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er 1 M. Cemiyeti Dün Habeş 
Stoyadlnoviçin 

Gazetemize 
Beyanatı 

Belırat, 10 (Huaual euret
te Plen arkaclapnızdan)
Yaplavya S.,velcili B. Sto
pdinoviçin verdiii ziyafete 
Tfbk pzetecileri de davetli 
idi. B. StoyacHDOYiç ziyafet
._ IOlll'& Tiiık aazetecileri
• fa beyamıtta buhmclu: 
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ye T evlik Rüftil ile a6riit
tülderim f'IDdllD ibaretti: 
Onlar Yunan hüktlmeti Rei
li ile konuftuklanm anlattı
lar. Ben de Sinayacla Küçük 
Antant müzakerelerini an
lattım. 

Bizim Sinayada yapbğı

mız teJ , Küçük Antant ile 

Meselesini Geri Bıraktı 
Çin Murahhası, Japonlann Zehirli 
Gaz Kullanmasından Şi)(ayet Etti 

B-Ur.n Antantmm daha a- Cenevre. 10 (Huausi) - Milletler geçmiftir. Habeşiatanuı Londra 1e .. 

henldar bir tekilde çalqma- Cemiyeti konseyi bugünkü a1enl cel· firi, Haile Seliaiyeııin Milletler Ce-

Milletler Cemi7efİ bir toplantı laalintle 

nm temin edecek eaulan sesinde Çin meselesini konupnUf, miyetine yaptığı tahriri miifacaatı • 
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Altın 
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miftir. Bugün öğleden sonra Habeş Çin murabhUı Vellhıgton ltu kon 
meselesi konU§Ulacaktı. Fakat aza- seyiD a1ent ceJtesfnd4t söylediği nu.. 
mn daha iyi hazırlanması için me- tukta konlejden cemiyet mukavele
sele tehir olunmU§tur. Bu akşam namesi maddelerinin ve asamble ka
gizli bir eelse aktedilecektir. Haile rarımn, Japon tecavüzüne bir ...,. 
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~ Jill deftlNelMe mük...,'1, aua adam1armdan Mehmet Ali ve ekllerfyetı, kahir bir pldlde ken 
......... Jnı.nimu obnalıdır. 'Bu ii· 'Mehmet Baço ~k olatü kayd.edl· lfSltermiştir. İntihap -.amda ,a.. 
-.. ı. fll'I ht1r'lmvle Mı ...ı..n len birine ~ ~ :ea._ nüllil Hüseyin ve kardefl ~klük ı. ~· . · J •• k 
~ JroJm""" Akim tcabına IODl'8 *'" büyünaN. üııdnerm• bbie ptopapnda :rapı1or baban•ıe 1V1 Uza ere 
:" ~ ...... ~ it...... il~ ~ 35 klfl Jıadar .ı1'hlı ar- istihbarat zabltlllt tarafmdaıı tevkif 1 
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No. 55 Yazan: M. SIFIR 

Pasaport Dairesinde 
Bir Define Buluyorum 

Macit" Bey, benim bizzat pa-
saport ırtibat memuru ol

mak hakkındaki düşüncemi par
lak buldu. Hemen yerinden fırla
dı. Miıdür Tahsinin odasına çıktı. 
Beş dakika sonra gülerek geldi: 

- Haydi Ağabey, kalk, dedi. Se 
ni müdür görmek istiyor. Senin 
dayımın oğlu olduğunu söyledim. 

İki dakika sonra polis müdürü 
Tahsinin yanında idim. Macit be
ni tanıttı. ve çekildi. Tahsin be
ni bir kanapeye oturttu. Uzun u
zun süzdü. Cihan harbinden evvel 
bulunduğum vazifeye, harp esna
sında hangi alay ile ve hangi cep
helerde ve hele hangi kumandan
ların maiyetinde çalıştığıma dair 
birçok sualler sordu. Mill cereyan 
hakkında fikrimi yokladı. Tabii ar 
zusuna uygun cevaplar verdim. E
sir iken biraz ıngilizce öğrendiği
mi de ilave ettim. 

- Çok iyi, dedi. Otur şöyle kar 
flma 1 be çocuğum. Seninle biraz 
görüşelim. Biliyor ve görüyorsun 
ki çok nazik ve tehlikeli anlar ge
çiriyoruz. Herifler payitahtımıza 
girmişler. Anndoludakiler biz mem 
leketi kurtaracağız diye ortaya a
tıldılar ve silaha sarıldılar. Bilir 
misin, benim kardeşim de bunla
nn içinde ... Olur şey mi bu? Ne 
ise şimdi bırakalım bu sözleri. .. Se 
ni pasaport kumandanlığına irti
bat memuru tayin ettim, çocuğum. 
Oradaki vazifen, nereye olursa ol
sun gidecek yolcuları birer birer 
görüp tetkik etmek ve millici, it
tihatçı ve zabit olduklarından şüp
helendiğin kimseleri kumandana 
bildirmek ... Göreyim seni, Anado
luya bir tek zabit değil, kuş bile u
çurtmıyacaksın . Şunları kuvvetten 
düşürelim. Nasıl, bunu yapabilir 
misin?. Amma &aparım diyip son
ra yüzümü kızartma!. 

- Müdür Beyefendi, o buyurdu 
ğunuz şeyleri bir tek memurun ya 
pa.bilmesi imkanını bendeniz göre 
mıyorum. Şu zamanda mesuliyet
ten ve hele Mecit Beyi size ve si
zi müttefiklere karşı mahcup dü
şürmekten korkarım. Affediniz, 
bendeniz bu işi yapamam efen-
diın. , 

T ahsin dikkatle yüzüme bak 
tı. Ciddi bir tavırla : 

- Aferin çocuğum, dedi. Ben a
çık konuşanları çok severim. Senin 
doğru, ciddi ve iyi bir iş adamı ol 
duğunu sözlerinden anladım. Şiın 
di sicil mümeyyizine emir verece
ğim. Sana istediğin kadar memur 
da versin. Haydi bakayım, yarın 
sabah vazifene başla. 

Tahsin bu sözlerden sonra elimi 
sıktı. Muvaffakıyet diledi. Ertesi 
akşam geç vakit Macit Bey, irtibat 
memurluğuna tayinime dair Polis 
Müdürlüğünden pasaport kuman
danlığına yazılan tezkereyi ve müt 
teliklerin zabıta komisyonu azala
n tarafından ayn ayn imza edil
miş resimli bir vesikayı elime 
verdi. Hicabi, Müştak, Derviş, Ze
ktıi, Mustafa ve Osman Nuri efen
dilerin de yanıma verildiğini müj
deledi. Doğrusu bu müjde beni çok 
s:v1.?dirdi. Macit Beye candan ve 
gonulden teşekkürler ettim. 

Gece geç vakH Fenecyolunda, E
sat Beyin köşkünde ve karşısında 
idim. Kapıdan girince askerce bir 
selamdan sonra: 

- Kumnndamm, dedim. Mim 
Sıfırın yarın sabahtan itibaren iş
gal kuvvetleri pasaport kumandan 
lığı irtibat memurluğuna tayin edil 
miş olduğunu müjdelemeye gel
dim. Bu işimiz de oldu. Gözünüz 
ve gözümüz aydın ... 

Tezkere ve vesikayı önüne koy
dum. Olanı biteni baştan aşağı an
lattım. Bu ummadığımız muvaffa
kıyetten Esat Bey tabii son derece 
de memnun oldu Gülerek dedi ki: 

- Biribiri arkasına kazandığı
mız şu muvaffakıyetleri, yakın bir 
zamand amilli emellerimize de ka
vuşacağımıza hayırlı bir nişane te
lakki ediyorum ve çok seviniyo-
rum. • • ı. 

Esat Beyle gece yarısına kadar 
görüştük. Pasaport kumandanlığın 
da yapılac~W,eri .birer biı;er ka
rarlaştırdık 

Ertesi sabah Galatada Loyd 
Hanının. pasaport dairesi 

kumandanı yüzbaşı (BenzelliJ nin 
odasında idim. Yüzbaşı centilmen 
bir adamdı. Beni çok iyi karşıla· 
dı, beraber çalışacağımızı söyledi 
ve odasında bana da bir yazı ma
sası verdi. Bir saatlik görüşme bü
tün işleri halletti. Arkndaşlarım
dan Hicabi, Osman Nuri ve Mus
tafa efendileri muamele kısmında 
ve Müştak, Derviş ve Zekiıi efen
dileri de hiiviyt't tahkiki kısmında 
yerleştirdim ve işe başlattım. Ku
mandana dedim ki: 

- Size bir teklifim var: Bizim 
h.üviyetlerini tasdik ve ıseyahat ve 
sıkalarını imza ile tezkiyelerini yap 
t~ğımız yolcuların vizelerini, siz bi 
zım mesuliyeti:niz altında derhal 
yapınız. Bize göstereceğiniz bu em 
niyete karşılık olarak şunu taah
hüt ederim: Bu yolcular sonradan 
zabit veya milli kuvvet mensubu 
çıkarsa, bundan ileri gelecek bü
tün mesuliyet bize ait olacaktır. 

Kumandan buna razı oldu. Bu 
karan bir protokol şeklinde ku
mandan ile imza ettik. İstanbul
dan Anadoluya gidecek zabitlerin 
yolculuklarını bu sayede kolaylaş 
tırdım. 

İş intizam ile yürüyordu. Anado 
lıya gidecek· arkadaşlarımızın se
yahat vesikalarında tüccar olduğu 
yazılıyordu. Biz de bunu tasdik e
diyorduk. Vizeler de süratle yapı
lıyordu. 

Ben yolcular hakkında yapıla
cak tahkikleri bahane ederek gün 
lerimin büyük bir kısmını hariç
te geçiriyordunı ve diğer işlerime 
bakıyordum. Ayni bahane ile Müş 
tak, Derviş ve Zekai Efendileri de 
eski vazifelerinde bulunduruyor
dum. 

.. vazüeye başladığımın üçüncü gü 
nu odamda bulunan evrak dolabı
n~. açtım. Dosyalan karıştırmaya, 
gozden geçirmeye başladım. Büyük 
bir deline buldum. Sevincimden 
az daha çıldıracaktım. Bu define; 
işgalden sonra gizli hizmetler gru 
pu tarafından Anadolunun muhte 
lif ~birlerine· eönderilen casusla-

TAN 11 - 5 - 1938 
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Boğaziçinin 
imar Planı da 
Yapılıyor 

MÜTEFERRiK : 

· 1 Hava , lnhisarların 
1 Şehitleri : Varidatı 
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r·u ........................................... : 
ı Ankaradan i 
İ Telefon ve T elırafla f ....... " ........ . 
Toprak 
Mahsülleri 
Ofisi 
Ankara, 10 (Tan muhabirinden) -

Bir toprak mahsulleri ofisi kurulma
sı hakkında hazırlanan kanun layi-, . ~ ·~.~!~:!~hôtlerı ıhman, ıs 

1 
"I Çoğalıyor 

Şehircilik mütehassısı Prost, evvel mayıs pazar günü saat 13 te Fa- İnhisarlar idaresinin 938 masraf hası Meclise verildi. Uyuşturucu top-
ki gündenberi şehrimizde yeniden , tih parkında yapılacaktır. 1! bütçesi 8331248 lira olarak tesbit o- rak mahsulleri de bu kanunun şümu-
tetkiklere başlamıştır. ı O günü saat 14. ten 15 e ka- lunmuştur. Bu miktar geçen seneye lüne girmektedir. 

Prost, bir taraftan şehir meclisince ' dnr ha,·a faaliyeti duracaktır. nazaran 500 bin liralık bir fazlalık Ofis, bütün zirai mahsullerin fiyat 
kabul edilen Beyoğlu ve İstanbulun Merasimde. davetliler, askeri kı- ' göstermektedir. Bu fazlalık, bu yıl lannın zürra zararına olarak çok faz. 
nazım planına ait tafsilat projesini talar, bir polis taburu, okullar 1 kurulacak iki içki fabrikası için de la düşmesinin önüne geçecek ve müs-
ve Kadıköy yaknsının nazım pliınını ve halk bulunacaktır. Saat 14 te 750 bin liralık tahsisat konulmasın- tehlik zararına olarak ta çok fazla 
hazırlamak üzere etütlere başlamış Fatih parkı, Bayazıt, Selimiye, 1 dan ileri gelmiştır. İdarenin 938 ma- yükselmesine mani olacaktır. Ofis, 
bulunmaktadır. Taksim ve Maçkadan atılacak , li yılı varidatı da 48259550 lira ola- muhtelif yerlerde un ve ekmek fab-

Üsküdar yakasına, Kuzguncuk, Ka toplarla merasime ba~lnnııcak, 1 rak tahmin edilmiştir. rikalan kuracak ve silolar inşa ede-
dıköy mıntakasına, Bostancı - Malte , ı • merasim komutanı olan İstanbul 1 ı : Son yıllar içerisinde tütün, tuz ve cektir. 
pe arasındaki belediye hududuna ka-

11 
merkez komutanı ihtifali açacak : müskirat satışlarında bir artış kay- Ofisin sermayesi 17 milyon liradır. 

dar bütun saha dnhildir. ve hazır bulunanları havn şehit- ' i dedilmiştir. İcra Vekilleri heyeti kararile bu mile 
Üsküdar yakasının Kuzguncuktan lerilc bütün sehitleri selamlamı- ' Bütçe, Meclise sevkedilmiş ve en- tar artırılabilecektir. 

ve Beyoğlu tarafının Kuruçeşmeden ·ı ya davet edec:ektir. cümende müzakeresine başlanmıştır. Bu para, şu şekilde temin oluna-
yukarısı için Boğaz mıntakası adıyla Bunu miit~ukıp borazanla (Ti) Müvezzilerin Kıyafeti caktır: 
ayrıca bir plB.n hazırlanacaktır. ' işaretile selam vaziyeti alınacak Dahiliye Vekaleti tarafından, ga-

1 h .. ü b ki Hükümete ·ait olup, Ziraat Banka-
Dig" er taraftan Prost, şehrin beş yıl ve ası 1 ut n ayra ar yarıya zete satan müvezziler hakkında bir 

· d sının elinde buJunan ve bu kanun 
hk asfalt '-'ol programını da incele- ın irilecckti1· · Gemiler ve fahri- tebligat yapılmıştır. Buna göre mü-

"' k ı d 0 'd"k ı ki d mucibince ofise devrolunacak buğ-mektedir. Bu programdaki yolların 8 ar u u <' 3 aca · ar ır. Bu vezziler, boz renkte ve diz kapakla-
d b .. ·· ki. ı ' day ve bu münasebetle ayrılmış olan 

viraJ·lan, brodürleri ve tretuvarları an n utun na ıye vasıta arı ve 1 rından aşacak şekilde bir iş gömleg"i 
h para mevcudu Yyıışturucu mad -

ayrı ayrı tetkik olunacaktır. 
1 

er kes hürmet için birer daki- giyecekler ve ayakkabıuz çalıs.mıya-
k Jd ki d d k deler inhisarının bir buçuk milyon li-a o u arı yer e uraca tır. caklard.ır. Müvezzilerin tıraş· u olma-

B d · b.d ı ı raya varan sermaye ve alacakları, Heybeli Pavyonu Bitiriliyor 
Heybeli sanatoryomuna ilfı.ve edil

mekte olan yeni paviyonun yapılma
sı bu ay sonunda nihayet bulacaktır. 
Yalnız iç kısmına ait işler bitirile
miycceği için pavyon eylıilden evvel ; 

un an sonra, tayyare a ı C· ı ı ları da şart koşulmaktadır. Bu husus-
i i ·· ·· d d k devletçe tahsis edilecek paralar, Zi-s onun e, or u, Tür hava ku- lar müvezzilere bildirilmiştir. 

h• ük k k il raat Bankası tarafından yaptırılmıı:: 
rumu, §e ır ve Y se 0 u ar ı Marangozlar Cemiyeti lj' 

namına birer nutuk söylenecek- ' olan silolar ve müştemilatı. 
tir. Bu hıtabcleri miiteakıp ban· J 1

1 Heyeti Ofis, lüzumu halinde istikraz tah-
do matem havası çalacak, bir Marangozlar cemifeti, muamele villeri de çıkarabilecektir. Ofisin u-
manga asker havaya ate' ede • lı ı • vergisi hakkındaki temennilerini Ve mumi heyeti Başvekilin riyasetinde açılamıyacaktır. 

Tifo Aşısı Yaptırıhyor 
Geçen yıl tifo aşısı olanlarla bu se

ne yalnız birer defa yeniden aşı ya
pılmaktadır. 

Hiç aşı olmıyanlara zorla ve usulü
ne göre aşı yaptırılacaktır. 

Nafıa Vekaleti milli bayramlarda 
istüade edilmek üzere şehirde yapı
lacak daimi elektrik tesisatı proje
sinin bir kere de Prost tarafından 

tetkik edilmesin\ istemiştir. 

Yugoslav 
Harbiye Nazırı 
Geliyor 
Yugoslav Harbiye ve Bahriye Na

zırı Korgeneral Mariç bu ayın on ye
disinde memlekf'timizi ziyaret ede
cektir. Dost devletin Harbiye Nazı
rı, Milli Müdafaa Vekili General Ka
zım Ô7.alp tarafından davet edilmiş 
bulunmaktadır. Orgeneral Mariçin 
refakatinde kara, hava, deniz subay
larından mürekkep bir askeri heyet 
te bulunmaktadı:-. Misafir askeri he
yet, memleketimizde on gün kalacak 
ve ayın 25 inde Yugoslavyaya döne
cektir. Misafirleri, huduttan mihman 
darlar karşılıyacaklardır. Misafir na
zır, geldiği günün akşamı Ankaraya 
hareket edecektir. Dönüşte bazı sahil 
vilayetlerimizi gezecek, İstanbula bir 
torpito ile gelecek ve nhtımda mera
simle karşılanacaktır. Istanbuda as-
keri müessese ve mektepler gezilecek 
şerefine vali tar?.fından bir ziyafet 
verilecektir. Heybeliada deniz harp 
okulunda dn bir çay ziyafeti verile
cektir. 

rın isimdleri ve resimlerile dolu al 
büm şeklinde kocaman bir dosya
dan ibaretti. B~ casuslar, tayin et 
dildikleri yerlere giderlerken, pa
saport muamelesinde. umumi usul 
mucibince bir beyanname imzala
mışlardı. Üzerlerine resimlerini ya 
pıştırmışlardı. Seyahatin maksadı 
hakkındaki haneye vazifeye tayin 
!eri hakkında işgal kumandanlığın 
dan verilen emrin numara ve ta
rihi ile ve ingilizce On duty, yani 
(vazife ile) kaydı ve gidecekleri 
yer yazılmıştı. Casus serisinin a
detleri üçyüzü geçiyordu. İsim ve 
resimlerini ilk fırsatta Merkez Ku 
mandanlığına taşıdım. 

Anadoluya zabit gitmemesi için 
çırpınan ve gozlerini masasında 

yığılan yolcu beyannamelerinden 
bir an bile ayırmıyan vazife S.§ığı 
yüzbaşı bu işin farkına bile vara
madı. Bu dairPdeki vaziyetimizin 
bize temin ettiği mühim menfaat
leri ve gizli çalışma ve muvaffakı 
yetlerimizi sırası geldikçe ayrı ay
rı yazacağım. 

(Devamı var) 

1 cek n sonra da geçit re mi ya- kalete bildirmek üzere bu akşam An- Maliye, İktısat, Ziraat ve Sıhhat Ve-
pılncak ve abideye çelenkler ko- karaya bir heyet gör.dereceklerdir. killerile Millet Meclisi bütçe, divanı 

: nacaktır. ı Heyet, cemiyetin reisi Alaaddin. ka- muhasebat, iktısat, maliye, ziraat en-
l~~~~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!i!~!!!!!~I tibi umumisi Fuat ve azadan Halit- cümenlerince her defasında kendi aza 
MAARIFTE: ten müteşekkildir. sı arasından intihap edecekleri üçer 

azadan mürekkep olacaktır. Ofis bir 
tek ve Ankaradn olmak üzere afyon 
mürekkebatı imal eden bir fabrilta 
kuracaktır. 

Yoksul Talebe 
Kampları 
Açılacak 
Partinin himayesinde bulunan yok 

sul çocuklara yardım birliği bu serıc 
tatil devresinde yoksul yavruları din 
lendirmek maksadile birer -ay süre
cek gündüz kampları açmıya karar 
vermiştir. 

Ancak bu sene bu knmplardan yal
nız Kadıköy ve İstanbul yakasında
ki mekteplerde okuyan cocuklar isti 
fade edecek, gelecek sene Beyoğluna 
da teşmil edilecektir. 

Bu kamplarda çocuklara parasız 

gıda da verilecektir. 
Maarif tarafından açılacak paralı 

kamplara gelince. onlar altı tane o
lacak ve Sarıyer, Şile, Yeşilköy, Flor 
ya ve Kızıltoprakta kurulacaktır. Bu 
ralara ayda 16 lira mukabilinde yal
nız 700 talebe kabul edilecektir. 

Limanda Bir Kaza 
Evvelki akşam, limanda ha!il ge

çiştirilen bir kaza olmuştur. Umdal 
acentesinin Hellas isimli ve Yunan 
bandıralı şilebi, demir atarken, Türk Maliye, İktısat, Ziraat Vekaletleri-
bandıralı Şark şilebinin kıç omurga- le, bu ofis tarafından seçilmiş birer 
sına çarpmış ve ezmiştir. mümessilden mürekkep bir devir ko-

Arhk ~uman, Çıkmıyacak mitesi kurulacak, komite, ziraat ban
Şirketi Hayriyenin Almanyaya ıs

marladığı duman izale edici cihaz gel 
miştlr. Bu cihaz, evvela 68 numaralı 
vapurda tecrübe edllecek, hakikaten 

kasının ve uyuşturucu maddeler in

hisannın elinde bul nan ve of~in ser 

mayesini teşkil edecek olan mallan 

duman çıkmasına mani olursa, bütün devir ve teslim alacaktır. 
vapurlara konacaktır 

• İnhisarlar idaresi kadrosunda bu 
yıl 400 kadar memurun yeri değişti
rilecektir. 

• Ticaret odası idare heyeti dün top-
lanmıştır. Toplantıda idare heyetleri 
değişmiş olan muhtelif esnaf cemi
yetlerinin yeni seçilen idare heyeti 
azalarının seçimleri tasdik olunmuş
tur. 

Hariciyede Yeni 

Tayinler 

Topkapı Sarayındaki Tasnif • 
Çocuk Esirgeme kurumu Galata 

Ankara, 10 (Tan muhabirinden) -

Berlin büyük elçiliği müsteşarı Celal 

Osman Abacıoğlu. müsteşarlık işleri

ni ve Barselon başkonsolosu Fuat Ca

rım, ihdas edilen Kopenhang başkon 
solosluk umurunu idare etmek üze
re, dördüncü ve dokuzuncu derece 

memurlarından Osküp muavin kon
solosu Ziya Akbil. sekizinci derece
ye terfi ettirilmişlerdir. Dördüncü 
derece memurlanndan Lahey masla
hatgüzarı Abdül:'ıhat Akşin üçüncü 
dereceye terfian, Viyana elçiliği ba§
katibi Orhan Tahsin Gövdem, Lihey 
elçiliği ikinci kAtibi Mennan derece
lerile merkeze ve Viyana elçiliği i
kinci katibi Bekir Nurettin derecesi
le Lfthey elçiliği ikinci katipliğine 
nakledilmişlerdir. 

Bir heyet bir senedenberi Topkapı 
sarayı arşivinde bulunan eski vesi
kaların tasnifi ile meşgul oluyordu. 
Heyet işini bitirmiş ve 200 bin vesi
ka tasnü etmiştir. Bu 200 bin vesi
ka ve defter için 60 bin fiş yapılmış
tır. Bunlar arasında Orhan devrin
den itibaren bazı vesikalar varsa da 
en çoğu Fatih devrinden itibaren 
başlamaktadır. 

Müze idaresi ~imdi bu fişlerin he
ce sırasile bir rehberini hazırlamak
ta ve kısım kısım bastırmaktadır. Ar
şivde Osmanlı tarihini ve eski impa
ratorluğun muhtclü çoğlarda kom
şuluk yaptığı devletlerin tarihlerini 
aydınlatacak mühim vesikalar mey
dana çıkmıştır. 

Meskukat için Kataloğ 
Müzeler umum müdürlüğü, muze

de teşhir edilen tarihi meskukat için 
bir rehber ve kataloğ yaptırmıya ka
rar vermiş ve bu işi de profesör Bay 
Boş'a tevdi etmiştir. Rehber üç cilt 
halinde hazırlanmıştır. Yeni mali se
ne içinde basılacaktır. Müzeler U· 

mum müdiirlüğü bazı neşriyatın baş
ka lisanlarla da yapılmasını karar
laştırmıştır. Bu suretle garp müzele
rile de eser mübadelesi ve ilmi tanış
ma tesis edilmiş olacaktır. Türk ve 
İslfım eserleri müzesi için de bir reh
ber hazırlanmıştır. O da yakında ba
sılacaktır. 

