konacak olan muhammen mikdar "" 
teminatı yukarıcia yazılı kalörifer kazanının 4-4-938 Pazartesi gQnil sa

t 15 de 1stanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğin 
e toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe gireceklerin 
rtnameyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret odamnın yeni sene 

e esikasile en aşağı bin llııalık: bu gibi kalörifer ve mümasili inşaat ve ta
. tını yaptılma dair resmi müesseselerden ahnmış vesika ve teminat 

buzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1491) 

Jandarma Genel Komutanhğı Satınalma 
omlsyonundan: 
1 - Bir metresi yirmi beş kunış değerlenen 21900 Ura değerinde 80.000 
etreden 95.000 metreye kadar vasıf ve örneğine uygun çanıaprlık ve as-

arlık bez 11/ 4/ 938 Pazartesi günü saat onda kapalı zarf eksiltemesile sa
alınacaktır. 

2 - Şartnamest Komisyondan parasız alınabilecek olan bu eksiltmeye 
ous•t-.:·--ek istiyenlerin 1643 liralık ilk teminat makbuzu veya Banka mektu-

u ve §8l'tname ve kanunda yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplannı 
l1i gün ve saat Dokuza kadar vermiş olmalan. "794,, "1636,, 

V~N i T[SLIMAT 
fLMUMABERLERIMiZ 

DA~A YUKSEIC 
rAiZ# DAMA EYi 

SAR.TLAR- T[MiN [0[~. 

HAYATiMiN 
En büyük 
HEYECANI 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
26 - Mart - 1938 Vaziyeti 

HELLA 
PITT 

YENi SiNEMA 
YILDIZI 

:AKTiF. 
KASA: 

ALTIN: Safl klloıram 19.'713.'741 
BANKNOT 

UPAKLJK 

Dahildeki Mabablrler: 
Tilrk llruı 

llariçtekl Muhablrler: 
ALTIN: Safi klloıram 8.482.909 

Altma tahvili lrabll Berbat 
dövisler 
Diier dövislc " Borcla kB
riDS bakiyeleri 

Ra.zlge Tahvtılerl: 

Deruhte edi, enala D&kdl7e 
karıılıtı 
Kananan & n 1 inci maddele
rine tevfikan buinı tarafmdan 
Ylld tediyat 

Uç merasim gWıünde adi bir pudra Senedat Cllzdam: 
kullanmak mecburiyetinde kaldun. 
Pudra, cildimde parça parça yapışı
yor ve yüzilın "makyajlı., bir şekil 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim. Ve havalaııdmlmış 
ve krema köpüğü ile ~ ye
ni ve tamamen görilnme& bir pudra 
lrullanmağa başladım. Beni görenler 

HAZiNE BONOLARI 
TiCARi SENEDAT 

Esbam ve Tabvlll.t Clbdam 

(Deruhde edilen evrakı nak 
A- (cllJ'tlDİD kartıhtı Eabam H 
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l.5'70,72 

22.800.228,37 

158.'748.563,-

14.3'74.72'1, 

43.974. 791,99 

38.840.728,02 
7 .069.006, 70 

55.740,-
8.669.058,16 

PAS 1 F 
Sermaye 

ihtiyat Akoeal 
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Denahde edilen evrakı nakdiye 
Kananun & n 8 inci maddeleri
ne tevfıbn ba.ıiııo tarafmdaD 
Tiki tedint 

Denlhde ecB, evrakJ nakdiye 
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Kartılıtı tamamen altm olarak 
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iSTANIUL GAYRIMUIADILLER KOMiSYONUNDAN: 
D. No: Semıt ve Mahalleri Solca.ğı Em'4k No: Cinsi ve Hisıed Hiaeye f1Ö'te 

Pudra Aleminde kelfedilmJş en bil
yUk sırdır. Bu yeni pudranın formWü 
ve istimal hakkı büyük mall fedaklr. 
lıklarla hemen Tokalon müessesesi 
tarafından satın alınmıştır. Şimdi To. 
kalon pudrası namile ve her gUn da. 1 

ha taze, daha nermin, daha gür.el göl 
rüniinilz. 

Bayanların . 
Nazarı Dikkatine 
Satın aldıfımu Tokalon kremi va-

110lannın bflyflk bir kıymeti vardır. 
Onlan hayilnbe iade ettijinbde be- l 
heri için 1 kllftlf alacak, ayni zaman- ! 
da kıymettar mtlWatlan bulunan 
Tokalon müsabakasına iftink hak
lwıı veren bir bilet takdim edecek
tir. .. .. 

ZA YI - 1927 senesinde Sivas 
1 

Sanayi mektebinden aldığmı diplo
mayı zayi ettlın. 