Dün de Provalar Yapıldı 
Dün Şeref stadında idman prova

larına devam edılmiş. iyi neticeler a
lınmıştır. Bu pazartesi günü Fener, 
Şeref ve Taksim ~tadlarında son de
fa olarak hep bırden prova yapıla-
caktır. 

nahiyesi haziranın 11 inci günü bir 
deniz gezintisi hazırlamıştır. 

----o----
POT.İ~'rE: 
' 

Bir Komşu 
Kavgası 
Kanla Bitti 
Kadıköyde Moda caddesinde otu

ran Sadık ile karna Münevver, Kızıl
toprakta oturan Kemal isminde biri 
ile, bir alacak meselesinden kavgaya 
tutuşmuşlardır. Kemalin komşuların 
dan Mustafa da kavgaya karıştığın
dan kavga büyümüştür. Mustafa ara
ya girmek istiyen Niyazi isminde bi
rini çakı ile başından yaralıyarak 
kaçmış, biraz sonra yakalanmıştır. 

Balta Üe yaralandı 
Pangaltıda Halaskargazi caddesin

de 95 numaralı börekçi fınnında ça
lışan Mustafa oğlu Aziz, fırında balta 
ile odun keserken elindeki balta aya
ğına isabet etmiş. ağır surette yara
lanmıştır. Aziz Şi~ll çocuk hastanesi
ne kaldırılarak tedavi altına alın
mıştır. .. 

Galatada oturan Ahmet oglu Ah
met isminde bir genç bisikletle Ku
ruçeşmeden geçerken düşmüş ve yü
zünden, başından yaralanmıştır. • Şoför Ramazanın idaresindeki 
2993 numaralı otomobil Lalelide 16 
yaşlarında Hasan isminde bir gence 
çarparak yaralamıştır. 

Merkezden Kemal Aziz Bayman 
Viyana başkonsolosluğuna, Tarık E
min Yenisey, Cenevrede Cemiyeti ak 
vam işlerini görmek üzere dereceslle 
Bern elçiliği baskfıtipliğine tayinleri 
kararlaştırılmıştır. 

1 TAKViM ve HAVA 1 
11 Mayıs 1938 

ÇARŞAMBA 

S inci ay 
Arabi: 13~7 

Gün: 31 

ReblOlevvel: 10 
Güneş; 4,47 - Öğle: 
İkindi: 16,0G - Akşam: 
Yntsı : 21,01 - İıns:ık: 

Hızır: 8 
Rumi 1354 

Nfsnn: 28 
12.10 
19.14 

2,46 

YURTI A HAVA V AZIYETJ 
Yeşl!köy meteoroloji ls tasyonundnn alı 

nan maltimata göre, yurdun Trakya Kocıı 
eli ve Ege bölgelerinde hava kapalı ,;e 
mevzii yağışlı, Orta Anadoluda bulutlu• 
diler bölgelerinde az bulutlu geçmiş, rüı
ıtrıar umumiyetle şimali istikametten or
ta kuvvette esml§tir. 

Dün fstanbulda hava kısmen kapalı geC 
miş, rilzgAr şimalden ~anlyede 2 HA 4 met 
re hızla e.,mlştir. Saat 14 te barometre 
784,3 milimetre fdJ. Hararet en çok 21,4 \'c 

en az 10,2 ııantigrnt olar:ık kaydcdilnılstir 



- 11-5-1938 ================================================ TAN 

Hitler • Mussolini 

Mülakatının Neticesi 
Yazan: Ômer Rıza DO{;RU L 

Almanya devlet şefi Her Bitler 
ile maiyeti dün, İtalya seya

hatini tnmamlıyarak memleketine 
döndü, fakat seyahat esnasında ya
l>ılan konuşmaların mevzulan ve ne 
ticeleri hnlfı anlaşılamadı. Kolay ko
lay da nnlaşılamıyacağı şiiphe gö -
liinnez. Bu yüzden siyasi mahfeller, 
hala bir çok tahminler yürütmekte
dirler. Üzerinde en çok durulan tah 
bıin, iki taraf arasında askeri ve si
Yasi mahiyette iş beraberliği t•min 
tdccek ve bu iş beraberliğinin .hu
dudunu katiyetle çizecek yeni bir 
Paktın imza edilmemiş olduğudur. 
Anlaşılan Sinyor Musolini geçen son 
baharda böyle bir paktın akdine ta
t'aftardı. Fakat o zaman Almanya, 
ı;ckinmiş ve iki tnraf ara ındaki iş 
beraberliğinin gayri muayyen kal
bıasını yani kati taahhütlere girişil
ltıesini tercih temi ti. Avusturyanın 
.\Imanya tarafından ilhakı üzerine 
\laziyetin değiştiği ve Almanyanın 

böyle askeri mahiyette bir ittifaka 
taraftar olduğu, .fnkat İtalyanın bun 
dan çekindiği anlaşılıyor. Bu yüz -
den iki tarafın askeri bir ittifak yap 
rtırunakla b~raber karada, dcnfade, 
havada dalın sıkı teşriki mesai ile 
iktifa edecekleri tahmin olunuyor. 

Bu tahminin isabet derecesini Ö· 

lliimüzdeki hadiseler tayfo edecek -
tir. Orta Avrupa vaziyetinin de bu 
bıülakatlar sırasında önemli bir mev 
~ teşkil ettiği muhakkak sayılı -
~or. Bu yolda yiirütiilen tahmlnlere 
Röre Almanya, İtalyanın Ortn ve 
Şarki Avrupa ile alfıkadar olmama
sını temin için orta ve garbi Akde· 
llizle me gul olmasını. İspanya. Kor 
Sika, şimali Afrika hatta Ni ve Sav
"ayda menfaatler temin etmesi için 
teşviklerde bulunuyor ve bu suretle 
.\ vrupada tek başı.na hakim olmak 
lçin çalışı}'or. 

Bu mevzu iizerindc etraflı bir ya
~ yazan l\Iancester Gardiyan gaze
tesinin diplomat muharririne göreAI 
tnanya, f talyaya bu noktai nazarını 
kabul ettirmek için tarihi ' ' e ırki de
liller ileri sürmekte '\"e Korsikalıla
tııı İtalyan olduklarını, İtalyanın Nis 
l>e Savvaya ait tarihi matalibi bu • 
lttnduğunu söylemekte '"e bu suretle 
lıoktainazarlarının kabulü iı;in çalııl 
llıaktadırlnr. 

Ayni muharrire göre f falyanın 
İi'ransa hesabına nıe gul olduğu sı -
rııda Almanya, İngiltere ile nıe gul 
Olacak ve onun hu emelleri tatmine 
llıitni olmaması irin vaziyet alacak -
tır. 

Hayal ve mübalaganın bu çe: it 
tahminlere ne derece kanştığını ko
lay kolay ölçmiye imkan yoktur. 

İspanya bahsine gelince İtalyan -
1\.1.... t 'k' ••• ~ ... an eşrı ı mesaısının orada Fran 

0nun hıırbi kazanmasına kadar de
"aın edeceği muhakkaktır. Yalnız bu 
Ilı .. 

Unasebetle Almanların zafer bah-

lslııde en biiyük lıi seyi benimsedik. 
er· 

ı ve 7000 Alman nıütehassısının 
~evcudiyeti ve faaliyeti bayesinde 
.rankonun kaznndıbrını iddia ettikte
~· hatta bu mütelıassı lar çekildiği 
ı:~dirde i in deği eceğini söyledik -

rı anlatılıyor. Bundan ba;ıka Al • 
:;1anıar, İsııanyadaki tayyarelerinin 

1 e kati bir rol oynadığına kanidir • 
er. 

1 lfcr llitlerin ftalvn,•ı ziyareti do-
-l·ıs·1 • • . 

&l • 1 e Tiroldaki Almanlar m~ele-

dnıı:ı de konuşulacağı şayi olmuc ise 
e b" ~ 

111 °Yle bir bahsin ortaya atılmış 
tnnsına . k" ·ı . . ..._ ıın un ''CJ'ı emez. Sıyası 

"111har·ı 
tabc 1

• • ~e elenin açık olmakla he-
ci • r ıstık bale ait olduğu kanaatin-
Cdırler, 

lıe! 1rt_ıa~yn ile f tal~ a anlaşma ının 
ti efını anlatan bir İngiliz muharri 

Şu nokta üzerinde duruyor: 
''.\I 

oı •nnuya Orta A'•rupada hfıkim 
"lllak mukabilinde italrnnın Orta 
lı~ garbi Akdenizde tavi;at arması le 

11lded' t l:ın ır. talyanın, yeniden silahla 
il Ve • }' 

tıid genı ıyen Almanya ile ye-
en s"t "11 • aa 1 n ' anan lngiltere ve ı;-ran-

"e :~asındaki vaziyeti giiçlc mekte 
hı· •Ploınnsi bakımmdan büyük bir 

''llere ·ı . 
lan 1 ıtıynç gö termektedir. ital 
tc ~n bugünkü vaziyeti büyük harp 

n <ıncek' · 
lıı k' · ı vnzıyetine benzer. Şu fark 
dıığ 1' ~t~lyn bugün daha ku\"'etli ol 
lar u ıçın müvazeneyi kendi ihtiya"-•na ,... :J 

.,ore tutmaktadır.,, 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

1 IHJ ·&- ~ Ü ~ ô IMJ LA lID l§ ~ lb l§ ~ 
) 

i.I~~~~~~~~~~~~~~~· 
H itler Berline Döndü ~LMANYA: 

Stef aniAjansınaDünkü 
Beyanatında Diyor ki : 

"ldeoloiimiz Birdir. Dostluğumuz Suni 
Olarak Yaratılan Bir Dostluk Değildir! 11 

Roma, 10 (Hususi)- Her Hitlerln 
İtalya seyahati dün son bulmuş ve 
Führer bu sabah maiyetile birlikte 
Brenner geçidinden geçerek Alman
yaya dönmüştür. 

Hitler, seyahatinin çok iyi ve çok 
güzel geçtiğini anlatmış ve huduttan 
İtalya kral ve kraliçesine, Sinyor 
Mussoliniye ve İtalya veliahdine te
şekkür telgrafları göndermiştir. 

Her Hitler, Floransada Stefani A
jansı muhabirine beyanatta buluna
rak demiştir ki: 

"Faşizm ile Nasyonal - Sosyaliz
min biribirini anladığını görerek 
memnun oldum. İkimiz de ayni ale
me mensbuz. İdeolojimiz birdir. Dost 
luğurnuz suni olarak ihdas edilen 
dostluklardan değildir.,, 

Brenner'den geçerken 
Brenner, 10 (A.A.) - Bitlerin tre

ni, bu sabah hududu geçerken yirmi 
dakika tevakkuf etmiş ve bu esna
da, Hitler, İtalyan kralının mümessi
li Dille dö Pistoa ve Mussolininin mü 
messili faşist partisi genel 6ekreteri 
Starace'e veda etmiş ve kendisini 

UZAK ŞARK: 

Japonlar 
Amoy Adasını 
Bombaladılar! 
Nevyork, 10 (.Hususi) - U.Q.ited 

Pres'in Uzak Şark muhabiri bildiri
yor: 

Amoy'un bombardımanı bütün 
gün devam etti. Amerika, Amerika 
tebaasını, İngiltere, İngiliz tebaasını, 
kurtarmak için harp gemileri gön
derdiler. Şimdiye kadar yabancılar
dan zayiat yoktur. 

Anlaşılan Japonların hedefi, Çin
lilerin orta Çinden nskerlerini çekme 
terini temin etmektir. 

Amoy, 10 (A.A.) - Amoy limanı 
bu sabah Japon harp gemileri tara
fından bombardıman edilmiştir. Bom 
bardımandan sllnra Japon kuvvetle
ri Amoy adasına taarruz etmişlerdir. 

Japon tayyareleri civarda ecnebi
ler tarafından meskun olan Kulangsu 
adasına beyannameler atarak Amoy 
adasının işgal edildiğini bildirmişler 
ve ecl').ebilerden bu adayı terketmele
rini rica etmişlerdir. Beyannameler
de ayni zamanda ecnebi gemilerinin 
mücadele sahasından uzaklaşmaları 

istenilmektedir. 

Çinliler bir fehri geri aldılar 

Hankov, 10 (A.A.) - Salahiyettar 
Çin mahafilinden bildirildiğine gö • 

re, Mançuko mıntakasında muhare
be devam etmektedir. Bugün öğle 
den sonra yapılan bir mukabil taar 
ruz neticesinde Çin kıtaları Lung -
kençini geri almışlardır. 

Çin gümrükleri hakkındaki 

l ngiliz - Japon anlaşmtı81 
Hankeu, 10 (A.A.) - Çin Şekiai 

ajansı bildiriyor: Çin makamları.Çin 
gümrükleri tarafından garanti edil
miş olan yabancı tahviller servisi 

hakkındaki İngiliz - Japon anlaşma
sının hiısıl ettiği sürpriz ve teessürü 
gizlememektedir. Enternasyonal hu· 
kuk bakımından, Çin bu anlaşmıya 
kendisini yabancı telakki etmemek
tedir. 

Bu anlaşmanın hukuki hükümsüz
lüğü de Çin hükumeti tarafından 

kuvvetli surette ileri sürülmüştür. 

Gümrükler üzerindeki Çin hakimi 
yetine hürmette devam edeceği hak
kında İngilterenın idari istiklaline 
rağmen, bu son anlaşmanın Çin güm 
rüklerinin idari istiklaline ihlal edi
ci bir mahiyette bulunduğu inkar o
lunamaz. 

karşılamıya gelen muhtelif devlet a
damlarile ve ezcümle Says - İnkuart 
ile görüşmüştür. 

Tren, biraz sonra Münibe doğru 
hareket etmiştri. 

B. Hitler Münihte •• 
Münih, 10 (A.A.) - Hitlerin tr~nl, 

buraya gelmiş ve büyük tezahürler
le karşılanmıştır. 

Hitlcr, akşam Berlinde olacaktır. 

B. Bitler Berlinde 

Bertin, 10 (A.A.) - B. Bitlerin hu 
susi treni, Vanzeden itibaren 17 ki
lometrelik mesafeyi iki taraflı meşa 
le taşıyan Nasyonal Sosyalist kıtala 
rı efradının arasından geçerek saat 
22,45 te Berline vasıl olmuş ve B . 
Hitler, istasyonda başta Mareşal Gö 
ring olmak üzere bütün devlet ve 
parti yüksek memurları tarafından 
karşılanmıştır. Berlin halkı, B. Hit -
lere hararetli tezahürler yapmıştır. 

* Roma, 10 (A.A.) - Mussolini, bu 
sabah, Floransadan Romaya dönmüş
tür. 

RUSYA: 

Kore, Mançuko 
Hududuna T eca
vüz Haberi Yalan 

Moskovn, 10 (A.A.) - Resmi Man
çuko ajansı, Kore ve K uvantung Ja
pon orduları kumandanlıklanndan 

aldığı bir takım haberleri neşretmek 
tedir. Bu haberlere göre, Kore ve 
Mançuko hudutlarında gılya Sovyet 
hudut muhafızlarının sebebiyet ver
dikleri bir takım müsademeler olmuş 
tur. 

Bu bapta, Tass ajansının neşrettiği 
bir notaya göre, komşu devletderin 
hudutlarına asla tecavüz etmemek hu 
susunda kati emirler almış olan ve 
kati bir disipline tfıbi bulunan Sov
yet hudut bölüklt:ri hiçbir zaman hu 
dut hadiselerine sebebiyet vermemiş 
lcrdir. Halbuki Japon ve Mançuko 
kuvvetleri daima Sovyet hudutlarını 
ihlal etmişler ve bunun en son teza
hürü de geçen ayın 11 inde, 11 Japon 
tayyaresinin Sovyet toprakları üze
rinde uçuşlar yaptığı ve bu tayyare
lerden birinin indirilerek Sovyet ma
kamatı tarafından tevkif edildiğidir. 

Salahiyettar Sovyet mahafili, Ja
pon kumandanlıklarının Sovyetler a
leyhindeki bu uydurma haberlerini 
iki şeye atfetmektedirler. Birisi. Ja
pon efkarı umumiyesini Çindeki 
harp cephelerinden başka taraflara 
çevirmek, öteki de Japon askeri ma
kama tının iki memleket arasındaki 
münasebatı vahimleştirmek için ana
ne halini alan usullerine devam eyle 
mektir. 

Mareıal Göring 

B. Göring Diyor ki: 

" Berlin • Roma 
Mihveri Sağlamdır! .. 
Berlin, 10 (A.A.) - Göring, Alman 

milletine hitaben beyanatta bulun
muştur. Mumaileyh, bu beyanatında 
ezcümle demiştir ki: 

"Führerin Romada ikamet etmiş 

olduğu son günler, milletlerin istik
balde takip edecekleri yolun temel 
taşları olarak kalacaktır. 

İki millet, bütün dünya karşısın
da değişmez olan ve ihlas esasına da
yanan dostluklarmı ilan etmişlerdir. 
Çelikten bir mihver, şimalden cenu
ba doğru Avrupayı katetmektedir. 
Bu mihver, her türlü inhilal kuvvet
lerine karşı sağlam bir kale ve sulh 
için sarsılmaz bir zımandır." 

* Berlin, 10 (A.A.) - Kontes Okta-
via Vilopolska, casusluk cürmünden 
dolayı müebbet kürek cezasına mah
kum olmuştur. 

ÇEKOSLOVAKY A: 

Almanyanın Niyet 
ve Tasavvurlarından . 

Endişe Ediyor 
Londra, 10 (A.A.) - İyi mallımat 

alan mahafile na7..ara!l Südet mesele
si hakkında İngiltere tarafından Ber 
lin ve Pragda yapılmış olan teşebbüs 
ter her iki payitı:ıhtta bir uzlaşma 

zihniyeti ile karşılanmış ise de henüz 
ameli hiçbir netıce tevlit etmemiştir. 

Büyük Britanva, Berlinin noktai 
nazarı hakkında sarih izahat almak 
için Fon Ribbentrop'un avdetini bek
lemek mecburiyetindedir. 

Kroftaya gelince, mumaileyh, Çe
koslovak hükumetinin İngiliz teklifa 
tından kaydi malumat etmiş olduğu 
ve meselenin iki tarafın rızasile hal
lini temin için her türlü mesaiyi sar
fetmiye amade bulunduğunu beyan 
etmiştir. Maamafih. Krofta, Hayn
layn'i kafi derecede tatmin için çok 
daha ileri gidebilmekten endişe et
mekte olduğunu söylemiştir. 
Mum1ıileyh, Almanyanın niyet ve 

tasavvurları hakkındaki endişesini 

de ileri sürmüştür. 

""" - -- - - --........ ---------.... -, 

Son günlerde Çeko lo\•akya Avrupanın göbeğinde her saniye patlaması 
beklenen bir barut fıçısı halini aldı. Buradaki Südet eknlliyetleri i i her 
dakika hi.itiin Avrupayı tehlikeli bir h ale dü~iirebilir vaziyettedir. Yu
karıki re im, Çekoslovakyanın merkezi Prağ şehrinden bir sokağı gös
teriyor. 

ISPANYAı 

Cümhuriyetçile
rin Mukavemeti 
Gittikçe Artıyor 

Saragossa, 10 (A.A.) - Havas ajan 
sının muhabiri bildiriyor: 

Castellon mıntakasında ve Teruel 
civarındaki muharebeler her gün 
inkişaf etmektedir. 

Cümhuriyetçilerin muka:vemeti 
artmakta ve yağmurlar müdafaayı 

kolaylaştırmaktadır. 

Madrit bombardımanında 
ölenler ve yaralananlar 

Madrit, 10 (A.A.) - Ecnebi gazete
cilerini kabul eden Madrit belediye 

. reisi, birçoğu çocuk olmak üzere 
800 bin nüfus olan hükumet merkezi 
nin iaşe vaziyeti hakkında izahat ver 
miştir. 

Bu izahata göre, şehirde henüz bir 
ay yetecek kadar buğday vardır. Ye
miş ve sebzeler muntazam gelmekte
dir. Ahaliye tevzi edilen et miktannı 
artırmak kabil olmamıştır. 

Belediye reisi 1936 senesi ilkteşri· 
nindenberi şehrin dörtte birinin bom 
bardımanlar neticesinde harap oldu
ğunu söylemiştir. 

Muhasematın başlangıcındanberi 

1119 kişi ölmüş ve 3553 kişi yaralan
mıştır. Şehrin sıhhi vaziyeti mükem
meldir. Birçok hastaneler normal şe
kilde işlemektedir. 

INGILTERE : 

Kömür Madeni 
Ocağında Müthiş 
Bir Kaza Oldu 

Londra, 10 (A.A.) - Bu sabah e
kipler dcğiŞtlrildiğl Sü'ada Derbi
şayr'de Markham - Dükmanton kö
mür madeninde bir infiliık vukua gel 
rniştir. Tahlisiye ekipleri kaza mahal 
line koşuşmuşlardır. 

İnfilak, 650 metre derinliğinde bir 
galeride ve 200 maden amelesi yuka
rı çıkmıya hazırJandıklan bir sırada 
vukua gelmiştir . 

Felaketin bilançosu, on dört ölü, 
henüz enkaz altında bulunan 90 ame
le, hastaneye kaldırılmış olan 39 a
meledir. 

ARJANTiN: 

Hükumet Nazi 

Faaliyetine Karşl 

Tedbirler Allyor 
Büenos Ayrcs, 10 (A.A.) - Reisi

cümhur Eritz, bir kararname imza
lamıştır. Bu kararname, Arjantinde 
bulunan ecnebi mekteplerin faaliyet 
ve kontrolünü bir takım nizamata 
raptetmektedir. 

Bu karnr, nazi mekteplerinin faa
liyeti hakkında verilmi~ olan bir ra
por üzerine ittihaz edilmiştir. Bu 
mekteplerde memleketin müessesatı
na muhalif tedrisatta bulunulmakta
dır. 

Gazeteler, nazı teşkilatını infisah 
etmiye ve her tiirlü siyasi faaliyeti 
terketmiye davet etmiştir. 

Alman sefiri, Arjantin Hariciye 
Nazın ile görüşmüştür. 

YUNANiSTAN: 

Krahn Seyahati 

Devam Edlyor ! 
Atina, 10 (A.A.) - Kralın Tesalya

daki seyahati halkın coşkun tezahü
ratı içinde devam etmektedir. 

Kral, dün, Trikala ve Knrditsa şe
hirlerini ziyaret etmiş ve kendisine 
parlak bir kabul yapılmıştır. Genç
lik, işçi ve eski muharip teşkilatlan 
kralın önünde hl!" geçit yaparak onu 
hararet:W alk1şlamışlardır. 
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f lEK 
Tiyatro ve Ses 

[Yazan: 8. FELEK] 
Arkndaşlanmızdan bir znt, İstan

bul ''ali i Bay Muhiddin Üstündağ 
ile stndyom yeri, şehir tiyatrosu gi
bi bayındırlık meseleleri haklondn 
bir konuşma yapmış. Stadyom bahsi 
benim için ağzımı yakmış bir süt ol
duğundan ona ilişmeyi hatırıma bile 
getirmem. 

Tiyatro işine gelince; o da ihtisa· 
sımın dışındadır. O halde? 

O halde ben yalnız bu tiyatro bah
sinde bir ufak liıtife yazısı yazaca -
ğım. 

Yeni tiyatromuz 1000 kişilik ola
cakmış. Bence ufak. l\lülakatı yapan 
arkada ta ufak :&utmuş. Fakat be -
tediye bu adedi muvafık buluyormuş 
Çünkü bu i in mütehassısı olan Şe
hir tiyatro u rejisörü bin ki iden faz 
la seyirciye ses işittirmek kabil de
ğildir, mütnleasında imi . 

Hareket noktası bu olunca tiyatro· 
yo ufak yapmak doğrudur. Çünkü i
şitmedikten sonra bir tiyatroya bin
lerce ki i doldurmakta bir fayda mel 
huz değildir. 

Lakin bu ses hangi sestir? İşte me
sele buradadır. 

Gerçi cami nekadar büyük olur
sa olsun imam bildiğini okur diye 
bir mesel vardır; amma büyük ca
milere imam seçerken serçe seslisi
ni seçmedikleri gibi sahneye adam a
lırken de her şeyden evvel sesine bak 
malan Jiizımgelir. Dizde ise bu cihet 
sanat hayntımız.ın kısalığından ol • 
malı ki • henüz pek araştırılmamış· 
tır. Mevcut arti tlerimiz içinde sesi 
gür olanlar vardır. Fakat başta reji 
söriimiiz olduğu halde sesi beşinci 
sıra koltuklardan güçlükle i itilen -
leri ekseriyeti teşkil eder. O halde 
asıl canlıca rolleri beşinci sıradan son 
ra işitmek zor olacağına göre tiyat
ronun 200 kişilik yapılması da ha
tıra gelir. Gelir amma iş öyle ele -
ğildir. 

A vrupada çok kalabalık ve mtlhim 
futbol miisabak~larını, yerinin kö -
tiiliiğii ,.e boyunun kısalığından do
layı göremeyip ~adcce işidenler çok
tur. Biz de tiyatromuzu 2000 kişi -
lik yap ak ta geri kalan 1000 kişi pi 
yesi işitmeyip sadece görse ne olur? 

Olur ki; • Allahtan ümit kesil • 
mez - ileride yetişen artistler, hele 
binaya verilecek ı:üzel bir akustik 
ile belki 2000 ki iye de sözlerini işit 
tirecek kodar gür sesli olurlar. Şim 
di dükkanı küçük yaparsak sonra nn 
MI büyültürüz? 

FRANSA! 

ır:ı-ansız • ltalyan 

Müzakereleri 

Yeniden Başhyacak 
Paris, 10 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafil, İtalya - Fransa müzakera
tının yakında tekrar bnşlıyacağını 

beyan etmektedir. Ayni mahafil, son 
müzakereler esnasında hakim olmuş 
olan müsait havanın HitJerin Roma 
ziyareti yüzünden tebeddüle uğnya
cağını ümit etmektedirler. 

Blondel, Kont Cianonun Tirandan 
avdetinden sonra ve Hitlerin İtalya
ya gelmesinden evvel Kont ile iki de
fa görüşmüştür. İtalya Hariciye Na
zın, İtalyan - İngiliz itilfı.fına müma
sil bir itilaf akdi için Fransa tarafın-

dan yapılan teklife karşı prensip iti
barile hiçbir itirAz ileri sürmemiştir. 

KISA HABERLER 
* Bilkreşte demir muhafızlann orga 

nı Küvantcl gazetesinin müdürü B. İyo
nesku. dün tevkif edilmiştir. 

Bu gazetenin iki hafta evvel tnuı edil 
mis olduğu hatırlardadır. 

* Mısır Kralı, Başvekil Ali Mnhir Pa 
~anın fsUfnsını kabul etmemiştir. 

* Lruıeyde yapılan Davis kupası Fran 
sa iki galibiyete karşı üç gnliblyctlc Ho
lnndayı tasfiyeye uğratmıştır, * Fransa mebusan meclisi I'<'lsf B. 
Heryonun bu akşam Kudüse gelmesi 
beklenmektedir. B. Heryo, blrknç gQn 
burada knlncnk ve bilMıara Suriye v 
Lübnana gidecektir. e 

* Bcrlinden bildirildiğine gHrc, Al
man hnrp filosu başkumandnnı A 1 1 
Rneder, Ma<'ar Kral Naibi Amiral ;:~ı 
nln daveti üzerine. birknç gün kalmak 
Ozerc bugun Buda~tcye harck t et 
nU§tir. e -
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iLAÇ NAKLEDEN BiR TAYYARE: 

.M.ahk.emele.rde Radyo 
Köy Muhtarını Oldürmüşler 

Bir Kadın Kaçırmak 
Yüzünden Cinayet 

Nalbant Mustafa Dul Kalan Ragıbe
ye Göz Koymuş, Almak istemiş 

Dün ağır ceza mahkemesinde ka- tar İbrahimi yere sermiştir. Hastane 
dın knçırma yüzünden çıkan bir ci- ye kaldırılan İbrahim orada ölmüş 
nayetin muhakemesine devam edil- tür. 
di. Hadise Silivride geçmiştir. Köy Dün mahkemede Mustafa ile şahit 
muhtarı İbrahim '1.albant Mustafa İbrahimin istinabe suretile alınan i
tarafmdan atılan kör bir kurşunla öl iadeleri okundu. Bunlar bir bamya 
dürülmüştür.. Hadisenin mevkuf alım ve satımından dolayı ölen İbra
nalbant Mustafadan başka Mümin, himle suçlu Mustafa arasında bir 
Muharrem ve Ali Balaban adlı üç kavga çıktığını fakat Mustafanın İb 
suçlusu daha vardı. Davacı yerinde rahime: "Senin ölümün benim elim 
de ölen İbrahimin karısı Ragıbe ile dedir.,, dediğini duymndıklarını söy 
avukatı Besim Şerif bulunuyordu. lüyorlar. Hadiseye Edirneden İstan
Nalbant Mustafa bekardır. Biraz ev- bula gelirken tesadüfen rastlıyan ve 
''el kocası Olen Muharremin dul kız şimdi Seyhanda polis bulunan Ha -
kardeşile sevişmiştir. Muharrem gi- sanın da istinabe suretile ifadesi alın 
bi kadının kayin biraderleri Mümin- mıştır. Hasan şunları söylüyordu: 
le Ali Balaban yengelerinin Mustafa - Bana bir yaralama olduğu söy 
ile sevişmesine ve evlenmesine razı lendi. Hadise yerine gittim. İbrahim 
değlllerdir. Çünkü biraderlerinden yaralanmıştı. Konuşamıyordu. Ha -
kalan mirasa Mustafanın konmasını <lisenin çıktığı evin kapısının üstün
istcmiyorlar. Bir gün Mustafa, kız de bir mukavva vardı. Mukavva açıl 
kardeşi Ayşeye maksadım açıyor. Dul mıştı. Burada ve kapıda hiçbir kur
kndını kaçıracağını söylüyor. Ayşe şun deliği ve izi yoktu. İbrahimin ce 
ile beraber tertibat alıyorlar. Ka - sedindcn çıkarılan kurşun Mustafa
dın kendi kızile beraber onların ka- nın tabancasına uyduğu hakkında ra 
pısının önünden geçerken Ayşe ko- por verilmiştir. Ben de hadiseden 
luna giriyor ve zorla evlerine soku - sonra tabancayı muayene etUm. Yeni 
yor. Küçük kız anasının kaçırılmasın atılmıştı. Dün suçlu ve mevkuf Mus 
dan müteessir olarak bayılıyor. Ka - tafadan taahhütlü bir mektup al -
dın da fenalıklar geçiriyor. Kadının dım. Bana şehadetim şeklinde direk 
kardeşi Muharremle kayinbiraderle- tifler veriyor ve sen bu şekilde şeha
rl Mümin ve Ali Balaban köy muh- det edersen ben kurtulurum. Diyor 
tan İbrahime başvurarak kaçırılan du. Mektubu bulursam mahkemeye 
kadının Mustafanın evinden çıkarıl- veririm. 

masını istiyorlar. Bu müracaat üze- Reis bu ifadeyi okuduktan sonra 
rine hepsi Mustafanın evine gidiyor suçlu Mustafa: 
lar. Mustafa kapıyı açmıyor. Kapı - - B m ktu azdım. Fakat bil 
nın fistündeki bir mukavva açılınca en e _ P Y . . • 
Mustafa, kaçırılan kadın ve klz kar diğinl doğru soyle dedım. Dedı ve Sı-
deşi Ayşe içeride görülüyor. Söylen livri karakol kumandanı. Mustaf~ on 
d,iğine göre Ç.UQılar kapı,yı da tekme- başile janda.rma Ah1?e.d~ d~ çagırıl 
)emişlerdir. Mustafa içeriden taban masını ve dınlenmesını ıstedı. Muha 
casına asılmış, ateş etmiye başla - keme bunların çağınlması için başka 
mıştır. Serseri ve kör bir kurşun muh bir güne bırakıldı. 

TEVKiF ANEDE : 

Bir Yaralama 
Hadisesinin 
Muhakemesi 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

kemesi dün tevkifanede geçen iki ya 
ralama hadisesini tetkik etti. Hadi
senin davacıları da suçluları da ka
dındır. Üçü beyaz zehir kaçakçılığın 
dan mahkum olmuşlardır. Dün jan
darmalar mahkemeye suçlu Arap Me 
lAhatle davacı Ayşeyi getirdiler. Da
vacılardan eroin kaçakçılığı suçile 
8 ay yirmi gün hapise mahkum o
lan Emine Ayten mahkumiyetini bi
tirdiği için serbest bırakılmıştır. 

Mahkemede bulunmadı. İddia şudur: 
Bu üç kadın mahkum tevküanede 

bir koğuşta yatıyorlarmış. Bir sabah 
Arap Melahat avucunun içine bir jl 
Jet sıkıştırmış, yatakta yatan Emine 
Aytenin yanına gitmiş ve: 

- Emine sen ne güzelsin, seni çok 
severim diyerek, yüzünü okşamıya 
başlamış. Bu sırada Emine Ayten yü 
zünde keskin bir şeyin gezdiğini, bi 
raz sonra da yastığının üstüne dam 
lıyan kanları görmüş ve hemen ba
ğırmış: 

- Yetişin beni öldürüyor. Mah -
ktimlardan Ayşe içeriye girmiş. Emi 
neyi kurtarmak isterken o da kolun

dan bir jilet yarası almıştır. Dün suç 
lu Arap Melahat kendisini müdafaa 
ederken soğukkanlı bir ifade ile: 

- Bay hakim bu kadın eroin müp 
telasıdır. Tevkifanede eroin bula -
mayınca kriz geçiriyordu. O sırada 
kendi kendisini yaralamış olacak. 
Ayşeyi de ben yaralamadım, diyor 
du. 
Ayşe işe hadiseyi şöyle anlattı: 
- Emine Ayten bağınnca içeriye 

girdim. Yüzü, gözü kan içinde idi. 
Ayırmak isterken ben de kolumdan 
yaralandım. Fakat elindeki jilet mi 
idi, cam kırığı mı idi. Görmedim. 

Mahkeme davacı Emine Aytenin 
çağınlması için tehir edildi. 

DÖVME: 

Berber Mahmudu 
Beykozda Nasıl 
Dövmüşler? 

Dün Üsküdar asliye ceza mahke -
mesinde yedi ay evvel Çubukluda ko 
miser Mecit, polis Fevzi, Bedri ve 
Bakkal Seydi tarafından yaralanan 
Beykozlu berber Mahmut Aksuların 
açtığı davaya devam edildi. Mahke -
mede bütün suçlular bulunuyordu. 
Yalnız Fevzinin gıyabında duruşma 
ya devam edildi. Mahkeme geçen cel 
sede ilk tahkikatı yapan Beykoz 
müddeiumumisi Şekip ile Beykoz 
komiseri Hızır, baytar Nimet, polis 
Hakkının şahit olarak dinlenmeleri
ne karar vermişti. Dün bu şahitler 

dinlendiler. .Müddeiumumi Şekip 

şunlan söyledi: 

- O gün tahkikatı ben yaptım. İd 

dianamede her şey yazılıdır. Suçlu -
lar berber Mahmut Fevziyi evvelce 

mahkum ettirdiği için kendisinden 

intikam almak maksadile tuzağa dü 

şürmüşler, kendisini dövmüşler, ya

ralamışlar, karakolda başına karpuz 
ve iskemle vurmuşlardır. Karakolun 

dıvarlarında ve döşemesinde kan iz 

leri tesbit ettim. Parçalanan karpuz 
ları da gördüm. Kendisi tanınmıya -

cak bir vaziyette idi. 

Diğer şahitler de ayni şekilde şeha 
dette bulundular. Bu arada davacı 

Mahmut teessüründen bir buqran 
geçirdi. Bayıldı. Ayıldıkt~ıı sonra 

muhakemeye devam edildi. Evvelce 
yalan şehadette bulunduğu için hak 

kında takibat yapılan şahit Murat 
dün tekrar dinlendi. İlk defa verdiği 

ifadeye rücu etti ve Mahmudun ka
rakolda dövüldüğünü söyledi. 

Muhakeme gelmiyen şahitlerin ça 

ğınlması için başka bir güne bıra -
kıldı. 

IIlRSIZLIK: 

Unuttuğu 
Ayakkabıdan 
izi Bulundu 
Aksarayda Horhor caddesinde o

turan Bakkal Ömerin 138 numaralı 
evinde 936 senesi şubatının on birin 
ci gecesi bir hırsızlık yapılmıştır .. 
Ömerin paltosu ve tabancası çalın -
mıştır. Hırsız işini görürken evde bir 
hareket sezdiği için, iskarpinlerini 
çıkardığı yerde bırakarak ka~ış • 
tır. Ömer polise müracaat etmış, bu 
iskarpinleri de göstermiştir. Polis 
tahkikat yapmış, sabıkalıları çağıra
rak ayaklarına bırakılan ayakkabıyı 
giydirmiş ve nihayet meşhur. sa~ıka
lılardan Çarlston Ahmet demış kı: 

- Bu ayakkabılar Piç Mehmedin-
dir. 

Polis henüz mahkumiyetini biti -
rip emniyet müdürlüğü nezaretinde 
bulunan, ayni mahallede oturan piç 
Mehmedi yakalamıştır. Ayakkabılar 
ayağına tam gelmiştir. Mehmet su
çu tamamen inkiır etmiştir. Fakat 
ayakkabıların ayağına uymasından 

hırsızlığı bunun yaptığına kanaat ge 
tirilmiş ve mahkemeye verilmiştir. 
Dün sabah asliye birinci ceza mahke 
mesindc bu davaya bakıldı. Suçlu 
gelmediği için muhakemeye gıyabm 
da devam edildi. Polis muavini Feh
mi, polis Hayrullah ve Nevzat şahit 
olarak dinlendiler. Hadiseyi olduğu 
gibi anlattılar. Muhakeme gelmiyen 
bir şahidin çağırılması için başka 
bir güne bırakıldı. 

Üç Kafadarın 

Hırsızhğı 

Salgın ve ıari hastalık mıntakalanna ilci~ ye~İftİ~e~. üzere • 
huıuıi fekilde inşa edilen nakliye tayyareaı Y eşilkoyde 

Bir kaç gün evvel geleceğini yaz
dığımız Ju-Bayer ismindeki nakliye 
tayyaresi, dün sabah saat on birde 
Yeşilköy hava istasyonuna inmiştir. 

Bu münasebetle hava istasyonun
da tayyareyi görmek üzere Tür~. ve 
Alman kolonisi yüksek mahafılıne 
mensup birçok zevat, doktorlar ve 
matbuat mümessilleri davetli olarak 
bulunuyorlardı. 

Tayyare yere inince içinden Ba -
yer ispençiyari satış şubesinden Şom 
berg, serum şubesinden Noyman, 
patent şubesinden Veber ve tayyare 
nin kumandanı Şlafkey çıkmışlar ve 
miiessesenin buradaki mümessille
rile davetliler tarafından karşılan -
mışlardır. 

Bundan sonra tayyare kumandanı 
Şlafkey davetlileri sırasile tayyare -
ye alarak kendilerine fenni izahat 
vermiş ve muhtelif uçuş intıbalarını 
anlatmıştır. 

Bu izahata göre Ju-Bayer tayya -
resi ilaç naklinde kullanılmaktadır. 
Dünyanın salgın ve sari hastalık 
mıntakalarına ilaç yetiştirmek üzere 

Tayyareyi görmek üzere istasyon
da hazır bulunan bütün davetliler, 
şereflerine hazırlanan büfeden ağır
lanm1şlnrdır. Tayyare ilk hamule ola 
rak Kızılayın sipariş ettiği on bin 
liralık ilacı getirmiştir. 

KONYADA: 

Kadın Yüzünden Yaralama 
Konya, (TAN} _ Kadın yüzün -

den kanlı bir vaka olmuştur. Ulu • 
ırmak Saka mahallesinde oturan ek
mekçi Mehmet, çoktandır takip et -
tiği Haticenin oturak alemi y~pı~ • 
mak üzere zeytincinin Ali ve komur
cü Mustafa tarafından Ağzıbüyüğün 
Ahmedin evine götürüleceğini duy • 
muş, Deli Ismaille Tokatlının Mus
tafayı alarak bunların yolunu kes • 
miştir. Netic~de ekmekçi Mehmet, 
bıçakla Zeytincinin Ali tarafından 

ağır surette yaralanmıştır. 

Suçlular tutulmuştur. 

ÖLÜM 
dil · t• Anadolu Çimentoları Türk Ano-hususi bir şekilde inşa e mış ır. 

J k t are nim Şirketi veznedarı Ahmet Rıza Yapılış itibarile un ers ay! . 

l !'lt an bul Radyosu 
öGLE NEŞRİYATI: 

12,30: PUıkla Türk 
Hsıvndls. 13,05: PH\kln 
13,30; Muhtelif plflk 
SON. ' 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

musikisi, 12,50: 
Türk musikisi, 
neşriyatı. 14,00: 

ı 7,00: lnkıllıp tarihi dersi: Unlversl
teden naklen, Yusuf Kemııl Tengirşenk. 
18,30: Spor gençlik bayramı: Konferan~, 
Ekrem Özelmas, Yüksek İktısat ve Tı· 
caret mektebinden. 18,45: Pltlkla dans 
musikisi 19,15: Konferans: Eminönü 
Halkevl namın:ı: Doçent Diş tabibi FeY 
zullah (Diş ve vitaminler)' 19,55'. Bor· 
sa haberleri. 20,00: Nezihe Uyar ve ar 
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,45: Hava raporu. 20, 
48: Ömer Rıza tarafından nrapça söy· 
lcv. 21,00: Klfısik Türk musikisi: Nuri 
Halil ve arkadaşları tarafından (Saat 
Ayarı) 21,45: ORKESTRA: 1 - Stravs: 

Dansöz viyenüvnz, 2 - Bcrnar: Sansu • 
si. 3 - Çaykovski: Divcrtimento. 4 -
KOlotta: Korşn. 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: PIAkln sololar, Opera ve operet 
parçaları, 22,50: Son haberler ve ertesi 
günün programı. 23,00: SON 

SENFONİLER: 

21,30 Viyana: Senfonik konser (An· 
ton Bruckner). 

HAFiF KONSERI ER: 
7.10 Bcrlin kısa dalgnsı: Küçük musl 

kJ parçalan (8,15 keza) 10.45 Berlin kl 
ıa dalgası: Karışık halk musikisi 12 Ber 
lln kısa dalgası: Karışık program 13 Bet 
Un kısa dalgası: Karışık program 13 
Berlin kısa dalgası: Hatif musiki (14,15 
devamı) 13,25 Bilkrcş: PUık musikisi 
14,30 Bilkreş: Mandolin orkestrası 17.15 
Bcrlin kısa dalgası: lkbnhar havaları 

17.45 Berlln kısa dalgası: İşsonu konse 
ri 18.10 Prag: Talebe korosu 19 Peşte: 

Çigan musikisi 20.05 Bükrcş: Karışı)( 

konser 21,lS Bükreş: Akşam konseri 22 
Berlln kısa dalgası Hafif musiki 22.20 
Prag: Çek eserlerinden konser 22,45 
Bükrcş Karışık musiki konseri 

DANS MUSİKiSİ: 
19.15 Bükrcş 23.20 Viyana (Dans ve 

hafit musiki) 23.30 Peşte 

fabrikasının 3 motörlü J u - 52 tıpın- Gökselin babası doktor Melek ve MEVLODO CERIF 
b · d l rı Manhaym Sigorta Şirketinin sabık ~ 

Hüseyin, Kadri, Siruhi isminde üç dedir. Çok büyük enzın epo a. müdürü merhum Hasan Tahsinin Vefatını teessiirle bildirdiğimi' 
kafadar 936 senesinin birinci ayının vardır. Bir defada 2500 litr~ be;;~~ kardesi manifatura tüccarlarından Bay Mustafa Çanakçılının vefatınıtl 
otuzuncu günü Şişhane yokuşunda alabildiği için hiç yere inme en Mehrr:et Tevfik Göksel uzun mücl- 40 ıncı günü münasebetile ruhun~ 
bir eve girerek hırsızlık yapmışlar- kilometre yol katet~ekted;r·b.l Ale~ dettenberl müptela olduğu hastalık- ithaf edilmek üzere mayısın 15 incı 
dır. Du .. n aslı"ye birı"ncı· ceza mahke- hem yük, hem de yo cu a a ı ece_ f t ·· ·· ··ğı dan sonr• 

1 d tan kurtulamıyarak d ün gece ve a pazar gunu o ~ namazın. mesinde bu davaya bakıldı. Suçlu - gibi yapılmıştır. Yolcu sa onun a ıs saat bir buçukta Beyazıt camiinde 
ıann U- ru·· de mahkemeye gelmemı"ş- tenildibi vakit yatak haline getirile - etmiştir. d ,... 1. th H f Kemal ve Hafı.$ 

:r 
6 

h k lt k Cenazesi bugün saat 14.30 a ~ış- mev u an a ız !erdir. Beşı·r isminde 213 numaralı bilecek dört tane ra at 0 u var - 1 Rıza taraflarından mevlıir1u -rif "' 
Ş dır. Iki tona yakın yük taşıyabilmek li Osmanbey Afitap sokağı 3 numa-

1 
, T jl'- ·n-

bir polis şahit olarak dinlendi. a - 1 h · d k ldırılarak namazı kunacaktır. Arzu edenlerin teşrı " tedir. Rük kamarasında ilaçların bo- ra ı anesın en a 
hit: zulmaması için daima 10 derecei ha- Teşvikiye camiinde kılındıktan son- ri rica olunur. . 

- Ben bu, hadiseyi bilmiyorum. ra Usküdardaki aile makberesine Merhum Mustafa. Çanakçılı ailelf Numaram 213 tu··r. Fakat ben bu nu rareti muhafaza eden tertibat var • f d 
defnedilecektir. e ra ı. 

marayı alalı henüz altı ay oldu. Eski ~d=ır~.~-----------------------------=-~::--::---:----:======:: 
den bu numarayı taşıyan polisi de 

12 
Mayıs perşembe günü akşamı 

tanımıyorum. Dedi. İmza da okunmu BELEDiYE DAVALARI : TURAN Tiyatrosunda: 
yordu. Mahkeme emniyet 3 üncü şu-

besi vasıtaslle eski 213 numaralı po Bir Katta Kaç Kişi Karagümrük ldman Yurdu müsa-
lisin adını sormıya karar verdi. meresi, Ses kraliçesi Hamiyet Yüce-

Otellerde Hırsızhk Yapmıı 
Sabık İzmir maliye tahsil müfet

tişlerinden Ragıp Meral geçenlerde 
muhtelü otelJerden hırsızlık yaptığı 
için tevkif edilmişti. Sultanahmet 
sulh birinci ceza mahkemesinde dün 
İzmirde memur iken kapı kırarken 
kanuna muhalif olarak haciz yapmak 
tan suçlu olarak ve istinabe yolile 
sorgusu yapıldı. Ragıp Meral kendi 
sini şu şekilde müdafaa etti: 

- Haczi kanuni yaptım. Evrakı 
dosyasındadır. Kanuna aykırı bir 
harekette bulunmadım. Hakim sorgu 
kağıdının İzmir müddeiumumiliği -
ne gönderilmesine karar verdi. 

V AZlFEYl İHMAL : 

Şahit Hulusi 

Başkası imiş 
Dün asliye birinci ceza mahkeme 

sinde bir vazüeyi ihmal davasına 

bakıldı. Suçlu devlet matbaası an -
bar memuru Şükrü idi. Mahkemeye 
gelmediği için gıyabında devam edil 
di. Matbaa memurlarından Mehmet 
Ali, ayniyat memuru Cemil şahit o
larak dinlenmişler, ve gayri mamul 
anbar memuru Hulusinin çağırılma 
sı için muhakeme talik edilmişti. 

Dün, Aksarayda çorap fabrikası mü 
dürü Hulusi Çatalca geldi şunları 
söyledi: 

- Bu şahit ben değilim. Polise de 
söyledim. Fakat tebligatı bana· yap -
tılar. Filhakika on sekiz sene evvel 
ben devlet matbaasının adı matbaai 
Amire iken gayrimamul anbar memu 
ru idim. O vakit ayrıldım. Hadise 
hakkında bir şey bilmiyorum. Yap
tığım tahkikata göre benden sonra 
matbaada bir Hulusi daha çalışmış 
tır. İhtimal şahit o, olacaktır. 

Mahkeme gösterilen şahit Hultl
sinin buldurulman için muhakeme 
yi başka bir güne bıraktı. 

Oturacak ? ses konseri, Sanatkar N aşit ve ar
kadaşları SEVDA iLACI KOMEDi 

Sultanahmet sulh birinci ·ceza mah 3 Perde. Varyete, düet, solo, raks. 
kem~idünH~~Gaz~e~~hlhlCe ~~~=~~~~~~~~~~=~=~=~==~~~~~~~~ 
vat tarafından belediye aleyhine ya Nafıa Vekaletinden : 
pılan bir itiraz iddiasını te:kik etti: 
Cevadın Sirkecide ahşap hır otel hı 
nası vardır. Belediye bu binanın her 
bölüğünde ve her katında ancak bir 
ailenin oturmasına karar vermiştir. 
Belediye zabıtası memurları binayı 
teftiş ederlerken her katta birçok 
ailenin oturtulduğunu görmüşler ve 
Cevada para cezası yazmışlardır. 