4123 Eminönü Ahı Çelebi 

4128 Ortaköy 

4252 Üsküdar İcadiye 

6977 Heybeliada 

7843 Edirnakapı Kariyei 
Atik Alipqa 

7888 Feriköy 

7953 Büyükada Maden 

8082 ~vutköy 

8302 . Pendik Yayalar 
Köyü 

8322 Beyoğlu Hüseyinaja 

Limoncular 
Caddesi 

E. Çiftlik 
Y. Aydınlık 
E. Çifte Kavak 
Y. İmam Golip 

E. Kuyubap 
Y. Uluğ Bey 
Salma tomruk 
Caddesi 
E. Korenti 
Y. Kuyu 

Aya Nikola 

Büyükayazma 

Büyükdere 
Pavli Mevkiinde 

E. 37 Y. 34 

E. 30 Y. 40 

E. 25 Y. 23 
Mahallen: 17 

48 

E. 55 - 57 
Y. 61 - 63 
E. 27 Mü. 

Mahallen: 6 
ve harita: 2 
E. 26 Y. 32 

Ada: 188 
Parsel:l 

E. 129 - 131 
Y. 135 - 137 

896/10 

Muhammen K. 

'Ostünde Odalan 550 Açlk 
olan kagir dük- Artlrma 
kamn 900/ 4800 His. 
Arsa 70 ... .. 
Bahçeli Ahşap 200 ... .. 
Hane 
Ahşap Hanenm 150 .. 

• 
6984/ 22680 His. 
Arsa 120 .. 

• 
Bahçeli Ahşap 270 .. 

• 
Hanenin 60/100 His. ~ 

Arsa ve yanın 
kagir kulübenin 
768/3840 His. 
Ahşap Hanenin 
1/2 llis. ' 
Tarlanın 1/2 His. 

200 : 

1205 Kapa
h, Zarf 

2aoo r 
' 

Bülbül Dere E. 2-4-49-51 Mukaddema lld 
Caddesi ve Hane ve bir mağaza 

200 AÇJk 
Artırma 

Zabıta Sokalı şimdi arsa Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

49 No. Sait Sezai Okyar 

Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle sabşa çıkanlmıştır. İhaleleri 8 ' 938 tarthhıe 
•ilsen cuma sriinü saat 14 tedir. Sabs münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

• 
Dünyada mevcud tüt makinelerinden en 

emniyetle kullanabileceğiniz yeıine 
markadır. 

Genel Deposu: M. CA MCAN 
Galata, Mahmudiye Cad. No. 81 

a.------llİıiiıılİlraıifİlılıiİİalidiıire.sl: lıta11bul • C A M CAN 

lıtanbul Defterclarlaiından: 
Lira sktim 

Samatyada: Hacı Hilleyin mahalesinin Arayorlf sokağında 
eski ve yeni 12 sayılı evin 60 da 4 hissesi.. 26 

Beyoğlunda: Yeni19hir mahallesinin Demirhane ve Keklik 
tobimda eski 'ft yeni 18 eayılı w mahalli
.ahı 5/24 ve arsa mahaJJintn 5/12 payı • 

Beyojlunda: Kazancı mahallesinin Tatarağası sokağında es
ki 12 yeni 10-14-18 ve 20 sayılı ve 216 met-
re ve 77 desimetre murabbaı münhedim apar-

'15 

tıman ve diikkin arsasının tamamı... 915 

Beyazıtta: Kalçacı Huan mahallesinde Makasçılar sokalm-
da eski l-3-7 yeni 1-5 sayılı flV ve dükkl
nın 1/120 payı. .• 

Kuzguncukta: Eski Balcı yeni Bahçe sokaiuıda eski 19-21 

67 

00 

00 

00 

yeni 1/17 sayılı evin tam•mı. 225 00 

Yukanda yazılı mallar 15 4 938 Cuma gilnQ saat 14 de aatılacaktır. 
Sah§ bedeline istikrazı dahilt ve % 5 faizli buine tahvillert de kabul o
lunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini muayyen vaktinden evvel yatıra
rak defterdarhk MiW Emlak Müdürlüiünc:Je mütepJrHı •tlf lronüaJO
mma müracutlan. ()'.) U'141> 

-
C. H. P. Seyhan llyönkurul Baskanlığından: 

Parti ve Halkevi Yapı 
MÜNAKASA ILANI 

1 - Ekıllhneye konulacak lı : Adaaa Parti YI 
Halkevi binası lnıaa'hdır. 

2 -Ketif bedeli: "117,468., Yüz On Yedi Bin Dartyila Altmaf Sekiz 11-
radır. 

3 - Eksiltme: --4 Nisan 1938 Pazarteai günfl uat 15 de- Mana C. H. 
PARTİSİNDE teşekkül eden Komisyon odasında kapalı zarf usuliyle ,.... 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme prtnamesi ve buna müteferri evrak "590., kurut ~ 
mukabilinde İstanbul, Ankara ve Adana Nafıa Müdürlüklerinden ~ 
bilir. 

A - Eksiltmeye girmek için isteklilerin "'7124,, Yedi bin Yiiz Ymm 
Dört lira muvakkat temhıat vermeleri ve Yetmif Beş Bin Uralık lnpat ı 
yaptığına dair Nafıa Veküetinden ahnmı yapı müteahllitliğl vesDtail 
göstermesi lizımdır. 

B - İsteklilerin teklif mektuplarım fiç(lncll maddede yazıb saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisi C. H. P. Batkanbğına ~ 
mukabWııde vermeleri JAzımdır. 

C - Posta ile gönderilecek tekHflerin dıf mı1ı mühür mumıı U.. .. 
kapatılmıt olması llzımdır. 

D - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ••1216., 

Havayoları Umum Miclirlijiinclen : 

HAYA SEFERLERi 