Dün mahkemede Beya isminde bir 
kadın şahit olarak dinlendi ve şunla
rı söyledi: 

- Bize Edirneden yedi kişilik bir 
akraba grubu misafir gelmişti. Ce
vadın haberi yoktu. O sırada memur 
lar geldiler. Bunları kiracı sanarak 
ceza yazdılar. 

Hakim dosyanın tetkiki için muha 
kemeyi başka güne bıraktı. 

SARHOŞLUK: - --
içtikten Sonra da 

Hakaret Etmiş 
İzzet isminde bir delikanlı geçen 

sene zilzurna sarhoş olmuş, gece ya
rısı sokakta nara atmış, komşular1 

zararlandırmış ve rahaL-;ız etmiştir. 
Mahalle bekçisi Mehmet kendisini ka 
rakola getirmek istemiş, üstelik ona 
da küfürler savurmuştur. Dün asliye 
birinci ceza mahkemesinde bu da -
vaya bakıldı. Polis Sinan Altayla ko 
miser İbrahim şahit olarak dinlendi 
ler. Mahkemede ne suçlu, ne de da
vacı vardı. Şahitler: 

- Biz suçlu İzzeti geç vakit kara 
kolda gördük. Çok sarhoş olduğu 
için muayeneye göndermedik. Ne -
zarethaneye koyduk. Bekçiye haka
ret ettiğini görmedik. Diyorlardı. 

Şahitlerden birisi gelmemişti. Mah 
keme bunun çağınlması için tehir e
dildi. 

Eksiltmiye konulan ~: 
ı - Tokatta Kazovasının sulanması için yapılacak Gömenek regöll

törü ile sulama kanalı inşaat ve sınai imalatı, keşif bedeli 1,225,000 • • liradır. 

2 - Eksiltmeye 10-6-938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 ~ 
Nafıa Vekaleti !jular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 - İstekliler, eksiltme şartn• 

mesi • mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartn• 
me ~e projeleri 50 lira m~abilindesular umum müdürlüğünden alabilir 

ler. 4 _ Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 50,500 liralık muvakk~t 
teminat vermesi ve 400 bin liralık Nafıa su işlerini veya buna muadıl 
Nafıa işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa 
işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden •
lınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklü mektupla1?· 
nı ikinci maddede- yazılı saatten bir saat evveline kadnr sular umum ııuı
dürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1342) (2673, 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Miktarı Nevi Muhammen be- Muvakkat te-

deli minatı 
39 ton Harta ve duvar levha- 27 ,550 lirE 2066,25 lira 

ları kağıdı. . r 
Okul ders kitapları ile tarih ve coğrafya duvar hart3.1an anatomı duv•

2 levhaları için lüzumu bulunan yüzde 30 şifonlu 27128 kiloluk 57 x S 
boyunda 24 ton ve 37 /38 k iloluk 68 x 100 boyunda 15 ton ki cenıll11 

39 ton kağıt k3pah zarf usulile satın alınacaktır. 
Eksiltme 25·5-1938 çarşamba günü saat 15 te İst:ınbulda Devlet JW 

sımevinde yapılacaktır. İsteklilerin basımevimiz veznesine yatıracakları 
ilk pey akçesi makbuzları veya bu miktar banka teminat mektupları il~ 
birlikte o gün saat on dörde kadar teklif mektuplarını Devlet Basune' 
idare komisyonu başkanlığına tevdi etmeleri lazımdır. 

Şartname, parasız olarak direktörıüğümüzden alınabilir. (2618) _./ 

Askeri Tıbbiye Okulundan: 
1 

Askeri Tıbbiye okulunda mevcut 1324 çift fotin 66~ terlik 80~ ~.0:, 
630 teneke, sandık ve saire 16 kalem eşya 13 Mayıs 938 cuma gunu . 
at 10 da Beyazıtta okul binasında açık arttırma ile satılacaktır. tıe~. 
nin tahmin bedeli 208 lira 27 kuruştur. İlk teminatı 15 lira 62 kuruşt ot»' 
Eşyalar Okul binasında görülebilir. İsteklilerin belli saatte KomisY 
gelmeleri. (829) (2369) 
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11 - 5 - 1938 

Gündelik Gazete 
--o-

TAN' ı n hedefi: Haberde, fikirde, her· 
ıeyde 

karlln 
temiz, dUrOet, Hmlmt olmak, 

gazeteel olmıya çaııımaktır. 

--0-

ABON E BEDELİ 
TOrklye Ecnebi 

2800 K.r, 
1500 Kr, 

800 Kr, 

1400 K.r, 1 Sene 
750 Kr, 8 Ay 
400 Kr, 3 Ay 
150 Kr, l Ay 300 K.r, 

MılleUerarası po.c;ta ittihadına dahil ol
mı:van memleketler için 80, 16, 9, S.5 llra 
dı;, Abone bedeli peşindir: Adres değis
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruııluk pul llAvesI IAnmdır. 
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Erkeğin Gururu 

/l.S. 38" 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Bir kariden mc-ktup aldım. Diyor 
ki: 

1 GONON MESELELERi 

Acaba MCinası 

Nedir? 
Çelıoalovakyadaki ekalliyetlerin bugünkü vaziyeti ve en kuil bulunduklan yerler haritada göatrilmiıtir. 

"Geçen günkü gazetede bir kadı
nın erkeği kaçırması münasebetile 
bir yazı yazdını7.. Bu yazıda kadının 
erkeği kaçırmaktan gurur duyduğu
nu, erkeklerin de böyle kendilerini 
kaçıracak kadınlara dört gözle arıya
caklarmı söylüyorsunuz. Bir kadın 

erkeği kaçırmaktan şeref duyar mı 
bilmem. Fakat erkeğin gururunu bu
nun kadar hiçbir teY kırmaz. Kadı
nın parulle ya,ıyan erkeğe biz jigolo 
deriz. Efemine bir erkek nasıl pes
paye bir mahluksa, jigolo da haysi
yetsiz bir erkek taslağıdır. Erkeğin 
terefi, karuını, çocutunu, evini ken
di alınterile kazandıtı para ile bak
makıtr .,, 

• Mektubun hulasası budur. Geçen haf tadanberi bir defa bu 
sütunda, bir defa baş yazımızda Ha
tay seçim kaydı meselesine temas 
ettik. İkinci makalemizde İskende -
rundaki tahrik ,,.akalarının pek de 
iyi bir başlangıca delalet etmemekte 
oldutuna işaret ediyorduk. Fakat 
delege Mösyö Garo Ankaradan he -
nUz ayrılmıştı. Hadiselerin cereyanı 
na süratle hakim olarak, hak ve bita 
raflık aleyhine harekette bulunul -
masına müsaade etmiyeceğini ümit 
ediyorduk. 

Derdi Ekalliyetler 
rika harbinden önce bu havalide 
yerleşen İngiliz kolonistleri gibi 
kullanmaktadır. Almanya haricin
de yabancı bir boyunduruk altın
da yaşıyan Almanların sefaletin
den mütemadiyen bahsediliyorsa 
da, bunlar içinde en çok muamele 
görenlerden bahsolunmamaktadır. 
Yahut Lehistanda tazyike uğrıyan 
Almanlara işaret edilmemektedir. 
Halbuki Çekoslovakyada yaşıyan 

Almanlar, bunlar derecesinde bet
baht değildirler. Danimarkada ya
şıyan Almanların gördükleri mua
mele, nümune teşkil edecek mahi
yette olduğu halde, buradaki Al
manlar da birtakım karışıklıklara 
alet olmaktadırlar. Çünkü Alman
ya için hariçte yaşıyan Almanla -
rın vazifesi, Almanyanın fazla mu 
kavemet görm~den siyasi genişle
mesini temin edecek bir vasıta ol
maktan ibarettir. 

O yazı bir fantezi idi. Fantezi ol

masına rağmen bir iddiası ''ardı. Ka

dının istediji zaman izdivaca karar 

vermesi, hoıuna ıiden hayat arkada

tını istemesi mümkün değildir. Bu 

hak ona verilmt>miştir. Kadını iste

mek hakkı erkeğindir. Erkek, iktı

sadi ktilf eti yalnız başına üzerine a

lan adam mevkiinde olduğu için, ka

dını istemek, hatta ailede kadına kar 

fi imtiyazlı bir mevkide bulunmak 

hakkı da onundur. Kadının erkeği ka 

çırması, iktısadi külfeti de üzerine 

alması itibarile erkeklerin şikayet 

etmemesi lazım, demiştim. 

Ancak İskenderunda tazyik ve 
müdahalelerin hiç te eksik olmadığı 
nı haber alıp durmaktayız. Biitün 
bunlann, Fransız isithbarat zabit • 
terinin malömat ''e muvafakatleri al 
tında vukubulduğunu da bili:ıroruz. 
Öyle ki, Uç giin içinde Adeta umumi 
bir tethiş havası yaratılmıştır. Eğer 
işler böyle gidecek \'e seçim bu tct
hiş h8'·asının tesiri altında yapıl -
mak istenecekse, nikbinlik ve itima
dımızın bizi birkaç gün avutmuş ol
masından gayri ne faydaın olnr? 

Ankarada delege Jrlösyö Garo ile 
Fransa • Tiirkiye dostluğunun icab

ları samimi ve açık bir lisanla görü
şiilmiiş ve anlaşılmış olduğu maliim 
dur. Yalnız huna istinaden biribiri
ni \'elyeden hadiselere göz yummak 
ağır bir hata olacatını da itiraf et -
mek mecburiyetindeyiz. 

Hakikati niçin saklamalı? İsken

dcrunda olup bitenlere Ankarada 

kimse akıl erdiremiyor. 

Ve bunların manası ne olduğunu 
açıkça sormak istiyoruz. Sualimize 
bir cevap alabilsek, vaziyet muam
malı olmaktan çıksa, bizim de hare
ket tarzımızı yeni şartlara intıbak 
ettirmemiz mümkiin olacaktır. 

Mesu1 salahiyet sahihlerinin, va -
zife ve mesuliyet hissi tanımıyan, 
Hatay davasının nezaket ''e ehem -
nıiyetini takdir etmiycn, su bulan -
dırmakta menfaatleri olan, kendi 
§ahsi temayUI veya istifadelcrini, 
bir an evvel teessiis etmesini istedi
ğimiz sükun ve istikrara mani ol -
makta bulan entrikacıların müdaha 
lelerine derhal nihayet vermeleri la 
zımgeliyor. 

Sorduğumuz suale artık hadise -
lerden cevap bekliyoruz: Bu cevabın 
redkmiyeceğini, ve endişelerin sü -
kun bulmasına yardım edeceğini ü
Jlllt edelim. (Ulus) 

Ses Müsabakası 

Yapllıyor 
Beyoğlu halkevf tarafından tertip 

olunan ses müsabakası önümüzdeki 
cumartesi akşamı saat yirmi birde ya 
Pılacaktır. 

Bu müsabakaya müracaat edenler 
arasında yapılan seçmelerde muvaf
fak olan yirmi kişi girecektir. Bunlar 
dan on biri halk şarkılan, dokuzu da 
•lafranga parçalar okuyacaklardır. 

lialkevi, müddetin bitmesi dolayısi 
le rnüracaatlerine cevap verilemiyen 
ler için de ayrıca bir müsabaka daha 
açacaktır. 

Müsabakaya girecekler halkevinin 
rnuzik heyeti tarafından çalıştırıl
tnaktadırlar. 

Yüksek l ktısat ve Tlc:aret
lilerin Yılhk Gezintisi 

Yüksek İktısat mektebi talebesi 
h.er sene gezinti yaparlar. Bu gezin
tıler daima güzel ve muntazam olur. 
Bu seneki gezinti, önümüzdeki pazar 
RÜnü Çınarcı,b yapılacaktır. 

E kalliyetler meselesi, Av
rupayı ti. Ortaçağlar~ 

danberi mefgul eden bir me
seledir. Hatti llkçağlardan 
bathyarak bugünkü çağın baf
langıçlarına kadar dini ekalli
yetler, müsamahasızlığın kur
banı oluyorlardı. Bugün de ay
ni muamelenin atağı yukarı 
ayni fekilde milli ekalliyetlere 

gösterildiğine fahit oluyoruz. 

O n altıncı ve on yedinci asır
larda dini birlik, on doku

zuncu ve yirminci asırlarda milli 
birlik her devletin dahili siyase
tinde en bellibaşlı hedefi teşkil e
diyordu. Bugünkü ekalliyetler me
selesi bir devletin hududu içinde 
yaşıyan hakim milletin milliyeti
ni, mahkum milliyetlere yükle
mek yolundaki mücadeleden doğ
muştur. 

Ekalliyet kelimesi, asıl mevzuu 
ifadeden aciz kalır. Çünkü asil bir 
devletin hududu içinde yaşıyan ha
kim ve mahkum unsurlar mesele
sidir. Bugünkü İngilterede Gal di
lile konuşanlar bir dil ekalliyeti, 
bütün İskoçyalılarla ve Ulster İr
landalıları birer milli ekalliyet 
teşkil ediyorlar. 

Fakat İngilterede bir ekalliyet 
meselesi çıkmamasının sebebi, ekal 
liyetlerden her hangisini silaha 
sarılmıya teşvik edecek bir vazi
yet tahaddüs ~tmemesidir. Bütün 
İngilterede ga~ri memnu~ bir e
kalliyet varsa o da Katolik ekal-
liyetidir. 
Avrupayı bugün rahatsız eden e

kalliyetler meselesini, sulh mua
hedeleri doğurmuştur. Pariste top
lanarak sulh muahedelerini yapan 
devlet adamları yeni Avrupa hari
tasını, milliyet esası diresinde çiz
mek istemişler, bu yüzden ortaya 
Lehliler, Çekler, Litvanyalı • 
lar, Macarlar, Finler gibi milletler 
çıkmış, Yugoslavlarla Rumenler 
gibi ayrılıktan şikayet eden bazı 
milliyetlerin vahdeti temin olunmuş 
tu. Bunun neticesi olarak mahkum 
milletler, yahut bugünkü tabir ile 
ekalliyetler, büyük harpten önce
ki devreye nisbetle, bir hayli tat
min edilmiş, bundan başka ekalli
yetlerin hukuki statüsü tanınmış, 
varlıkları temin olunmuş, bunlara 
ait, muahedeler yapılmıştı. 

Buna rağmen vaziyet iyiye doğ
ru değişeceğine fenalaşmış, bir ta
raftan Avrupadaki ekalliyetlerin 
sayısı azalmış olduğu halde, diğer 
taraftan milli şuurun uyanması 

yüzünden hiıkim ile mahkum un
surlar arasındaki münasebetler bo· 
zulmuştur. Vaziyeti büsbütün fe
nalaştıran bir amil, büyük harpten 
önce hakim vaziyette olan unsur
ların harpten sonra mahkum, ya
hut mahkum olan unsurlann ha
klın kesilmesidir. Bunun misalle
ri, Transilvanyadaki Macarlarla 
Rumenler, Çekoslovakyadaki Al· 
manlarla Çeklerin vaziyetleridir. 

Harp sonunda kendini ızösteren 

~ ................. , ........... ~~~~f 
~ 'Ekalliyetler meselesi, bilhassa Alman ekal- t 
~ liyetleri meaeleai bugünkü Avrupanın en di- ~ 
~ kenli ve içinden çıkılmaz meaeleaini teıkil ~ 
~ ediyor. Londrada çıkan The Economist ga-
~ zeteai bu bahse dair etraflı bir makale yaz-
~ mııtır. Bu makaleyi naklediyoruz.: 
~,,,,,,,~,,~~,,~~~-

bu güçlükler totaliter hükumet 
şeklinin zuhurile büsbütün art -
mış, çünkü devletler, ekalliyetle
re müsamaha göstermemek yolunu 
tutmuşlardır. 

Ç ekoslovakyadaki Alman e
kalliyeti, Avrupadaki e

kalliyetler meselesinin en büyüğü 
ve en tehlikelisidir. 

Daha doğrusu bu mese -
le Almanya devleti haricinde ka
lan Almanlar meselesidir. İsviçre 
ve Alsasta almanca konuşan ve 
milli his ve emel bakımından Al
man olmıyan ummrları hariç bıra
kırsak, A vusturyanın ilhakından 

önce, Almanya haricinde kalan Al
manların sayısı 13 milyon tutu
yordu ve bunların yarısı kadarı, 

Avusturyada idi. Geride kalan al
tı buçuk milyonun 3,123,000 
Çekoslovakyada, geride kalanla -
rın 1,059,000 i Lehistanda, 713 bi
ni Rumanyada, 551 bini Macaris -
tanda, 505 bini Yugoslavyada, 306 

bini Danzigte, 210 bini :r_.atvia'da, 
199 bini İtalyada, 59 bini Memel
de, 35 bini Danimarkada, 29 bi
ni Litvanyada, 18,300 ü Estonyada
dır. Cenubi Rusyada da vaktile sa-

yısı çok olan Alman kolonilerinin 
artıkları vardır. 

Almanya haricinde kalan bu Al
manlar muhtelif şekillerde tasnif 
edilebilirler. 

Harp sonu A vrupasında İtalyanın 
Cenubi Tirolundaki Almanlar 
ihtimal ki, en fena, Danimarkada
ki Almanlarsa l:ıelki de en iyi mu
amele görenlerdi. Bundan başka 

Lehistan, Danzig, Memel, Danl -
marka, Çekoslovakya, İtalya ve 
Yugoslavyadaki Almanlar, evvel
ce haklın vaziyette ikeıı, daha son
ra mahkum vaziyete düşmekle sta
tü değiştirmiş bulunuyorlar. Çün
kü bunlar, daha önce ya harpten 

evvelki Almanyanın veya harpten 
evvelki Avusturyanın tebaası idi
ler. Sonra Çekoslovakya, Lehistan, 
Danzig, Danimarka, Meme! ve İ
talyadaki ekalliyetler, Almanyaya 
yakın oldukları halde, diğerleri da
ğınıktır ve Almanyaya iltihak et
meleri ancak Almanyanın bütün 
Orta ve Şarkt Avrupayı ilhak et
mesile mümkündür. 

H er Hitler, Almanya haricin
de yaşıyan Almanları, Jo

seph Chamberlain'in Cenubi Af -

Danimarka ve Çekoslovakyadaki 
Almanların bu yoldaki vazifeleri 
Lehistan ve İtalyadaki hemcinsle
rinin vazifesine takaddüm ediyor. 

Çekoslovakya. st,ıuet bakımın
dan Alman manevraları için muh
teşem bir saha teşkil etmektedir. 
Çünkü Çekoslovakyada Almanlar
dan başka Macar ve Lehli ekalli
yetler de vardır. Çekoslovakyayı 

tazyik etmek sayesinde Almanya 
kendine iki müttefik temin edi -
yor. 

Sonra Rumanyada Macar ve Al
man ekalliyetleri ve İtalyada bir 
Yugoslav ve bir Alman ekalliyeti 
vardır. Almanya bütün bu ekalliyet 
davalarında arkadaş bulabilecek 
vaziyettedir. Hakikatte Alinanya -
nın elinde eka11iyetler müdafiliği 
çok iyi seçilmiş bir vasıtadır ve bu 
vasıta, hünerle kullanıldığı takdir
de Almanyanın bütün Avrupada 
hükmünü kuvvetlendirmiye yar • 
dım eder. 

Kariimi, ·asabiye:te sevkeden, erke

ğin elinden bu iktısadi hakimiyetin 

alınmasıdır. Çünkü ailedeki bütün 

nüfuz ve UstünlUtunUn buradan gel

diğini biliyor. Bazılan kadınların ev

de mutlak hakim olduğunu, erkek hl 

kimiyetinin sözden ibaret olduğunu 

iddia ederler. Bu işin üst tabakasıdır. 

Kadının ailedeki hakim görünen eda

sı bir cakadan ibarettir. Erkelin 
parayı kestiil, veya kadını isteme
dlfi lffln, iradının parası ve buncı 

yoksa, bu çalım, alev ~bi hemen sö
ner. 

• Erkek hakimdir. Bunun muhte
lif sebepleri vardır. Bu hakimiye
tin verdiği 1rururdur ki, kariimi ka
dın parasile yaııyan erkeii "pes
paye,, "erkek taslaiı,, telilli et
miye aevkediyor. Kadınm erkelin 
parasına ihtiyacı yüzünden en kötü 
izdivaçlara katlanmasının fecaatini 
hesap etmiyor. 

~----~--------~~--~----------------------------~---------------------------

Bence aile bir ıirkettir. Gayesi nes 
li idamedir. Burada ne kadının, ne 
erkejin hlkimiy~ti mevzuubahia ol
mamalıdır. İcabında erkek kadına, 
kadın erkete bakabilir. Bunda haysi
yet kıncı bir şey yoktur. Fakat ka
dm erkekle, yalnız sağmal bir inek, 
parası yolunacak bir kelepilr telik
kisile bfrletine, bu fuhuttur. Erkek 
te kadmı, yalnız bu emelle alıyorsa 
o da ayni şekilde fuhuı yapmı' olur. 
Fahlte ile jigolonun farkı yoktur. Fa
kat neslin idameıJi, daha mesut, daha 
müreffeh yuvalar kurmak için kadı
nın da çalışması lf'ap ediyorsa, erke
ğin gururu bundan müteessir olma
malıdır. Sırf kendi gururunu tatmin, 
hakimiyetini idame için, aileyi sefa
let ve esarete sevketmek, gurur değil 
hodgamlıktır. 

GÖN Ü L iSL E Ri • 
AZ KAZANÇLI BiR GENÇ ERKEK 

Beyoğlunda oturan N. A. P. im· 
zalı bir okuyucumdan bir mektup 
aldım. Mektubu aynen koyuyorum: 

"İki buçuk üç senedenberi bir 
genç kızla sevişiyoruz. Her ikimizin 
aileleri vaziyetten haberdardırlar; 
fakat ailelerimizin arasında hiçbir 
münasebet yoktur. Ben timdilik ba
na yetişmiyecek kadar 'az bir aylıkla 
bir komisyoncu yazihanesinde çalıt -
maktayım. Kız ise ikide bir nişanlan 
mamızdan bahsediyor. Bu vaziyet 
karşısında kızı fazla bağlamakta hak 
kım olmadığını anlıyarak çekilmek 
istiyorum. Fakat gel gelelim ki, bu
nu da yapamıyorum. Çilnkü kızı da 
oldukça seviyorum. Bir taraftan da 
kıza fikirlerimi anlatmıya utamyo
rum. Çiinkü şimdiye kadar ailemin 
istemediğini ileri sürerek, bu mese
le etrafında konuştuğu vakit, atla -
tıyordum.Halbuki hiç te öyle değil

dir. Eğer bugiln nişanlanmak için bir 
işim, hatti biraz param olsaydı, hiç 
bir zaman ailemi dinliyecek vaziyet 
te olmazdım . ., 

Bu okuyucumuza cevap vermez -
den evvel, daha umumi bir şekilde 
bir noktaya parmak basmak isterim. 

Hayahn her safhasında olduğu gibi, 
gönül itlerlnde de daima açık ve dil 
rUst olmak, en doiru yoldur. Bir 
genç kızı ümide, hayale kaptırmak, 
belki, bizim için bir zevk, yahut eğ
lence olabilir. Fakat, unutmama
lıyız ki, karşımızdaki, mütemadi bir 
u:tırap içindedir. Açık rörUten erke
ği kadınlar daha çok severler. Bir 
mesele üzerinde dururken, neticesi 
ni gözönünde bulundurmalıyız?. Ne 
tice ne olacak? Bu okuyucumun va
ziyetine göre, nişanlanmak, evlen • 
mek miimkiln değildir. Netice kati 
olarak kendisini ~östermiştir. l\lut
laka ayrılık.. O halde.. Bu neticeye 
biran evvel varmak daha iyi değil 
mi?. 

Genç kızı ılmdiyc kadar atlatan 
okuyucum, hakikati söylemek için 
kendisinde cesaret bulamadığından, 
utandıfından bahsediyor. Fakat. bir 
gün, hakikat en acı ve arzu edilml
yen bir tekilde yüzümüze çarpacak 
delil mi? Bu meseleyi açığa vur • 
maktan bir hicap duyuyorsak, bunu 
biran evvel hissedip, heyecandan 
kurtulmamız daha doğru olmaz mı?. 

Okuyucum. kilelik kazancı ile bir 

aile geçindiremiyeceğini müdrik bu
lunmaktadır. O halde mesele yoktur. 
Aile saadetini, bağlannı sanan en 
mühim amillerden biri de yoksulluk 
tur. Sevişilen tatlı ve pembe günler 
de maddi endiıe, belki o kadar zi. 
binleri meşgul etmiyebilir. Fakat, 
sonra .. Hayatın sert ve yıpratıcı akı 
şı içinde, bütün zorluklara göfüs ıer 
memiz lizımgelir. 

Tavsiyem, derhal bu işe bir niha
yet vermektir. 

Genç erkekler ve genç kızlar, he-
nüz hayatlarının bahar mevsimini 
ya~rken, hidlseleri bütün etrafile 
mütalea edemezler. Tek cepheli gö
rüş ve duyuş, ekseriya hareketleri
mize amil olur. Halbuki, muhake -
mc kabiliyetimizi kullandığımız da
kikada, yürüdüfümüz yolun neka -
dar tehlikeli ve nazik oldupnu tak 
dir ederiz. 

Güzel hayallerin zihnimizi süsle
diği gençlik çalında, bu, ekseriya, 
birçok facialara sebep olur. Aile yu. 
valarının bozulmasında, çok defa. 
iradesiz ve muhakemesiz hareketle
rin tesir ettiğini görürüz. Ani karar
lar, heyecanlarla yaptığımız işlerin 

Adllye Hukuk Umum 
Müdürlüğü 

Ankara, 10 (Tan muhabirinden) -
Açık olan Adliy'!' Vekaleti hukuk iş
leri umumi müdür'1üğüne, adliye baş 
müfettişlerinden doktor Şinasi Dev
rim, tayin olunmuştur. 

muhasebesini, bilahara. bütün ömrü
müz müddetince veremeyiz. Ne ça
re ki, çok zaman, bu fena hareket -
leri bile bile yaparız. Her şeye rağ
men, kalbimizdeki bir takım miifrit 
hislerin emirleri altında kendimizi 
aciz buluruz. Bu aczi hissettiğimiz 
dakikada, bir uçurumun kenarında 
yız, demektir. Halbuki, hayatın da
ha ilk basamaklarını çıkarken da
ha ziyade iradeli ve temkinli d~vrAn 
mamız llzımdır. Hayat, uzun seneler 
den sonra, bizi, evvelce yaptıiımız 
fen~ hareketten dolayı çok feci bir 
tekilde mahlulm eder. 

Gönül Dolrtora 



' 

ZiLE • TOIC~T MAÇI : Futbol: 

Yeni Futbol 
Turnuvasına 
Başlanıyor 

'f A N 

Vatancl~ı~l.r-ı 
1V1ii1 c:-ı ı~ a t 

ilmi Yazılar 

Zllede spor hareketleri çok canlanmıştır. Yeni stadyomda Zile - Tokat tutbolcillerl 
bir maç yapmışlar, mOsabaka)'l Zileliler 2-1 kazanmıılardır. Yukanki resimde her 

iki takım oyuncularını bir arada gö~on.ız. 

Sporda Dövus 
' 

Alınan Tedbirlerin 
Hiçbiri Yerinde ve 
Yolunda Değildir 

GÜREŞ: 

Avrupadaki Bir vergi ip 
itiraf edelim ki, futbol müsabaka

ları tatsız geçiyor amma hadisesiz 
geçmiyor. Her maçta hakiki sporcu
yu ve makul seyirciyi rencide eden 
bir iki va.ka oluyor. Akşam gazetesi 
hususi bir itina mahsulü olduğu is
minden anlaşılan Dikkatler sütünun 
da ikidir bu meseleyi mütalea etmek 
tedir. Yazan zatın bu hldiseler hak
kındaki kanaati fUdur: 

"Bgyle fena hlCllseler çıkmasın 
diye, Başvekalet tevbihna~esinden 
her türlü cezalara ve tenkıtlere ka -
dar 1>ütün çarelere başvtlruldu, bu 
bu ufunetin önüne geçilemedi. Oyle 
i8e sakatlık klüplerde ve klüp teş-

killtmdadır '" 
Tamamen yanlı' mOtalea ve lsa

betai• hüküm. Futbolde kavı• gü 
rültü idarenin aczinden çıkar.Kllip 
çillilkten değil. Klüpçilltliii kaldır 
mı' olan yeslne memleket Sovyet 
Rusyadır. Orada da rekabet ihdası 
için takımlar, gruplar ihdasına 
mecburiyet hasıl olmu§tur. Dtin 
arkadaşını kovalıyan futbolcü ha
stinktl klübünden çıkar da meaeli 
Z8 numaralı takımın oyuncusu o
lana huyu dü:sellr ve kendisi ku
su kesilir mi sanıyoruz? Yoba 
ldüpler, kalkınca aizuu bozmaya 
abfmıt olanlar hemen dünyanm 
en nazik adamı haline mi inkılap 
eder umuyoru•? 
Futbol ha§irı bir oyundur. Seyir

cisi ve oyuncusu da bir buçuk saat 
bu huşunet havası içinde yaşar. Sı
kı tutulmazsa taşkınlık yapar. Bin -
lerce kişi önünde cereyan eden bu 
müsabakaların en ufak ayıbını giz -
lemeye tabii imkin yoktur. Küfürü, 
tekmeyi ve haytalığı müdafaa ede -
cek değiliz. Fakat bu hal ne yalnız 
bizim futbole münhasırdır, ne de 
bizde yalnız futbol müsabakalarına. 

Hatırlardadır ki; bundan on ay ka 
dar evvel yapılan Güne' - Galata
saray maçında çıkan bir kavga üze
rine memlekette şiddetli ceza ted -
birleri alınmıştı. O kavganın olduğu 
gün Viyanada Avusturya - ltalya 
milli takımları müsabakasında da 
dövüş oldu ve dövüşen oyuncuları 

polisler ayırdılar. Bunu hüsnü mi
sal diye değil, iyi idare edllmlyen her 
futbol maçında dövüşe tesadüf edil
dilini göstermek için yazıyoruz. 

Küfür ve sövüşe gelince; biribiri
ni bu yüzden mahkemeye çeken mat 
buatımız, bu rekoru futbolcülerden 

· evvel kırmıştır, hem de kalem ve ga
zete gibi edebi vasıtalarla. Futbolcü
lerin küfürbazlığı lse henüz mahke -
me sicillerine geçmiş değildir. O hal
de bu küfür tiksinmelerini yalnız 

nereye gotürüldüğü hili belli olmı
yan sporculara inhisar ettirmekteki 
ısrar ne? Maksat bu kötü şeylerde 
btrlne kabahat yüklemekse bunu, 
yeglne spor mevcudiyetini kendile -
rtne med)'Ull oldutumm klüplere 

yüklemek nankörlük olur. Çünkü • EmekD memurlardan Rifat Mutlu 1UnJa 
istisnasız hiçbir klüp böyle kavga ve Güreşçilerimız ")'&mıaktadır: 
dövüşe taraf tar olamaz. Hele spor •12 sene evvel 'Uııkildarda Pata Uma -
işlerinin fenalığile bir tezat olsun Dün Döndüler nında 99-103 numaralı eve 88 lira verr:1 
diye Türk spor kurumuna hükume- yazılmış. Sahibi bu vergiyi veremedilt için 

k · 1 evi akrabadan mUteve!fa Hüseyine sat -tin verdiği 300 bin lira ile muttasıl Bu sene Estonyanın mer ezı o an 
mış. 934 tahririnde vergi 28 liraya indiril 

sporcuların başına kakmak haksız - (Talin) şehrinde yapılan Avrupa mlş. Fakat buna, ratmen 934 te tekrar 88 

lıktır. Bu paranın nereye gittiğini ve Greko-Rumen şampiyonasına i§tirak liradan vergi istediler. Verginin indirildi 
nasıl sarfedildiğini spor klüpleri her- etmiş olan güreşçilerimiz (Prag) da linl e:Orledik. Tahrir tamamen blbnecllkçe 
kesten fazla merak etmektedir. • b" .. baka tıklan eski verıt muteberdir, cevabını verdiler. 

Mesele basittir. Nerede idare u- hususı ır muaa 1ap sonra :: 7.;~*11-dı:t_.w.-ıarmı duy 

yıfsa orada bir takım nahoş iki- dün tehrimize dönmü§lerdir. Şahsi ıı!ı~C~ ~nı! :ec::: 
betler doğar. Futbol maçları ve mülakat vermek istemiyen güreşçi - Biz bu 'JllU'Bnm aerr Verllecetfnl beklerken 

futbol hareketleri de bütün diğer lerimiz bu seferki muvaffakıyetsiz - bakaya ile beraber bu sene vergisini de Is 
1 · · 'b' f k f f la -~-- _ tediler. Bu işe hayret ediyoruz. AIAkadar spor iş erımız gı ı ena ve vu u - ilklerinden herkesten az mu~ ların nazarı dikkatini c:elbetınenizi rica e-

suz id~re edilmekte ve spo~~dan sir görünüyorlar. Sol elinin üstünde derim._ 

idarecıye kadar kimsenin ıtımat ıkan bir çıban dolayısile gürefeme- lı' 
ve ho,nudisini kazanmamaktadır. ç . .. .. M tafa bilhassa b 
Hatta vaziyetin tatsızhtını hila mış olan buyük us . u CEVAPLARIMIZ : 
sporu idare edenler bile saldamı- seneki rakiplerinin azlığı itibarile 
yorlar. Bu zif devam ett ikçe su- bunu kendisi için kaçırılmış bir fır- E7Qpte Bahariye karakol karsmnda Ra 
çu görülenlere ergeç ceza vermek sat saymakta ve pek hayıflanmak - san Bey hanesinde Bedia Kinpna: 
randımanlı bir tedbir olamaz. tadır. Umumiyetle güreşçilerimizin 

Hüner, sfft»rcuya, terbi· mütalealan faik hasımlar karşısın -

ye ve ruh a saletinin spor• da kaldıklanndan dolayı yenilmiş ol 

da arandan ilk gaye oldu· dukları merkezindedir. 

ğunu anlatmak ve buna ay• Serbest Güreı 

- Bakır, silmüt ve tunçtan tariht para 
1ar vardır. Fakat kur,undan kesllmiı para 
yoktur. Bunlar tetkik edilmedikçe kıymet 
lerl hakkında bir şey söylenemez. mQte • 
hassıslara ve mfizeler idaresine gösterme
niz IAzımdır. Resimlerini e6nderebillrııe
nlz size bir fikir verebiliriz. 

lurı görülen en ufak ha· Müıabakalan 
rekete töz yummamak+.r. T. s. K. Istanbul bölgesi gürq a- Hariçte: 
Halbuki ılmdiye kadar ne janlığından: 
cezada, ne mükafatta bir ı - 22-5-1938 Pazar günü yapı - A M h J• • 
ıthrat ve intizam göıterll· lacak olan Istanbul serbest güreş bi- vrupa u te ıtı 
mi11 ne de bütün spor it· rincilik müsabakalarına 1ıer sıklet - f ngiltere Jf e 
lerlmlzde ıpor centilmenli· ten klüplerden en çok iki ,Ureşçi gi-

ği 1ıar edın11mı1+ir. rebilir. Karşılaşıyor 
Bugüne kadar böyle kötülükleri 2 - Tartı saat 11-12 arasındadır. 

önlemek için alınan tedbirlerin hiç- Bu saatten sonra gelenler güreşe gır- Muhtelif tarihlerde tekrarlanan 
biri yerinde ve yolunda değildir. Bu mek hakkını kaybederler. şayia yine ortaya çıkmış bulunu -

yor: Avrupa muhtelitini lngiliz mil
li takımı ile karşılaştırmak. Haddi 

iddiamızın en büyük delili o tedbir- 3 - Müsabakalara aaat tam 13 te 
lere rağmen hastalığın hala sürüp başlanacaktır. 

gitmesidir. 4 - Sıklelerde tolerans yoktur. zatinde çok mühim bir spor hadisesi 
Şimdi de futbolde küfür ve dayak 5 - Müsabakalar Veznecilerde teşkil edecek olan bu karşılaşma için 

Vardır diye klüplerin kaldırılmasını kain Süleymaniye klübü salonunda 
bir çok organizatörler tarafından 

istemek bu nevi tedbirlere bir sahi- yapılacaktır. hakk d - muhtelif tarihlerde teşebbüsler ya -
fe daha ilavesinden başka bir şey ol 6 - Bu müsabakalar m a go 
mıyacaktır. Tıpkı ajrımasın diye bir rüşmek üzere ilgili klüp murahhas - pılmış ve her defasında da i§ akame
adamın başını kesmeye kalkmak gi- larınm 20-5--1938 Cuma günü ak- te uğramıştır. Bu seferki teklifin, In
bi. pmı saat tam 18 de bölge merkezi- gilizler tara!mdan yapılması maçın 

ne gelmeleri rica olunur. oynanacağı ümidini veriyor. Fakat, 

Bisiklet : 

Bursada Son Y aptlan 

Yarıılann Neticeleri 

!!!!!!!!!!!!!il!!""~~~!!!!!!~"'!'!!"""'!!'""""'!!!'!!"",..._ Son dakikada çıkacak engelleri şim 
külitı itibarile çok ümit uyandır - diden kestirmek şüphesiz imkin.sız
mıştır. Henüz 18 yaşında ve Bekire dır. 

§imdiden bir rakip olan Kemalin Son günlerde ortalıkta dolapn 
1940 Olı.mpı"yatlarına gı"dec-'- milli 

t:A şayia şudur: Ingiltere futbol federas-
takım bisikletçileri içinde yer alaca- yonu bu sene 75 inci yıl dönümünü 

Bursa, (TAN) - Bisiklet federas- ğı muhakkak sayılabilir. idrak edecektir. Bu mesut günün te-

yonunun tertip ettiği 8 inci bisiklet Biıllclet Müıabakalan sidi için hem Ingiltere milli takımına 
sürat yarışı Gemlik yolunda (125) Istanbul biaildet ajanlığı tarafın-

bir oyun yaptırmak ve hem de fedekilometrelik bir saha üzerinde yapıl- dan tertip edilen seri bisiklet yarı.-
dı. Güreşler dolayıslle atıcılara inen lan evvelki gün Mecidiyeköy-Bentler rasyonun kasasını doldurmak llzım. 
halk ta yolları doldurmuş, büyük arasında 100 kilometrelik bir sahada Derhal beynelmilel federasyona 
bir Alaka ile koyuşu takip ediyordu. yapıldı. bir mektup yazılarak Avrupa muh-
Neticede Acar Idman yurdundan Be Çok güzel bir havada yapılan bu telitinin bu yıldönümünde lngiltere
kir dört saat 24 dakikada birinci, müsabaka halk tarafından alika de maç yapıp yapamıyacağı sorul -
Kemal ayni saatte 3 metre farkla l- ile takip edildi ve neticede Süleyma- muştur. 
kinci, Faruk 4 saat 35 dakikada 3 niyden Agop birinci, Süleymaniye - Beynelmilel federasyonun verece
üncü oldular. ikinciliği kazanan Ke- den Haralambo ikinci, Feneryılmaz - ·ği cevap bu kar§ıl8§m8ıllll olup ol -
mel çalıpna tanı w bedeni tef9k • dan Torkom il~ oldular. nuyacağım meydana çıkaracaktır. 

n 

N e güzel ormandı bu! Kimbl 
lir kaç sevgili aşklannın 

mahremiyetini buraya gömmüş

lerdi. İnsan bu tenhalıkta bir haf-
ta mütemadiyen kolkola ve sevişe 
sevişe dolaşabilirdi. Sizi çafıkuşla
nndan başka görecek hiç bir lehli 
fft' ft yabancı göz yoktur. Dar ve 
\IZ\Ul ·patikalar uzanıyordu. Dar ve 
çiııJeaden bir hah ile örtülmu§tü; 
~eş sık yapraklann arasından 
sızarak altın ışıklarını bu halının 
dokumasına kadar ulaştırıyordu. 
Loş yollann altında insan yük

sek sesle ve doya doya öpüşebilir
di. Ninette kolumdan çıkarak ve 
nemli çimenlere basarak küçük bir 
çocuk gibi sıçrayıp koşuyordu. Yo 
rulunca sevgi ile bana sokuluyor, 
biraz dinleniyordu. 

Orman, yeşil dalgalı ve uçsuz bu 
caksız bir denizi andınyordu. Ba
harın bütün ılıklığı, canlılığı ilik
lerimize kadar işliyor, bizi sarhoş 
ediyordu. 

Bir aralık Ninette yabani bir ke
çi gibi sıçrayarak heykırdı: 

- Oh! Çilek!. Burada çilek var!. 
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Ç ilek! Fakat heyhat! Çilek 
tarlatan alabildiğine vardı. 

Ninette elleri titriyerek eğiliyor ve 
hararetle yapraklann arasını araş 
bnyordu. Bütün gayretine rağ
men bir tek çilek bulamıyordu. 

- Anlaşılan bizden evvel bura
sını taramışlar, kuzum anyalım, 
dikkatle arıyalım! diye çırpmıyor
du. 

Mühim bir vazifenin peşindey
mişiz gibi yeniden aramaya koyul
duk. İkiye bükülmüş, gözler yere 
dikili, ve çileklerin uçmasından 
korkar bir halde bir tek kelime 
söylemeden, konuşmadan aranıyor 
duk .. Ormanı, sükutu, tenhalığı, 
gniş ve dar patikalan unutmuş
tuk bile ... Her rastladığımız çalılı
ğın karşısında eğiliyor ve elleri
miz titriyerek bakıyorduk. Bir tek 
çilek!.. Hayır bir tek çileğe dahi te 
sadüf edemiyorduk. 

v 

S athı Mail bir çilek tarlaslle 
örtülmiiftü. Fakat bot de

jildL Yere beyaz qıen4il serdik" 
kopardıŞtmız çileklere dokunma
dan oraya koymayı tasarladık. 

Fakat buna rağmen arasıra Ni
nette'in kaçamak olarak ağzına bir 
kaç çilek yuvrldığını gördüm. 
Devşirme ameliyesi bitince göl

geli bir yerde topladığımız çilek
leri yemeğe karar verdik ... Birkaç 
adım ötede yapraklarla örtülü bir 
yuva bulduk. Çilek dolu mendili 
dindarane bir takayyütle yanıba
şımıza koyduk ... 

Tabiat ne güzel! Bu yeşillijin 
bütün şiriyetini, zevkini duyuyor
duk. Ninette tatlı ve nemli bakıfla 
nm üzerime çevirdi. Güne§in ıpk 
lan güzel boynunu süslüyordu. 

Benim de kendisine ayni hara
retle ve şefkatlP. baktığımı görün
ce bana doğru eğildi ve büyük bir 
teslimiyetle kendisini kucağıma bı 
raktı. 

Güneş altın huzmelerini üstü
müzdeki yaprakların arasında gez 
diriyordu. Çalıkuşlan bile susmuı 
ve bizi görmemek için bir kö§eye 
gizlenmiştiler. 

Neden sonra çilek yemek üzere 
davrandığımız vakit hayretle gör 
dük ki mendilin üstüne boylu bo
yunca uzanmışız ... 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER 

Buırün: 

• 
Bugün saat 20,30 da Üsküdar RalkeVi 

salonunda birinci orta okul öğretmenlerfO 
den Bay Fuat Öner tarafından '1.tskilda"' 
rın tarihçesi,, mevzulu bir konferans vr 
rllec:ektlr . 

* Türkiye bp encümeni bu akşam ,_
Sağı solu deştik .. Yok, yok. Ninet at 18.30 da etıbba odasında toplanaca1'r 

te'in dudaklan ümitsizlikle kısıl- profesör doktor Abdülkadir Noyan tara .. 

mış ve gözleri kederinden nemlen tından "Karhavl mide syphlllsl .. mevzuld 

mişti... bir tebliğde bulunulacaktır. Cemiyet ~ 
iV 

G üneşin doğrudan doğruya 
kavurduğu bir sathı maile 

gelmi§tik. Ninette buraya gelince 
yeniden aramaya başladı. Birden 
bir feryat kopardığını duydum. O
nu yaralanmış zannderek heyecan 
la koştum. Toprağın üstüne heye
canla çökmüştü· küçük eliyle ba
na bir yeri gösterdi. Bir nohut bü
yiiklütünde yan ham bir çilek gör 

sının gelmesi istenmektedir. 

Ev Kadın ları 1 
Eırıki kiler ananemizi hugilnün .-"' 

larına uyduralım Bugünün kileıl
reçel. §Urup ve turşu kileridir. (Vltl" 

sal Ekonomi ve Artırma Kurumu> 
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lstanbuldan Röpo.rtailar : 

Batan Ertuğrul Gemisi 
Kahramanlarından Sağ 
Kalan Çavuş Anlatıyor 
Kasım paşada, yeni ismile Ge

dikli Erbaş Mektebinin 
parmaklıkları önünde, bugün saçı 
sakalı biribirine kanşmış sefil bir 
ihtiyar dileniyor. Bu adam, öte -
denberi bu yerin gediklisi... Yaşı 

seksen var, fakat hala kuvvetini mu 
hafaza ettiği hissini veriyor. 
Akşama kadar dileniyor ve toplı 

yabildiği beş on kuruşu da mavi 
renkli ispirtoya veriyormuş. 

Bize bu ihtiyann bundan yanm 
asır evvel Japon sulannda parça -
]anan Ertuğrul fırkateyninde bu -
lunanlardan biri olduğunu haber 
verdiler. 

Kendisini Kasımpaşanın Bitpa -
zarında, bir yer odasında, 13 yaşın 
daki oğlu Bahtiyarla beraber bul
dum ve konuştum. 

İsmail çavuşun seksen yıl -
lık alkolik dimağı. elli sene evvelki 
faciayı vuzuhla hatırlıyabilmekte
dir: 

-1304 senesinde beş yıllık bah 
riye askeri idim ve Ertuğrul fırka
teyninde çavuş rütbesi ile çalışıyor 
dwn. Bir gün Japonyaya gideceksi 
nlz, dediler. Tahta gemi ile Japon
yaya gidilir mi, gidilmez mi? Kim 
düşünür. Emir büyük yerdendi. Ab 
dülhamit, gemi kumandanı Osman 
Paşaya: 

- Gidebilir misin? Demiş, o da: 
- Sayei Şahanede Çin Maçine 

bile giderim Efendimiz!. Cevabını 
basmış ve kılıcını şıkırdata şıkır -
data huzurdan çıkmış. 

Japonyaya gidişimiz bir alem
di. İçinde mum ve petrol lambası 
yanan, ağır bir şey düştüğü zaman 
güvertesinin tahtaları biribirine ge 
çen, 'tahta bir (tımh!) ile nasıl gi
dilebilirse biz de öylece gittik. Ge
mide emirler, kumandalar yolun
da idl Fakat tekneyi, yelkenleri ve 
makineleri ile 6 milden fazla gö
türmek kabil olamıyordu. 

H indistanı, Çini filan geçtik 
ve aylarca sonra Japonyaya 

vardık. 

Havalann tatsız gittiği bir mev
ıimde Osman Paşa hareket emrini 
verdL 

Biz emri aldığımız akşam Japon 
meyhanelerinde otururken Japon 
bahriyelileri burnumuza gülmüş -
l~ ve "tahta gemi ile bu havada Ja 
pon sularından bir adım öteye ge -
çemezsiniz!,, demişlerdi. 

Adamlann haklı olduklarını son
radan pekala anladık, amma, olan 
bir defa olmuştu. 

Kumandan Ferik Osman Paşaya 
da, Japon bahriyelileri söylemiş • 
ler ve "bir müddet daha bekleyi -
niz, şimdi gitmiye kalkarsanız ted 
birsizlik olur,, demişler. 

Ben görmedim. Görenler anlatı
yor; Osman Paşa, Japon Amirali
nin karşısında küplere binmiş: 

- Bize bu sırmaları analarımız 
takmadı. Biz onlan sayei şihane
de, denizlerle dövüşe dövüşe al • 
dık! Diye bağırmış. 

Bir sabah gün doğmadan hare • 
ket ettik. 

B oğ~zlçin~e, denize biraz 
dikkatlı bakarsanız. dipte

ki yosunlan görürsünüz. Japon de 
nizinde ise sular simsiyahtır. Gemi 
nin kıçında köpüren dalgalar bile 
siyah köpüklü ve korkunçtur. Biz 
bu hafif dalgalı denizde 26 parça 
Yelken açtık ve makineyi de bütün 
hızile çalıştırdık. 6 mil yolla gidi
:rorduk. Denizde güneşsiz bir gün 
b~şlanuştı. Japon adaları sağ geri
ınızde kalmışlardı. 
Akşama kadar günümüz hadise

~~~geçti. Akşam üstü, deniz, bizim 
0 u deniz dediğimiz çırpıntısız 
fak t b- h ' , a uyuk dalgalı bir vaziyet 
a~dı. Fırkateyn bir iniyor, bir çıkı
y rdu. Havada, bunaltıcı bir dur
gunluk vardı ve nefes alışlarımız 
bile güçleşmişti. Dümende vardi
Yada duruyordum. Geminin rota • 
sını bozmadan, dalgalan baştan 
karşılıyacak ~kilde dümen kulla
nıyorduk. Hava o kadar rütubet-

Ertuğrul laciaınJan aai lıalan Kıuunpafal• /.mail ÇCWUf 

li ve ağırdı ki, şakaklanmızdan zı
rıl zırıl ter boşanıyordu. Evvela dış 
caketimi, sonra mintanımı ve niha
yet iç fanilamı da çıkardım. Yarı 
çıplak bir halde ve güçlükle nefes 
alarak vazife görüyordum. 
Akşam namazından sonra dal • 

galar büsbütün büyüdü ve rüzgar 
gittikçe kuvvetlenmiye başladı. O 
kadar ki, gemide yatsı ezanı okun
duğu zaman, Osman Paşa da dahil 
olduğu halde, geminin 784 kişilik 
zabit ve mürettebatında adeta he
yecan derecesinde bir korku başla
mıştı. 

Gemide emir ve kumanda kal -
mamıştı. Vapur istikametsiz bir 
şekilde, ve zifiri bir gece içerisinde 
alabildiğine gidiyordu. 

Hepimiz bir kuyuya dalarcasına 
atıldığımız bu karanlığın sonundan 
ne çıkacağını bekliyorduk. 

İşte bu sırada, ömrümde duy -
duğum en büyük gürültü koptu. 
Koca gemi, önümüzde birdenbire 
büyüyüveren simsiyah bir kayanın 
önünde parça parça olmuştu. 

Osman Paşa, en baştaki prova 
direginin dibinde cansız yatıyordu. 
Direk, düşmüş ve altında Osman 
paşayı da ezmişti. 

G özlerimi actığım zaman bir 
Japon hastanesinde yatı -

yordum. 784 kişiden 60 kişi canlı 
olarak kurtulabilmiş, 724 kişi sula
ra kaynayıp gitmişti. Kurtulanlar
dan altısı da hastanede öldü ve biz 
54 kişi kaldık. İçimizde zabit ola
rak kurtulan iki kişi vardı: Gemi
nin imamı olan Kasımpaşalı hoca 
Mehmet Efendi ile kazancı za -
biti Hayri Efendi. Üst tarafı ben de 
dahil oldugum halde çavuş ve ne • 
ferdi. 

Bizi bir Japon gemisine yükledi
ler ve İstanbula yola çıkardılar. 
Çanakkalede muazzam merasimle 
karşılandık. Dualar edildi. nutuk
lar söylendi, namazlar kılındı ve 
ilahiler okundu. Geçmiş gün. iyi 
hatırlıyamıyorum. 

İstanbula geldiğimizin ertesi gü
nü bizi Yıldıza götürdiiler. Bah -
çede merasim köşkünün karşısına 

dizildik. Bir tarafımızda paşalar, ~ 

bür tarafımızda müşirler duruyor
du. Karşımızdaki kapı açıldı ve Ab 
dülhamit göründü. Biz hemen: 

- Padişahım çok yaşa! yı bas -
tırdık. 

Abdülhamidin emrile göğüsleri
mize birer nişan takıldı, mükaf a
ten müddetini dolduranlara tez
kere verildi, doldurmıyanlar da 
bir derece terfi ettirildi ve ben de 
bu arada başçavuş oldum. 

Başçavuş olduktan sonra ikinci 
bir seyahatte Ferik Emin Paşama 
iyetinde olarak Basraya yaptım. 

Sonra da terhis olundum. 
- Aldığın nişanlar, tezkereler 

ne oldu İsmail çavuş? 

B u kadar sözü bir otomat ha-
linde ve hiçbir heyecan e

maresi göstermeden söyliyen İs -
meil çavuşun gözleri sulanır gibi 
oldu: 

....... Sorma, bayım, dedi, on üç se
ne evvel İzmirde bir zelzele fela
keti olduydu ya; dört odalı evim
le beraber her şeyimi o felakette 
kaybettim. Karımı, kayinpederimi 
ve kayinbiraderimi ve üç çocuğu
mu, enkaz altından ölü olarak çı
kardılar. 6 aylık çocuğum Bahti
yarla ben, eşya olarak bir kahve 
fincanından başka bir şey kurtara
madım. 

İzmirdcki evim, Topaltında Ki -
reçlikayada bir numaralı evdi. Ha
rap oldu. Otuz sene İzmirde kayık
çılık yapmıştım. Sonra 6 aylık ço
cuğumla İstanbula geldim. O za -
mandanberi boyacılık ve sıvacılık 

yapıyordum. Çocuğumu kendi ken 
dime büyüttüm. Geçen sene par -
mağım sakatlandı. Bir senedenbe
ri işte böyle dileniyorum. Zavallı 
çocuğum da benim gibidir. Zavallı 
ne de bahtiyar oldu ya!., 

İsmail çavuşun hikayesi bundan 
ibarettir. Şimdiye kadar, Ertuğrul 
faciasından sağ olarak kalan Bar -
tinli iki kişi olduğu zannediliyor
du. Hatta, bunlara geçenlerde Bar 
tında madalya da verilmişti. İs -
mail çavuş şimdi bunların üçüncü 
sü oluyor. Ertuğrul faciasının sağ 
kalan üçüncü kahramanını dün bu 
lup görüştükten sonra, bir dördftn-

Şu Garip Dünyada : 

Deliler 'de 
isyan 

Etmisler 
' Macaristanda, Budapcşte civarın-

daki kasabalardan biri geçenlerde 
delilerin hücumuna uğramıştır. Va -
ka hayli gülünç ve hazindir: 

Şehir civarındaki tımarhanede bu 
lunan deliler, aralarında bir plan ku 
rarak isyana karar vermişler ve bu
nun için de hemen faaliyete geçmiş 
lerdir. llk iş olarak isyan günü tes
pit edilmiş ve 360 kadar deli sopa, 
taş, demir kabilinden birer silah te
darik ederek o gün hepsi birden çı
kış hücumu yapmışlardır. Plan mu
vaffakıyetle başarıldığı için, her ko 
ğuşta evvela gardiyanlar karyolala
ra iplerle bağlanmış, avlulardaki nö 
betçiler bodruma tıkılmış, karşı koy 
mak istiyenler de derhal temizlen -
miştir. Bütün koğuşlardaki deliler, 
serbestçe temas imkanını kazandık -
tan sonra hep birden dış kapıyı boy 
lamışlar ve muhafız gardiyanları da 
kıskıvrak bağlıyarak yandaki kulü
belerde hapsetmişlerdir. 

Fakat, hadise derhal civarda şayi 
olmuş, ve şehirden imdat kuvvetle
ri istenmiştir. Deliler, bunu da he -
saba katmışlar ve koğuşlarda ne bul
dularsa dışarı çıkararak hastanenin 
önünde barikatlar kurmuşlardır. Mo 
törlü polis kuvvetleri geldiği zaman, 
delilerle aralarında şiddetli bir çar-

ı 
pışma olmuştur. Bu sırada hastane
ye ateş verilmiş ve yüzlerce deli bir 
saat mesafedeki kasabalara dağıl -
mak imkanını bulmuşlardır. 

Zabıta, bütün kuvvetini sarf ede -
rek kaçanları birer birer toplamış ve 
bu iş tam bir hafta sürmüştür. Ve -
rilen habere göre, bu azgın delileri 
muhafaza için şimdi daha muhkem 
bir hastane inşası maksadile hazır -
lık yapılıyormuş! 

Garip bir hayvan 
Cenubi Afrikada gezen bir Ingi -

liz seyyahı, şimdiye kadar görülme 
miş garip bir hayvana rastlamıştır. 
Kurbağa büyüklüğünde olan bu aca
yip mahllık, sıçrıyarak yürüyormuş. 
Fakat, cüssesine nazaran cıçrama ka 
biliyeti o kadar fazlaymış ki, her at
layııında 9 metre kadar ilerliyebili -
yormuş. Ingiliz seyyahı, bu hayva -
nı yakalamak için gecesini gündü -
ze katmış, orman içlerine pusu kur
muş, nihayet emeline muvaffak ol -
muş. 

Hayvanat alimleri. şimdi Londra -
ya getirilen bu garip mahluk üze -
rinde tetkikler yapıyorlarmış. 

YENi BiR MODEL 

Yaza girerken İ!jfe size bir yeni kos 
tüm niimunesi .. İnce ~·ü nliidcn yapı 
lan hu kostiimüntroiıı quart'a ya • 
kan bir de caketi vardır. İcabında 

caket kolda taşınabilir. 

cüsünün de sağ olduğunu haber al 
dım. Bu zat ta geminin ateşçisi ve 
Hacı Ateş isminde bir vatandaş -
mış .. Bugün Bursada Babasultanda 
oturuyormuş .. 

Kasımpaşalı İsmail çavuşun, sır
tındaki sefil gömleğinden başka 
hiçbir şeye malik olamadan, sokak 
ortalarında avuç açmasına gönül 
razı olamıyor. 

ı 

MUAZZAM BiR HAVA GEMiSi : 

Diinyanın en büyiik yolcu ta~·yarcsi Kaliforniyada Santermonika tez -
gihlarında inşa edilmektedir. Resmini yukarıda gördüğünüz bu muaz -
zam hava gemisi, 42 yolcu taşıyacaktır. Sürati saatte 240 - 290 mil ola-

cak \'e bir uçuşta iki bin mil yapabilecektir. 

Haile Selasiye Cenevreye Geliyor 

M. Cemiyeti Dün Habeş 
Meselesini Geri Bıraktı 

(Başı 1 incide) 

yet vermek üzere, müspet tedbirler 
le tatbik edilmesini talep etmiştir. 

Çin murahhası ilaveten demiştir 

ki: 
- Bu veçhile hareket etmek su

rt-tile konsey, Milletler Cemiyetinin 
dunyada devamlı bir ,ı;ulh temini i
çin elzem olan prensiplerini tatbik 
etmiş olacaktır. 

B. Vellington Ku, Japonyayı pek 
yakında geniş mikyasta zehirli gaz -
lar istimal etmek niyetinde olmakla 
itham etmiş ve böyle bir cantlik vu
kuuna mani olmak için acil tedbir
ler ittihaz edilmesini istemiştir. 

Çin murahhası heyeti Milletler 
Cemiyeti umumi katibi Avenol'e bir 
nota tevdi ederek Şantung eyale -
tinde faaliyette bulunan Japon kuv 
\'etlerinin zehirli gazlar kullandık -
larını ve yakında yapacakları hare
ketler esnasında bu gazı geniş mik
yasta kullanmak için hazırlklarda bu 
lunduklarmı bildirmiştir. 

lngiltere • ltalya anlaşması 
Jngiltere hariciye nazırı Lord Ha -

lifaks Ingiliz - Italyan itilafının 

beynelmilel akıl ve hikmet ve hüs
nü niyet esasına dayanmak şartile. 

biitiin ihtilafların halledileceğine da 

yanmak şartiyle. bütün ihtilafların 
halledileceğine inananları teşvik et
tigini siiylemiş ve itilafın bütün dıın 
yanın umumi emniyet hissi üzerin
de müsait bir tesir bıraktığını ve u
mumi sulh icin bir iştirak hissesi ol
dugunu tebarüz ettirmiştir. 

Lord Halifaks demiştir ki: 
- Ingiltere hukıimcti bir çok hü

k(ımetlerle ve ezcümle Fransız hü -
kiımetiyle samimi munasebetler ida
me etmektedir.,, 

1 

Hatip Ingiliz - ltalyan itilafının 
beynelmilel sulha hizmet etmekle 
beraber Milletler Cemiyetinin takip 
ettiği gayeyi yani dunyada hakiki 
bır sulh tesis etmek ve bu sulhiı uz
laşmak yolu ile temin etmekten iba
ret olan gayeyi takviye etmiş oldu -
ğunu ilave etmiştir. 

Şili devletinin vaziyeti 
Siyasi mahfiller Silinin büyük bir 

ihtimalle yakında l\1illetler Cemiye-

tinden çekileceğini beyan etmekte -
dirler. Ayni mahfiller Şilinin Cencv 

re mümessili Augustino Edvards'ın 
aşağıdaki iki şart yerine getirilme -

digi takdirde memleketinin Milletler 
Cemiyetinden çekileceğini bu içtima 

devresinde bildirılmesi için hükume 

tinden talimat aldığını tasrih etmek 
tedirler. 

Bu şartlar şunlardır: 
1 - Milletler Cemiyetinin alem -

şümul olmasını temin edecek suret
te mukavelenamede tadilat yapılma
sı, 

2 - Zecri tedbirlerin kaldın) -
ması. 

Siyasi mahfiller şimdiki ahval 1 -
çlnde Şilinin bu iki şartının kabu
lüne imkan olmadığını kaydetmek -
tedirler. Bununla berabere taleple -
ri iki senelik bir mühlet içinde ter
viç edildiği takdirde Şili Milletler 
Cemiyetine avdet edecektir. Çünkü 
bu memleket sureti kntiyede cemi -
yetten çekilmeden evvel iki senelik 
bir mühlet verecektir. 

Haile Selôsiyenin karısı 
Fransaila 

Marsilya, 10 (A.A.> - Haile Sela 
siyenin zevcesi, bu sabah Mariyct 
Paşa vapurile buraya gelmiştir. Ne
caşinin zevce i, Londraya gitmekte 
olduğunu ve orada zevcine mülaki o
lacağını beyan ve şu sozlcri ilave et
miştir: 

- Cenevreye gidip gitmiyeceğimi -
zi bilmiyorum. Herhalde kati ola -
rak Ingilterede yerleşeceğiz ... 

Gönüllülerin geri çekilmesi 
Cenevre, 10 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: ispanyadaki göniıllüle
rin geri almmasına dair Fransanm 
hattı hareketi hakkında enternas -
yonal matbuatta bir takım haberler 
çıkmaktadır. Hakikat şudur ki. go -
nullulcrin geri alınmasını hem de -

nizde hem de karada kontroliin tek 

rar tesisine mutevakkıf tutan eski 

Fransız hükumetlerinin hattı hare • 
ketini aynen şimdiki Fransız hükü

mcti de takip eylemektedir. Bu hat
tı harekette hiçbir değişiklik olma -

mıştır. Binaenaleyh bu bapta cıkan 

bütün haberler ya yanlıştır yahut 
ta kasten yapılmaktadır. 

Selcisiye gelecek mi? 
Nevyork, 10 Oiususi) - United 

Pres'in Cenevre muhabiri bildiriyor: 

Haile Selasiye. Perşembeye Londra

dan Cenevreyc gelmesi beklenmek
tedir. 

Haile Selasiye geliyor 
Cenevre, 10 (A.A.) - Konseyin bu 

akşamki gizli toplantısında. Habeşis 
tan meselesinin perşembe günü mü

zakere edilmesine karar verilmiştir 

Sanıldığına gôre, Lord Halifaks 

perşembe günü bu mesele etrafında 
müzakereyi açacağı zaman bizzat 
Negüs cevap verecektir. 



a TAN 

KIZILCAHAMAMDA: 

Bu Sene Pirinç 
Mahsulü 
iyi Değil 

ııucıı HALICEVINDE: BURSADA: 

ilkbahar 
Panayırı 
Açılıyor 

BOZÖYÜKTE: 

in önünde 
Merasim 
Yapıldı 
Bozöyük, (TAN) - Puar s6nCl 

Inönü şehitliğinde merasim yapıl -

mıştır. Sabahleyin erkenden halkı • 

mız oraya akına bqlamıft bir gün 
evvelden gidenler de hayli yektlna 

varmıştır. Istanbul, Konya ve An • 

.. 
En tehlikeli 
noktada en 

emin nöbetçi 

Kızılcahamam, (TAN) =- Kaumı
mı bqlıca servet membaını tefkil e
den pirinç zeriyatı bu sene maattees

süf yolunda gitmiypr. 

Bursa, (TAN) - Pazar günü Bur-
sanın atıcılar sahasında birçok yerli karadan gelen trenler, Akpınar köyü 

Geçen sene hükdmetçe gönderilen 
müteb•uıs Behcet Huar, cidden çok 
iyi çalıpnıı, yapılan nümune zeriyatı 
çok iyi netice vermif ve alınan mah
sul takdir edilmişse de bu sene zürra 
müfkülit içindedir. Bunun bqlıca se 
bebi, zeriyatta bulunabilmek için mü 
aade almak üzere vuku bulan müra 
caatlerin gecikmif olduğu ileri sü
rülmesidir. Halbuki kazamız çok yük 
sek olduğundan çeltik zeriyatı ancak 
temmuz ve ağustosta mümkün ola
bilmektedir. Nitekim fasılasız ve pd
detll yağmurlar burada devam et
melde, zeriyata müsait hava yüzünü 
ptemıemektedlr. 

ve yabaııcı pehlivanların iştirakile civarında durmuflar, merasime ifti
serbest güreş müsbakalan yapıldı. rak etmek rnakaadile gelen birçok va 
Günlerdenberi ilan edilen bu güreşle tandaşlan lndirmiflerdir. Saat 11,20 
ri görmek için civardan birçok se- de de Kütahyadan, Eski,ehir, Bile -
yirciler geldiler. Bir iki gün sonra cik, Söğüt ve Pazarcıktan misafir 
başlıyacak ilk panayır münasebetile 
de kalabalık on binden fazla idi. heyetler gelmiştir. 

Bilecik Halkevi köycülük kolu köyleri dolaşarak tetkikler yapmaktadır. 
Yukandald resim 'bu tetkiklerden bir intıbaı tesbit ediyor. 

İlkönce Ankaralı Ahmetle Bursa- Bozöyük halkı namına misafirlere 
lı Hüseyin isminde iki pehlivan gü- "Hoş geldiniz, denildikten IOnra şe
reşti. Ahmet, çok çevik hareketlerile hitliğin içine gtrilmlftlr. Dtahya ve 
birinci devrenin yedinci dakikasında Bilecik valileri de merulmıe iştirak 
Hüseyini tuşla yendi. etmşlerdir. 

============================ Bundan sonra güreşlerin asıl he- Evvela Kolordu blındom lstikl&l 

Çeltik kanununda iklim ve itiyat 
hususunun umumi bir şekilde kayde
dilmiı olması, buradaki ali.kadar me 
murların noktai nazarlarında ısrar
lan için bir istinatgah teşkil ediyor. 
Mesele, Ankaraya arzedilmiştir. Bir 
an evvel müsbet cevap gelmesi zürra 
tarfmdn sabırsızlıkla beklenilmekte
dir. 

Pirinç zeriyatından başka bir şey 
yapamıyan köylülerin müşkül mev-

kide kalmamaları için her türlü ko
laylığın gösterilmesi emrolunacağı 
şüphesiz addediliyor. 

iki Miifeffit Geldl 
Kızılcahamam, (TAN) - Vuku bu

lan bazı ihbaratı tetkik etmek üzere 
mülkiye müfettişlerinden Memduh 
İçöz ve orman müfettişi Şuat Çalık
oğlu buraya gelmişlerdir. 

Hamamlar Y• Yaptlmalı, 
Ya Kapahlmh 

Kızılcahamam, (TAN) - Hamam

PAZARDA 

Köylerde 
Ecza Dolabı 
Bulundurulacak 
Pazar, (TAN) - Kızılcahamam -

dan dört saat uzaktaki Pazar nahi
yesinde iyi çalışmalar vardır. Mü -
dür Süleyman Konukçu, köy kal
kınması hususunda gayret göster
mekte, köyleri dolaşmaktadır. Nabi· 
yenin bütün köylerinde muntazam 
mezarlıklar, bahçeler yapılmışttr ve 
yapılmak üzeredir. Her tarafta ağaç 
yetiştirme faaliyeti devam ~iyor. 
Bite karşı şiddetli bir mücadele açıl-
mıştır. Köylerde ceza dolapları vücu
de getirilmiş, ilaçları da temin edil
miştir. Büyük köylerde halıcılık 

kursları açılmıştır, kurslarda usta -
lar ders vermektedir. Köy mektep -
lerindeki çocukların tahsil ve terbi
yesi için program itina ile tatbik e
dilmektedir. 

Pazar nahiyesi Çocuk Esirgeme 
Kurumunun faaliyet sahası genişle

tilmiş, yoksul çocuklar giydirilip ku 

lanmwn yıkılma tehlikesine maruz şatılmıştır. Bunlara çocuk bayramın
bulunduğu, akıntı ayaklan olmadığı da bir ziyafet te çekilmiştir. 
için hamamdan çıkan pis suların u-

mumi sıhhati ihlal edeceği, bu mah- TRABZONDA : 
zurlar izale edilmediği takdirde ha-
mamlann behemehal kapatılması IA- Ü 
zım geleceği hakkında hükiımet dok Kazazedelerden ÇÜ 
toru İbrahim Alp tarafından bir ra- ' 
por hazırlanmış ve ait olduğu maka- Daha Öldü 
ma verilmiştir. 

MANISADA: 

Yeni Telefon Açlldı 

Trabzon, (TAN) - Kışı burada ge
çirdikten sonra Kelkite dönerlerken 
Ziganada 200 metre derinlikteki u -
çuruma yuvarlanan otobüs yolcula -
rından üçü daha hastanede ölmüş -
tür. Aralarında otobüs sahibi Tufan 

Manisa, (TAN) - Şehrimizle Ba- da vardır. Kaza kurbanlarının sa -

AKSARAYDA: 

Zelzele 
Felaketzede
lerine Yardım 
Konya, Aksa rayı (TAN) - Memur 

lar, muhtelif teşekküller mensupla
rı tacirler ve davetli Halk, Halke -, 
vinde kaymakam vekili Tahsin Uluç 
ayın iştirakile toplanmışlar, Orta A
nadolu zelzele felaketzedelerine yar
dım için bir komisyon teşkil etmiş
lerdir. O gün vukubulan teberrüat 
bin lirayı geçmiştir. Memurlar, ma 
aşlanndan yüzde iki nisbetinde te -
bcrrüa tta bulunacaklardır. 

Yeni Halkevi Yapıhyor 
Konya Aksarayı (TAN) - Yeni 

Halkevi binasının ternelatma resmi, 
halktan kalabalık bir kütlenin huzu
rile yapılmıştıt. İlk taşı kaymakam 
vekili koymuştur. 

ICIZILCAHAMAMDA : 

yecanlısı başladı. İaveçli Negrin ile Marşını çalmış, bu emad• Eskişehir 
Mülayim pehlivan ringe çıktılar. Bu istikametinden gelen 8 tayyare ıa -
iki pehlivan tam üç devre güreştiler. Ozerind 
B. k t hlik U azi tl ld M" yet alçaktan tehitler anıtı e ırço e ev yeero u. u-
layim buınını müteaddit defalar uçmuştur. Anıta, her taraftan ge • 
· gten .,.... d"" ··rd·· .. .. ·· d len çelenkler hürmetle konulmuş -rm qa6 & uşu u, uçuncu ev-

renin aonuna doğru bir defa daha tur. Bundan sonra erk&mhup Meh -
ringteıı düten Negrin tekrar yukan met Ali, IstikW Harbinin burada 
çıkmıya muvaffak olamadı. Halatla- geçen safba1annı anlabmftır. Bunu, 
ra uılı kaldı ve nihayet yere yıkıldı. diğer hatiplerin IÖZleri takip etmiş
Bu suretle hükmen mağlubiyetine tir. Bilhassa, 'Zskitehirden gelenler
karar verildi. den Cemalin sözleri, halkı heyecan

İklııcl ve en heyecanlısı Kara Ali Iandırmıştır. En sonra, Bozöyükten 
ile Amerikalı Şerman'm güreşi oldu. Mahmut bir nutuk söylemiş ve me -
Baştan aona kadar heyecanla takip rasim nihayet bulmuş, bando matem 
edildi. Kara Ali hasmını her halde havası çalarken kurbanlar kesilmiş
yenmek azmile hareket ediyor ve san tir. 
ki hiç korkmuyordu. Amerikalı bir- Misafirler, şehitliğe pek yakın o
çok tehlikeli vaziyetler atlattı, çevik· lan Akpınar köyüne götürülmüş, öğ
liği ve korkulu zamanlarda ringin ha le yemeği orada yenilmiştir. 

'4.iız ve Jiflerinizi 

RADYOLIN 
ile temizlerseniz ricudünüzü 

birçok hastalıklara kartı 
korumut olursunuz! 

Ağız, mikroplara karşı daima açık 
olan bir kapıdır. En büyük hastalık 
mikropları bu kapıdan girer, ağzın 
içinde yerleşir ve çoğalarak vücude 
yayılır. Çürük, balhmsız bir tek dişin 
üstünde milyonlarca mikrop barına
bileceğine göre tehlikenin büyüklü
ğü kolaylıkla anlaşılabilir. 

Bu açık kapıya: 

RADYOLIN latlanna iltica etmesi sayesinde mağ- ---=============-====== 
Iubiyetten kurtuldu. Uç devre devam hukuk gibi mikrop öldürücü hassası % 100 lstanbul Asliye beşinci 
eden bu gu··reş, hep Kara Alinin hl- k olan bir nöbetçi dikmelisiniz. mahkemesinden: Nail vekili avu at 
kimiyeti altında cereyan etti, fakat Necmüssakip tarafından Bt>yoğlun -
netice beraberlikte bitti. da Perapalas arkasında Fresko ha • 

nında 10 No., lu dairede mukim A
cıman aleyhine ikame olunan alacak 
davasından dolayı tebliğ edQmek 
üzere müddeialeyhin mahalline gön 

RADYOLIN mikroplan öldür
mekle beraber ditleri beyazlatır, 

dit etlerini sağlamlaştırır, 

atız kokusunu keser. 

ZAYi - 1310 yılında Ali Nazima
nm "Mektebi Edep" Rüştiye okulun
dan aldığım tahsil vesikasını zayi et
miı olduğumu ilan eylerim. 

No. 27 Kejork Naşit Utücü. 

Ev Kadmları 1 

lıkesir arasındaki telefon hattı ko - yısı yeni ölenlerle otuz sekize çık • 
nu§ln8ya açılmı§tır. mı§tır. 

Kwlcahamamda Çocuk Esirgeme Kuruma tarafından yoksul çocukla
ra yemek verilmektedir. 

derilen dava arzuhali sureti kendi -
sinin gösterilen adresten çıkarak bir 
semti meçhule gittiği ve gittiği yeri 
bilen de bulunmadığı meşruhatile bi
J{ı tebliğ iade edilmiş ve sebkeden ta
lep veçhile hakkında ilinen teblipt 
ifasına ve tahkikatın 28/Mayu/938 
tarihine müsadif Cumartesi günü sa
at 10 da icrasına karar verilerek bu 
baptaki davetiye varakası mahkeme 
divanhanesine talik kılınmış oldu
ğundan müddeialeyh Acıman'ın bu
gün ve saatte mahkemede bizzat ha
zır bulunması veya vekiletnameyi 
haiz bir vekil göndermem aksi tak
dirde kanuni muamele ifa edileceği 
malumu olmak üzere keyfiyet U. M. 
K. nun 141, 142 ci maddeleri muci
bince ilAn olunur. 

Blliyor musunuz Tilrk evlerinin en 
son moduı nedir! Kavanoz, kavanos 
Nfel ve fişe, tlte prup dolu kiler sa
hibi olmak. Tevekkeli atalarımız "kl
lersi:a: ev, tatsız yuva,, dememişler. 

(Ulusal Ekonomi ve Artırma Kuru· 
ma) 

- Şüpheli bir tip. Hiç sebepsiz ikide bir gelir. Her 
gittiği yerde aklından zoru olduğunu söyler, her şeyi 
görür, her teYe başını sokar, her şeyi öğrenmiye ça
lışır. Eğer onu görürseniz, benim yoluma çıkmasın, 
onu öldürmiye karar verdim, söyleyiniz. 

Bu haberden hepimiz sarsılmıştık. Albay P ye kam 
pın üstünden lki keşif tayyaresinin uçtuğunu 

haber verdik. 
- Düşman tayyareleri mi? dedL 
- Evet. 
- Benim ild saat evvel duyduğum tayyareler 

olacak. 
Albay, dağlar cenup tarafını kapadığı içıin tay 

yareleri görememişti. P tayyareleri göremediğine 
memnun oldu. Çünkü tayyarelerin de onlan görme
diğine delildi. Birkaç dalf ilta sonra pek yakından bir 
tayyare filosunun gürültülerini işittik. 

- Bunlar acaba bizimkiler mi?. 
Fqist kampı istikametinden geliyorlardı. Birkaç 

saniye merakla bekledik, bu dağın zirvesinden tay
yarelerin bizden uzaklaştıklarını gördük. Bunlar üç 
motörlü, beş tane bomba tayyaresiydi, beşi yanyana 
bir ok şeklinde uçuyorlardı. Bunların epeyce yükse
ğinde dört tane takip tayyaresi vardı, dördü de üç 
motörlü, siyah, Alman tayyareleriydi. Hiç şüphesiz 
düşman hattına mensuptular. Tayyareler yavaş ya· 
vaş, emniyetle, haşmetle ilerliyorlardı. On beş maki
ne, göğün mavi kubbesinde dalgalanıyor, aksi sada
lar yapıyordu. 

Albay dört bir tarafa bajınyordu: 
- Yere yatınız. Rahat durunuz. Hiç kimse kımıl

damasın. 

Tayyarelerin kampa doğru gittikleri görülüyordu. 
Ben Franco de Rosa nın cesur askerleri, bütün kamp
takiler için titriyordum. Bütün bunlann. mükem
mel tetki1'tlandınlmalanna ralmen tayyarelere kar 
fi, ll'ernandonun bana ıösterdiii mef8 aopuından bq 
ka mukavemet lliJAhlan JC>ktu. Tayya12ler, bizim o
vadaki su hazinelerine ,,tlıpr yaklatmaz, aa&a dön-
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diller, yavaş yavaş, katt hareketlerle üzerlmlze gel
diler. Su borularının geçtiği yolu takip ediyorlardı. 
(biz bunun tepesinde idik). Biz yüzükoyun yere yat
tık, tüfeklerimiz altımızda idi, bu sebeple maden pa
nltılannı görmelerine imkAn yoktu. Biz böylece bek
ledik. Tayyareler, emniyette olduklannı, kuvvetleri
nin, kudretlerinin hiç bir şekilde tehlikeye maruz ol 
madıjını anlamış görünüyorlardı. Büyük bir emni
yetle yaklaştılar. Ölüm piyankoau fimdi hangimize çı 
kacaktı?. Artık tamamile üstümüzde uçuyorlardı. 

Biz nefeslerimizi bile tuttuk., Yattığım yerden Al
bay P. nin ayağa kalktığını ve kendini toprağın üs
tüne attığını gördüm. Birdenbire altımızdaki dağ çat 
lıyacakmış gibi sarsıldı. Etrafımızda toprak yığınları 
ve kesü bir duman yükseldi. Bunu yüksek, kunı bir 
infilak takip etti. Bundan sonra kısa fasılalı patla
malar, patlayıcı dalgalann rüzgarları kulaklanmıza 
ve açık ağzımıza doldu. Vücudümde bir sıcaklık ve 
alnımda bir yaşlık duydum. Motörler üzerimizde hi 
1i vızıldayordu. Bir daire yapıyor, dönüyor, tekrar ü
zerimize geliyorlardı. İkinci bir bomba hücumu bi
rincisini takip etti. Aşağıdan yaralı katırlann böğiir
melerini duyduk. Her tayyare fasılasız dört beş bom 
ba birden atıyor, bir hamlede yirmi bomba diifüyor
du. Toprağın altında, etrafımız dumanla sanlı, ku
laklanmız sağır olmu§tu. Uç motörlü bet tayyarenin 
tekrar üzerimize geldiğini gördüm. Makineleri, ke
miklerimizin içinde aksediyordu. Herkes: 

- Bu artık heplmlzin sonudur .. diyordu. Bizi ket-

fettiler, ve sonuna kadar hepimizi mahva karar ver
diler. Ölümümüzü be~ernekten başka yapacak bir 
teY yoktu. Tozla dumandan gözgözü görmüyordu .. 
Yaklaştıklarını ancak seslerinden anlıyorduk. Alnı
mın üstündeki yaılığın kan olduğunu anladım, bu ka 
mn yanında bana ait olmıyan beyin parçalan vardı. 
ben acı duymadığım için, bunların bana ait olmadık
larım anlıyordum. Tayyareler bir daha geri geldiler. 
Yanımda Albay P. nin dimdik durduğunu gördüm. 
Onun da alnı kanlar içinde idi. Aşağıda katırlar bir 
teviye böğürüyorlardı. Albay yüksek sesle bağırdı: 

- Arkadaşlar .. Tayyare hücumuna karşı koyacak 
makineli tüfeklerimiz yoktur. Başımız üstünde dola
şan ölüme karşı silAhlanmız yoktur. Fakat memle • 
ketimizin Cümhuriyetine feda edecek şeyimiz var
dır. Bunun için canlarımızı feda edebiliriz. Asker
ler ... Topçular ... Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü 
toplan hazırlayınız. 

Herkes vazifesi başına koştu. Albay kumanda ver 
di: 

- Acele ediniz. 
Biz de ayala kalktık. Bodln enternasyonali oku

maya baıladı. Diğer bir grup milli martı okuyorlardı. 
Uç motörlQ tayyareler bafllJ1ız üstünde uçuyordu. Gö 
tün mavi kubbesi bir daha dalgalandı, tekrar bomba 
Iar düştü. Sierra infilalder altında sarsıldı. Toz ve du 
man arasında Bodin'in ayağa kalkt\ğını ve tekrar 
düştüğünü gördüm. Albay dağlan inleten bir aeale 
bağırdı: 

- Y qasın İspanyanın halkı... Yap.sın İspanya ..• 
Tayyarelerin bir daha üzerimize dönmelerini bek· 

ledik. Hepimiz daha ölmemiştik, hepimizi temizlemek 
için bir daha döneceklerine emindik. Fakat, belki de 
mühimmatlan tükendiği için olacak, bir daha dönme 
diler. Biz yaralıların yardımına koştuk. İlk gördüğü
müz manzara, dehtet verici bir manzaraydı. 

Toprak üzerinde kan tebahhür ediyordu. Yirmi ilç 
katır ve at parça parça olmUJtu. San, kırmızı çizgili 
bir yılan sanldığı ağaçta, bir IAstik gibi donup kal
mıştı. Bizim taburdan Bodin'in bacağı yaralanmış, 
iki asker ölmüştü. Askerlerden altı yaralı vardı. 

Bunlardan birisi kampa nakledilirken öldü. 

Telefon hi1A ifliyordu. Kampa telefon ederek sedi 
ye ve asker istedik. Sonra Albay telefonu aldı, ku
manda heyetile konuştu. Ahizeyi elinden bırakır bı
rakmaz, hiddetle }?ize döndü: 

- Hücuma uğradıtımızı, ve mbdafaasız olduğumu 

zu ölreniyorlar da, hAll ateş etmemize izin vermiyor 
lar. 

Bataryanın süratle mevkiini değiştirmek zaruriy

di. Fakat vakit kaybetmek istememekle beraber, ka

ranlık olmasını beklemeğe mecburduk. Bu sırada hA
Ii yaşıyan Vicente yanıma geldi, bütün canlılığı ile 
korkusunu protestolarla yenmeye çalışıyordu: 

- Bir insandan bunu istemiye hakları olduğunu ba 

na söylemeyiniz. Bizden harpte hayatlarımızı feda et
neyi istiyebillrler. Ali. Bu i§i ilk yapacak adam be

nim. Dilfmamn ikinci defa bizi burada bulması için 
bekletmiye mecbur etmek, hücuma uğradığımız hal

de müdafaa etmemek, bunu hiç kimseden istiyemez

ler. Toplar yine müdafaaya geçmediler? ~nkü Har

biye Veklletinde Frankoya yardım edenler var. Yolu 

muz üstüne çıkan her haine ateı etmek hakkımız ve 
kuvvetimiz yok mudur? 

(Devamı var) 
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General Fese, Şamile 
Derin Bir Kin Besliyordu 
- 1starrbulda, Padişah.. Ahol

toda, Şamil.-
Diyorlardı. 

Şamil, yenilmez bir azim ve ira -
de ile çalışarak, hakikaten bir hü
kümdar mevkiı elde etmekle be
raber, Aholkoda mütevazi bir ha
Yat geçiriyordu. Naiplerin, halk
tan toplıyarak gönderdiği varidat 
tan, kendi nefsi için bir tek para 
bile kabul etmiyor; Gimrideki bağ 
lanndan ve tarlalarından gelen kü 
çük varidat ile geçiniyordu. 

O tarihte, aile efradı henüz ka
labalık değildi. Yanında validesi, 
hemşireleri, iki zevcesi ve iki oğ
lu bulunuyordu. (1) Bunlar da 
Şamilin sade ve mütevazi haya
tına iştirak ediyordu. Dağlar hü
kümdarının küçük sarayında, en 
küçük bir gurur, maddi varlığa 
dayanan en ehemmiyetsiz bir ben 
lik bile hissedilmiyordu. 

Şamil; bir taraftan bu teşkilat 
işlerile uğraşırken, diğer taraftan 
da mücadeleye fasıla vermiyor
du. Yaptığı işleri, Çarlığın casus
lanndan saklayabilmek için hiç 
bir yabancının kendi mıntakasına 
girmesine müsaade etmiyor. Teş
kilatını ikmal edinceye kadar Çar 
lığı oyalayabilmek için de, Cenubi 
bağıstanda, Gürcistan hudutlann
da, mütemadiyen nümayişler ya
parak, küçük küçük çete harpleri 
ile devam ediyordu. 

ARTIK, MOHIM 
HADiSATA oomtU.-

Maamafih Çarlık, Şamilin ha' 
zırlıklarını haber alriiakta 

gecikmemişti. Knfkn tndasu"1faF 
kumandanının ikamet ettiği (Tif
lis) şehrinden başlıyarak (Peters
burg) saraylarına kadar, bir telaş 
haşgöstermiştl. 

Daiııtana ıeler eden Çar 
orJr.au ne/erlerinden biri 

Diye, Şamile haber göndermiş-
lerdi. 

General Fese Demirhan Şura

dan hareket ettiği gündenberi Şa
mil uyanık bulunuyor; bu küçük 
orduyu daimi bir tarassut altında 
bulunduruyor .. Neticeyi, o da iyi
ce tahmin ediyordu. 

Şamil, köyleri tahrip ettirme
mek, ve General Fesenin ateşini 
kendi üzerine çekmek için; Onso
kullulara: 

- Ruslan, silahla 1i:arşılamayı
nız. Hatta, bir itilaf yapmıya çalı-
§lnIZ. 

Diye, cevap gönderdl 
Onsokullular, yamlmamışlardı. 

Birkaç gün sonra Fesenin kuvvet
leri, avulun karşısına dayanmış
lardı. 

Köylüler, Şamilden aldıklan e
mir mucibince hareket etmişler; 
ihtiyarlannı, General Fesenin ya
nına göndererek itaate hazır olduk 
larını bildirmişlerdi. 

ederek iyi bir pusu noktasına çe
.1<ılmek istemişti. 

Fakat Şamilin bu köye girdiğini 
gören Rus casusları, oraya pek ya 
kın olan Botlih yaylasına koş

muşlar; binbaşı Tubinevsky'ye va
ziyeti haber vermişlerdi. 

Cesur ve işgüzar bir adam o
lan Binbaşı, gecenin karanlığından 
istifade ederek sessizce köyü mu
hasara etmiş; bütün yolları sım~n
kı kapayarak toplan da köyün ü
zerine çevirmiştı. 

Şamil; muhaaara edildiğini an
lar anlamaz derhal planını değiş
tirmiş; bütün Rus kuvvetlerini bu 
raya çekerek, General Feseye bu
rada bir darbe indirmek istemiş

~ ti... Fakat böyle miıhim bir hare-
kete, maiyetindeki yüz kişi kafi 
gelebilecek miydi? .. 

Şamil, bu ciheti düşünmeye lü
zum bile görmı>den, derhal müsa
demeye girişm;~ti. 

Köylüerden bazıları, bu müsa
demeden ürkerek avulu terketmek 
istemişlerdi. Şamil buna katiyen 
müsaade etmemiş.. köylülerin ih
tiyarlarını toplıyarak: 

- Kadınlarmızı ve çocuklarını
zı ateşten masun olan yerlere yer 
leştiriniz. İsterseniz, siz de onlarla 
beraber birer tarafa çekiliniz ... 
Köyden çıkmak, yok. Buna kim te 
şebbüs ederse, sırtının orta yeri
ne kurşunu yiyecektir. 

Demişti. 

Köylüler; bu kati ifade karşısın
da, birer köşeye sinmişlerdi. Şa
mil de, rahat rahat müsademeye 
<fevam etmi§ti. 

(l>e1Jamı "°") 

ZİRAAT: 

Yeni Toprak 
Mahsulleri Ofisi 
için Hazırlık 
Toprak mahsulleri ofisinin umu -

mi müdürlüğüne tayin edilecek olan 
uyuşturucu maddeler inhisarı mü -
dürü Hamza Osman şehrimize gel -
miştir. Toprak mahsulleri ofisinin 
teşkili için hazırlanan layiha bugün
lerde Millet Meclisine verilerek müs 
taceliyet kararile kanun haline konu 
lacaktır. Yeni ofisin, Ankaradaki 
merkezine bağlı olarak İstanbul, lz-

mir, Mersin ve lüzum görülecek di

ğer ihraç limanlarımızda birer şu -

besi bulunacaktır. Toprak mahsulle
rinin standardına fazla ehemmiyet 
verildiği için bu gibi mahsullerin 
kıymetlendirilmesi ve cihan piyasa
larında iyi birer mevki temin ede -
bilmeleri için tedbirler alınacaktır. 

Trakyada Mahsul iyidir 
Trakyanın muhtelif mıntakaların -

dan gelen haberlere göre bu sene
ekiliş vaziyeti iyi olduğu gibi son ni

san yağmurlarının ekinlere çok fay

da verdiği, her tarafta mahsulün gö

rünüşü feyizli olacağına dair ümit -

leri kuvvetlendirdiği anlaşılmakta -
dır. 

SANAYİ: 

Yeni Kurulacak 
;rabrikalarımız 

Tatbike başlanmış olan yeni beş 
senelik sanayi programının esasla -
rına göre yurdumuzda sekiz muhte
lif fabrikanın kurulması için hazır -
hklara başlanmak üzeredir. Bu fab
rikalar şunlardır: Seramik, azot asi
di, çelik ve boru, kimyevi fosfatlı 
gübrelerden süper fosfat, süllürik a
sidi, çimento, sut kostik. 

Bu fabrikalardan başka kağıt, su
ni ipek ve mensucat fabrikaları için 
ham madde .,.)'9C8k bir çok tesisat 
vücude getirilecektir. 

Hükumet merkezi; başkuman
dan Baron Rossen'i ihmalkarlıkla 
itham ederek, derhal harekete ge
çilmesi için emir vermişti. Baron 
Rossen de, ayni emri, General Fe 
seye tebliğ etmişti. 

Avaristan üzerine bir sefer ya
l>arak General Kuluk müfrezesi
nin uğradığı felaketin intikamını 
almayı ne zamandanberi arzu e
den General Fese, bu emri büyük 
bir memnuniyetle kabul ederek 
derhal hazırlığa girişmişti. Tıpkı 
o da, General Kuluk gibi, ordu
tıun güzide erfadından 4899 piyade 
343 kazak süvari seçmiş .. Bu kuv
'l/ete, en mahir topçu efradından 
lllürekkep 18 dağ topu ile 4 havan 
topu da ilave etmişti. 

Çarlığın mağrur Genrali, diğer 
ökyleri de böyle kolaylıkla itaate 
getireceğini zannederek - beyhu
de yere asker telef etmemek için -
derhal bir itilaf akdetmişti. Ve 
Rus ordusundan kaçan mültecile
rin iadesini istemişti. 

ELMA KABUGUNDAN iLAÇ 

Şamile karşı kalbinde derin bir 
ltin ve gayz besliycn General Fe
le, büyük bir iş göreceğine kati
)"eıı emin ve mutmain olarak, 1837 
le?esi Mayıs ayının başında, (De
?tıırhan Şura) dan hareket ederek, 
.\.varistana girdi. Ve doğruca Hon
~a giderek orasını, harekata mer 
eı yapmak istedi. 

d./~.var. Hanlarının eski saraylan, 
G l'1n bır uçurumun kenannda idi. 

eneral Fese, derhal bu sarayı 
lrı .. 
li Ustahkem bir kale haline getirdi. 

er tarafına toplar yerleştirildi. 
i .:au hazırlıklar süratle yapıldığı 
;•n, çarçabuk bitti. O zaman Ge
r:~al .. Fese, buraya muhafız ola
l dort bölük askerle fazla top
tı&rını ve ağırlıklarını bıraktı. Ya
' ına Yalnız altı top aldı. Haziran 
tu~ın beşinci günü, şimale doğ-

:rlemiye başladı. 
t neral Fese, son derecede ke-
t~ h~reket etmiş; planını maiye
t· dekı zabitlere bile söylememiş-
a~~t~al~uki. onun plaru gayet ba
lrıed Nıtekım, daha harekete geç
k fen evvel, bunu Onsokullular 
eş etmişler: 

ıe; ~u kuvvet herhalde bizim ü
se rnıze gelecektir. Şayet gelir
~reket edelim?. 

U) - ccı.~ 1 h!Un ..,..m l aflesl) hakkında. maa 
ce lhutassaı izahat W!l'tıe~ 

(Evvelce de arzetmiştik ki; Çar 
ordusunda, askere çok fena mua
mele ediliyordu. Onun için efrat 
şuraya buraya kaçıyor; bazıları da 
Dağıstan köylerine gelerek oralar
da saklanıyordu.) 

General Fese, buradaki işini ko 

laylıkla bitirmiş, köylülerden bir 

kaç kişiyi de rehine olarak aldık
tan sonra, şimdi de Şamilin sabık 
İmamlık merkezi olan Aşiltaya 
giderek orayı da itaat altına al
mak.. olmadığı takdirde tamami
le yakıp yıkmak için Onsokuldan 
harket etmişti. Fakat tam hareket 
anında, mühim bir haber gelmiş
ti. 

Bu habere nazaran Generalin 
Beti yaylası istikametine gön
derdiği kol, Şamıl ile karşılaşmıştı. 
General Fese, fena halde telaş et
mişti.Çünkü,binbaşı Tubinevski'nin 
kumandasinda bulunan bu müfre
ze, bir piyade taburu, bir Kazak 
bölüğü, 3 dağ topu ile - Şamile düş 

man olan - Gazi Komuh hanlan
nın Rus kuvvetlerine yardımcı o
larak verdikleri 300 kadar başıbo
zuktan ibaretti. Hiç şüphesiz ki Şa 
mil, bu müfrezenin üzerine yük
lenirse, bunlan berbat ve perişan 
edecekti... Halbuki, - General Fe
senin zan ve tahmini hilafına ola
rak - Şamil, çok fena bir vaziye
te girmişti. 

Küçük bir nümayiş ile Ruslan 
kendi üzerine çekmek istiyen Şa
mil, yanına yüz kadar asker alarak 
Tiletl köyüne gelmif.. Oradan, düş 
manın vaziyetini yakından taraSsut 

Elmayı lezzetle ve afiyetle ye
dikten sonra kabuklarını ve orta
sında yenilemiyecelt yerini, ister
seniz, attınrsın1z. Fakat bilmelisi
niz ki bunlardan değerli ilaç çıkar~ 

Midesinde Elma bulunan kimse 
ölmez, diye eski bir söz vardır. 
Bunun tamam tamam gerçek oldu 
ğu şimdiye kadar isbat edileme
miştir ama. elmanın türUi türlü 
derde deva olduğu pek eskiden be 
ri bilinir. Gıdalanmızın arasında 
madenlerin ve vitaminlerin ehem
miyetle lüzumu anlaşıldığındanbe
ri elmanın değeri pek artmıştır. 

Bir elma parçasını ateşte yaka
rak suyunu buhara çevirip havaya 
gönderdikten, şekerini yine havaya 
uçurduktan sonra kalan külünde 
kimyan bir analiz yapılırsa, bu
nun it:inde: Potas, sud. silis, man
yezi. demir oksidi, albümin klor 
,.e fosfor asidi bulunur. ' 

Vakti1e, Kıdalarımızdaki maden 
ler hakkında yazdığım yazılardan 
bu madenlerin sadece adlan bile 
hatırınızda kaldıyııa elmanın ne ka 
dar değerli bir yemiş olduğunu an
lanıınız. 

Elmanın vitaminlerine gelince 
A vitamininden 12 - 36, B vitami: 
ninden 2 • 5 C. vitamininden 3 • 
6 ölçü '\'Brdır. Bunlar da elmaya 
ayrıca bir kıymet verirler. 
Yemişler arasında elma bOtnn 

yıl içinde en uzun zaman buluna
bilirse de, bulunamadığı mevsim 
ve yer olduR'undan hekimlerden ha 
zılan kabuklannı ve zamanında 
yenilemiyen icerisini saklayıp ku
rutarak onlardan ilaç yapmayı dü
şünmüşler. 

Vakıa, elmanın hasHlannı sakla 
yıp biitiin yıl onlardan istifade et
mek için bir yol daha vardır: El
ma şarabı, alkolil pek az, gazoz ıi· 
bi keyifle icilir bir içkidir. Bunu 
her yerde bilmezler ve mevsimin
de yenilemiyen elmalan çürüterek 
atarlarsa da, elma şarabı içmiş o
lanlar onun zevkini bilirler. Fa
kat elma şarabı içildilrten sonra, 
-dairi elma aldi midede pek ça-

bUk sirke asidine döner, bu da el· 
ma şarabının değerini pek çok dü
şürür. 

Halbuki elmanın kabuklarile or· 
tasında bu mahzur olmadıktan baş 
ka, elmanın yenilen kısmında bu· 
lunan ve ona büyiik değer veren 
maddelerin hepsi kabuğunda daha 
büyük mikdarda bulunur. Vitamin 
ler de kabuğun i<'indekinden beş 
misli fazladır. Hele koyu kırmızı 
kabuklu Amaııya elmHı olursa bu-

nun kabuğu vitamin bakımından ye 
şil kabuklu ekşi elmadan daha zenıtin 

olur. Bir de elmanın orta yerinde, 
yenilen kısmında bulunamıyan a
sit gallotanik vardır ki bu da bir 
kuvvet ilacı gibi tesir eder. 

Kabuklardaki vitaminler mesele 
si mühim olduğundan. elma kabu
ğu kuruyunca vitaminlerin ne ola 
cağını da tetkik etmişler: Kabuk 
kuruduiu vakit bir yıl sonunda vi
taminler yan :varn·a ka:vboluvor
larsa da, ~ltı ay ici~de ta~am kalı 
yorlar ... Zaten altı aya kadar da 
elmanın tazesi yetişir. 

Elma kabuğundan ve elmanın or 
tasından yapılan ili<', bunlar kuru
tulduktan sonra i:vice dövülerek 
toz haline getirilip. bundan bir çor 
ha kaşığı büyük bir çay fincanı do 
lusu uyun içinde içilir. 

Bu ilaç en iyi, idrar yolundan 
gelen kumlar üzerine tesir eder. Za 
ten elma şanbı içilen memleket
lerde kum hastalığı bulunmadıfına 
eskidenberi dikkat edilmişti. Bun
dan başka bazı romatizma sancıla 
rına, nereden geldiji bilinmiyen 
bel ağr1lanna, bir de sonbahara 
ermiş bayanlann sinirlerine iyi 
geldiği de rörillmüştür. 

Şimdilik bu ilacı evde yapmanı· 
:n tavsiye etmiyorum. Ancak ya
nn, öbür gün akıllı bir eezaeı, 
meseli epikarpin diye (elma -
nın kabuğuna ilim dilinde epi
karp derler) silslii kağıtlara sanl
mış şişeler içerisinde, suya kansın 
ca ga7.0z gibi köpüren bir ilaç çıka 
rırsa bunun, içini başkalannın ye 
diği, elmalann kabuklanndan ya 
pıldıfun hatınnıza getirirsiniz. 

•••••••••••••••• 
GÜNLÜK 
PiYASA 

ZlrHt BınkHı buidıylırındın 112 
bin kllo yumupk klloıu 15,27,5 ku· 
ruftın ve 30 bin kllo aert 11,20 ku • 
ruttın Htılmıttır. TOccır mılı olı· 

rık 60 bin kllo sert 4·15 çavdarlı 5,38 
kuruıtan 30 bin kllo yumu11k 5,24· 
5,35 kuruttın verllmlttlr. 

* Ş1rk mılı ince lılenmlı 31057 ki· 
loluk bir pıı-tl yıpık klloıu 60,34,5 
kuruıtın ve ıynl mıntıkının yıpık 
larındın 5491 kiloluk bir pırtı ki· 
lotıu 59,18 ve diller 2263 kiloluk bir 
p1rtl 55,21 kuruıtın 11tılmıftır. 

* Samıun ırpılarındın 100 bin ki· 
t loluk bir parti ile 60 bin kiloluk An· 
f tılyı arpası 4,15 kuruftın ve dokHn 

1 
bin kiloluk muhtellf mıntıkalar • 
dan gelen ırpal1r 4, 17,5·4,26 kuruıı 
kadar Htılmıttır. Arpı talepler! ırt 

mııtır. Mal azalmaktıdır. i 
# Adapuarın b:az m11ırlarından 1 

çuvallı olarak Teklrdail teallml 15 
bin kilo 5, 15 kuruftan, ao bin kllo fop 
lıkele çuvallı 5,05 kuruıtan ve 45 bin : 
kilo ayni prtlarlı kiloıu 5105 ku • ı 
ru,ıan Htılmııtır. 

•••••••••••••••••••••••••• 
BURDURDA: 

İÇ PİYASALAR: 

Son Günlerde 
Tiftik piyasası 
Hayli Gevşedi 
Yeni tiftik kırkımı dolayısile iç 

piyasalarda fiyatlar düşmeye başla
mıştır. Bundan dolayı şehrimiz pi
yasasında gevşeklik devam etmek
tedir. Piyasamıza getirilmiş deri ma
lı tiftiklerden 144 balya kilosu yet,. 
miş kuruştan ve Eskişehirin oğlak 
tütiklerinden 27 balya kilosu 127,5 
kuruştan satılmıştır. Borsaya ayrı -
ca 101 balya ayni fiyat ve ayni cins 
maldan kaydedilmiştir. 

Suriye Koyunlarının 
Yapakları 

Suriyeden cenup vilayetlerimize 

ithal olunan koyunların buralarda 

kırkılmakta olması dolayısile bu mm 

takaların yapağı miktarı artmakta-

dır. Bu artış piyasalanmıza tesirden 
geri kalmamıştır. Suriyeden yapak 

ithali için kilo başına 25 kuruş güm
rük resmi verilmek lazımgeldiği hal 

de koyun ithali suretile kırkılan ya

paklar gümrüksüz olarak yurdumu -

za girmiş oluyor demektir. Esasen 

yapak mahsulümüzün tamamını ih

raç veya sarf etmek zorluklan karşı 

sında yapak miktarını stoklaştıra -
cak olan bu vaziyet karşısında tüc

carlarımız endişeye düşmüşlerdir: 

Gülyağcılığı 
Gitdikçe 
Sönüyor 

. Tabiatile müstahsilin de yapakları 
Burdur, (TAN) - Mahrukat fı • fazla mal dolayısile fiyat düşkünlü

yatları çok yüksektir. Bu hal, Bur • ğüne uğrayacağı söyleniyor. 
durun başta gelen varidat memba -
!arından olan gülcülüğü ve gül yağ-

cılığını mühim surette mutazarrır 

etmiştir. Güllüklerini bozdurup yer

lerine başka şeyler diktirtmekte o -

lanların sayısı artmıştır. Bu gidişle, 

kalite itibarile çok iyi derece alan 

gül yağcılığımız birkaç sene sonra 

tarihe karışacaktır. Halk, gül yağ -
cılığımızm kurtarılmasını hükUmet
ten beldemektedlr. 

SANA Yl BIRLIGINDE : 

Sergi Yine Galatasarayda 
Aç alacak 

Yerli Mallar sergisinin bu seneyi

ne Galatasarayda açılmasına dair a

li.kadar Vekaletlerden müsaade emri 
gelmiştir. Bu hafta toplanacak olan 
Sanayi Birliği heyeti faaliyete geç
mek üzere bir komite seçecektir. Bu 
komite, birlik idare heyeti ile ticaret 
odası umumi katibi Cevat Düzenli ve 
sanayi müfettişi Danişten teşkil edi
lecektir. 

r 
B ORSA 

10 - 5 - 1938 

ÇEKLER 

Açılııt ıııcı,,.nq 

Parls 29,2275 28.2275 
New-York 0,790079 0.790079 
MilAno 15,0150 15.0150 
Brüksel 4,8950. 4.6950 
Atina 88,7480 86.7460 
Cenevre 3.4583 3.4563 
Sofya 83,5725 63.5725 
Amsterdam 1,4267 1.4267 

Praı 22,6875 22.6875 
Modrid 12.6985 12.6985 
Berlin 1,9663 1.9663 
Vareova 4,1857 4.1857 
Buda peşte 3,9880 3.9880 
Bilkreı 106,19 106.19 
Belgrad 34,525 34.525 
Yok ohama 2,725 2.725 
Stokholm 3,07H 3.07H 
Londra 830,- 630.-
Moskova 23,8625 23.8625 

PARALAR 

Alııl 

l'rank 
Dolar 

Liret ~ .. 
Belcik• rr. i 
Drahmi .§ 
tmçre rr. li 

ı. 

c.ev. 

l PloriD 
ICroD Çek 

Mark c 
Zloti al 

'ti 

Peneo f 
Le7 c8 

Dinar 
ICroa bftıo 

\.,, ) 

DIŞ TİCARET: 

Amerika ile 
Hususi Takas 
Yapılacak "' 
Amerika ile aramızda yapılacak 

yeni ticaret anlapn~ müzakerel!R 
iyi bir safhaya girmiştir. Ankaradan 
gelen haberler Amerika ile yapıla -
cak işler için müsait tesirler uyan
dırmış ve iyi işler yapılacağı ümit
lerini kuvvetlendirmiştir. Hususi ta
kas yoluyla yapılacak işler arasında 
bilhassa av derileri, yapak ve tiftik
lerin, fındık ve kuru meyvalarm ü
zerinde durulmaktadır. Av derilerin
den muhtelif ellerde toplanabilecek 
olan miktar 60-65 bin kadar tilki, 
70- 80 bin kadar tavşan ve az mik
tarda diğer deriler bulunmaktadır. 

Tavşan derilerinden her gün borsa
ya kaydedilen satışlarına nazaran 
stok azalmaktadır. Fiyatlar dahi 
mahdut bir derecede yani tanesi 17 
-17,10 kuruş arasında durmuştur. 

Sansarların satışları düşük bir fiyat
la yapılmaktadır. Çifti 40 liradan 
fazlaya satılan deriler ancak 21-23 
lira arasında verilmektedir. Kunduz 
lar ise 1115 - 1400 kuruş arasında 
satılmıştır. 

Klirin9 Ticareti için 
Yeni Bir Esas 

Kendilerile kliring anlaşması yap 

tığımız memleketlerden gelecek mal 
ların fop veya sü kıymetleri ara -

sındaki farkların ne suretle ödenme

si lazım geleceğini tespit için Anka

rada bir hususi komisyon toplanmış

tı. Ticaret odasından öğrendiğimize 

göre bu komisyon mesaisini bitirmiş 
tir. Verilen kararda mukavelelerinde 
aksine sarahat olmıyan memleketler 
le yapılacak ticari mübadelelerden 

· doğan kiliring tediyelerinde sif esa
sının kabulü muvafık olacağı kabul 
edilmiştir. Komisyonun bu kararı a
lakadar makamlara bildirilmiştir. 

Tarla Meselesinden 
Cinayet 

Bartın, (TAN) - Epçiler köyünde, 
bir tarla meselesinden kavga eden 
Ali Aygörmez, Ali Kalafatı bıçakla 
öldürmüştür. 

Ev Kadınları! 
Bütün doktorların birleştikleri ha. 

kikat şudur: Reçel ve şurup en iyi 
sağlık ve kuvvet ilacıdır. (Ulusal E
konomi ve Artırma Kurumu) 



ıo=========================================================== TAN 

aşvekilimize Belgradda ı y A -R o ı M 
k iyi kabul gösteriliyor ,

1
, :a·~~:~:~~.ı.y~~~~\~7~ 

(Başı 1 incide) Stoyadinoviç'in nutku sadık dostluk hislerine tercüman o -

1 

d ·· l 1 k ti · lerl a9ağıdadır: tarafına Bayan Celal Bayan, Prens Bay Stoyadinoviç, aşağıdaki nut- larak bu an a guze mem e e nız- Lira K. 

! Pol'ün refikaları Altes Ruayal Pren- ku söylemiştir: de bulunduğumdan dolayı duydu -
ses Olga ise sağ tarafına Başvekil Ce- Bay Başkan, ğum derin sevinci söylemeye lüzum 
lal Bayarı ve sol tarafına Dr. Rüştü Aziz ve güzide misafirim Türkiye yoktur. 
Arası almış bulunuyorlardı. Cümhuriyeti Başvekili ile Hariciye Bay Başkan, 

1803 915 
49 50 

2 150 

Evvelki yekOn ı 

latanbul gazete bayileri ve r 
mUvenllerl ı 

ÜıkUdar 48 inci okul 8. 2 ı 

Rumen Milli 
Bayramı 
Kutlandı 
Dünkü Rumen milli bayramı Ha

liçte Konstanca adlı Rumen denizal
tı gemileri yatak gemisinde verilen 
bir çayla kutlandı. Bu tören tabii bir 
cereyanla çok neşeli bir Balkanlılık 
bayramı, bilhassa Türk ve Rumen 
denizcilerinin bir kardeşlik toplantı 
sı şeklini aldı. Balkan usulü bir ho
ra oynamak için geniş bir halka ku-

Yemekten sonra, salona geçildiği Vekilini bugün Yugoslavyanın hükıl- Hemen hemen beş sene oluyor ki, 
vakit, Prens Pol, tekrar Başvekili- hükumetlerimiz memleketlerinin • met merkezinde büyük bir memnu- ' 

talebcıl ı rulduğu zaman bütün Balkanlılar ay 
1 00 Beyofjlu 17 inci okul 3 Un· ı 1 

ni heyecanla harekete geldiler. Bun ml·z ve Harı'cı·y~ Vekilimizle uzun · 1 mutlak azimlerine tercüman olarak, - nıyet e selamlamakla şeref duyuyo-
müddet görüşmü~tür. rum. bugünkü samimi münasebetlerimi -

cU aınıf talebeleri ı ı 
ı ı dan sonra her millet kendi milli dans 

Ziyafetten sonra Türk heyeti mü- zin mukaddimesi olan Türk - Yu- ı Hl56 95 Kraliyet hükumeti ve Yugoslav 
1 

zeleri ziyaret etmiştir. milleti, bu ziyaretle kendilerine bah goslav dostluk devresini resmen te- 1 

YekOn 

* 
1 lannı oynadı . Yalovada Balkan Ba
sın Kurumuna verilen suvarede Türk 

Saat 17,30 da Yugoslavya Başve- tt"ğ" · ft d 1 · t k yit eyliyen dostluk muahedesini im- 1 Kızılay EmlnönU ıubeıl, Kırtehlr 
şc ı ınız şere en o ayı sıze eşe - za ettiler. Mesut hadiselerle dolu o-

kili ve Hariciye Nazın Ekselans Sto- kür eder. Onların namlarına size 
1 

fellketzedelerl için 948 llra para top 
yadinoviç, Bnşvekilimize ziyaretini i- lan bu maziye bir göz atacak olur - .' lamııtır. Bu arada 170 llra çarşı et· 

ade ederek kendisi ile bir müddet şamimi surette hoş geldiniz derim. sak, memleketimizin mukareneti sa- 1 nafları tarafından verllmlştlr. Rami 
Belgradı ve Yugoslavyayı ziyareti- hasında gidilen yolun ne kadar bü- · Kızılay tı.ıbeıl de 39 ııra toplamıştır. 

mülakatta bulunduktan sonra vekil- niz, yalnız memleketlerimiz arasında ~.--- ~~öiö'!"!~~~~~.-~-·-~~--..·--.-~·-~ı 
ıerı·mı·z niyabet meclisi azalarını saat b" yük ve milletlerimizin ateşli aşkı sa- - --

mevcut samimi münasebetlerin ır 
16,15 te ziyaret etmişlerdir. yesinde başarılan eserin ne kadar 

bürhanı değil, fakat bizi alakadar c- güzel olduğunun müşahedesile ifti -
Beıgrat 10 (Hususi SU tte 'd den bütün meseleler hakkında fay-' re gı en har hisleri duymaktan kendimizi a-

arkadaşımızdan) - Altes Ruvayal dalı bir fikir teatisine de vesiledir. 
lamayız. 

naip prens Paul, bugün saat 12,30 da Bu ziyaret ayni zamanda Balkan an-
Beyaz Sarayda Türkiye Cümhuriye- tantının, memleketlerimizi dost ve S ulh ve mü•alemet yolu 
ti Başvekili Ekselans Celru Bayarı komşu Rumanya ve Yunanistan kral Milletler, bizim milletlerimiz gibi 

Devlet 
Sermayesinin 
Kontrolü 

(Başı 1 incid'\-' 
dare meclisi reislerinden terekküp e
decektir. 

ve Hnriciye Vekili Ekselans doktor lıklarına bağlıyan bu kıymetli enter- böyle bir mukaddes idealle hareket 
Rüştü Arası kabul buyurmuşlar ve nasyonal teşekkiilün yapıcı ve sulh- ederlerse barış ve ahenk yolu zanne
bu münasebetle Ekselans Celal Ba- çü zihniyetinin yeni bir tezahürüdür. dilebileceğinden daha az çetin olur 
yara Beyaz Kartal nişanının büyük Türk - Yugoslav dostluğu bugün Bu hususta en güzel misale malik bu 

B ık 1 b ? M'll tl · · · Başvekalete bağlı bir umumi mu-salibini vermişlerdir. a an antantı çinde ir anane ve lunmuyor muyuz. ı e erımızın 

ler bu sahada geri kalmışlardı. Zey
bek oyniyan tek bir Türk çıkmamış
tı. Dün akşam kahraman bahriyeli
lerimiz yüzümüzü ağarttılar. Teğ -
men Mithat ve Muzaffer Yaman zey
bek oynadılar ve çok alkışlandılar. 

Yüzbaşı Kemal ve Necati, Bayan 
Nedret ile beraber laz oyununda çok 
muvaffak oldular. Kazaskada Teğ -
men Muzaffer kendini gösterdi. Çü
te telli, Teğmen Mithat ve Teğmen 
Bicustun tarafından umumi bir Bal 
kan oyunu mertebesine yükseltildi. 
Bu oyun Rumen gemısının neşeli 

doktoru yüzbaşı İtsu Juan•ı coştur
du. Bir Türk ve iki Rumen denizcisi 
arasında neşeli bir çütetelli aldı, yü 
rüdü. 

1 k ı ld kl d t rakabe heyeti kurulacaktır. Bu ka-Z iyalette hazır bulunanlar meme et erimizin tesanüt hislerin- şayanı takdir kurucusu o u arı os Törende, yukarıda isimleri geçen 
d ld ğ h A • • t k'l d · · d nunun hükümlerine tabi teşekküller, Belgrat, 10 (Hususi surette giden e o u u gibi ükumetlerimizin ka- !uğun remzını eş ı e en ve ıçın e İ 

ellerinde bulunan teşebbflsleri husu- deniz subaylarımızdan başka, stan 
arkadaşımızdan) _ Bugün saat 13 rarlarında da müemmen bir mevkii Türk - Yugoslav dostluğu tam in -

l vardır. kişnfını bulan Balkan Antantı, bu si hukuk kanunlarına göre idare e- bul deniz komutanı yarbay Mahmut, 
te, Altes Ruvayal naip Prens Pau , d ·1 k c 1·1 B Milli topraklar dahilinde vahdetle- yekpare kütle buna misal değil mi- 1 me ve hükmi şahsiyeti haiz bu- Aydın Reis komutanı binbaşı Cev-
Türkiye Başvekili B. e a ayar şe- lunmak üzere kurulacak mahdut me 
refine Beyaz Sarayda büyük bir öğle rini bulmuş olan milletlerimiz, bu- dir? det, Gür komutanı binbaşı Bürha -

. suliyetli müesseselere devre mecbur-
ziyafeti vermiştir. gün, ayni politika, ayni sulh ve aynı Memleketlerimizin diğer Balkan neddin, birinci makine sübayı yüz -

· ı· t t 1 · b" A .. f"kl 1 y · durlar. Kurulacak müesseseler hükü-Bu vaziyette, Majeste valde kra- genış ve rea ıs en ernasyona ış ır- ntantı mutte ı erimize, unanıs- başı Necati ve Şeref, ikinci İnönü ko 
liçe Man·, Altes ruvayal naip Prens liği zihniyetine malik bulunmakta- tan ve Romanya ile teşriki mesai ey- metin teklifi ve umumi heyetin ka- t .. b M 

1
• b ' . . 

·ı l' · mu anı yuz aşı az um, ırıncı· ma-
Paul, Altes ruvayal Prenses Olga, dır. Bütün komşularımızla olan dos- lemcsi ve onları biribirlerine bağla- rarı e ımıtet veya anonim şirket ha-

l 1. · 1 b·ı · l B t kd' d h' d kine subayı Namık, Fahir ve diğer Türkiye Cümhuriyeti Başvekili Ek- tane münasebet erimiz, enternasyo- dığınıı şüphe olmıyan dostluğa tabi mı a a 1 ır er. u a ır e ısse ar-
selans Celal Bayar ve refikası, Yu- nal muahedclerdcn çıkan garantileri olarak komşularımızla münasebat !arın Türk olması, hisse senetlerinin birçok Türk ve ecnebi misafirler ha
goslavya Başvekili ve Hariciye Nazı- takviye etmekte ve Avrupanın bu idame etmek suretile takip ettikle - nama muharrer bulunması şarttır. zır bulunmuştur. Konstanca gemisi 
rı Ekselans Stoyadinoviç ve refikası, kısmında nizamın idamesini temin ri müşterek siyaset, milletlerimize Sermayesinin en az yarısı bu kanu- komutanı binbaşı Jutaş ve yine Ha -
Türkiye Hariciye Vekili Ekselans eylemektedir. sulhün ve refah duygusunun temi - na tabi teşekküllere ait bulunan şir- liçte tamirde bulunan Delsino deni-
Doktor Rüştü Arruı, münakalat nazı- l.tikbale tam bir emniyetle nini istihdaf eden ayni ideal sevkile ketlerin murakabesi bu kanun hü- zaltı gemisi komutanı binbaşı Kor-

bahr. d t b " ktü t' 1 kümlerine tabidir. rı B. Spaho, harbiye ve ıye na- bakı, e, en mesu ve en ° Je ne ıce e- nilyo ve Rumen konsoloshanesi er-
zırı general Mariç ve refikası, me - Mı'lletlerı"mı·z, kendı" emnı·yctlerı· ri verecektir. Kendi azası arasında Umumi murakabe heyeti reisi ve 

kanı ve iki geminin siıbaylarile be -
busan meclisi reisi B. Çiriç ve refi- hissi ile mütehar.rik olarak ve istik- mütemadiyen artan bir tesanüdü te- azası ile bürosunda çalı~nların ve 
kası, Türkiyenin Belgrat elçisi B. A- hallerine tam bir emniyetle bakarak, min etmekle ber.a~er .. onlara diğer teşekküllerle kurdukları müessesele- raber misafirlerini çok samimiyetle 
1i Haydar Aktay ve refikası, saray gayretlerinin büyük bir kısmını re- devletlerle de en ıyı munasebat idame rin idare meclisi veya idare komite ağırlamışlardır. 
nazırı B . Antiç1 Belgı:at belediye mec fahlarını ' arhrmıya ve devamlı ser- etmek i~anını veren Küç~~ A~ • reisi nzası, umumi müdürleri, mua- Geç vakite kadar pek neşeli bir va 
lisi reisi B. Iliç, Bayan Refi Bayar, vetlerini fazlalaştırmıya tahsis ede- tantın barız vasıflarından hın de ış- vinleri ve diğer bütün memur ve müs kit geçirilmiş ve müttefik milletin 
Yugoslavya erkanıharbiye reisi gc- bilmektedir. te budur. Böyle berrak bir hava i - tahdemleri hariçte hiçbir işle meş- milli bayramı kardeşçe kutlanmış-
neral Nediç, majeste kralın başya - Bu derece güzel ve bu derece mi- çinde milletlerimiz istikbali ancak gul olamazlar. Ancak bu teşekkülle- tır. 
veri general Oristiç, saray mareşali safirperver memleketinizde yaptı- emniyetle derpiş edebilir. rin umumi müdürlerile muavinleri Dün sabah, Rumen baş konsolosha 
B . Çolakantiç, hariciye nazır muavi- ğım son seyahati·m esnasında, Reı·sı·- Güzel memle~etinizde kısa ikame ve birinci derecedeki imza saliıhiye-

k V İ nesinde bir kabul resmi yapılmış. 
ni B. Andrii, Tür iye Hariciye e- ·· h ··k h.k 1 tim esnasında, Yugoslav milletinin tini haiz memurları cra vekilleri he-
kfıl . l dl kt- 1 . d B C cum urun enerJı ve a im önder i- ti k ·1 b vali, vilayet erkanı, konsolos hazır 

etı gene re or enn en . e- ği ve ekselansınızın riyaset ettiği kiyasetli bir hükumetin iyi idaresi ye ararı e u kanun hükümlerine 
vat Açıkalın, Yugoslavyanın Anka - · sayesinde milli servetı" artıracak e - tiıbi diğer bir teşekkül idare meclı'sı·n bulunmuşlardır. Merasimde Türk ve hükumetin münevver idaresi altında 
ra elçisi B. Acemoviç ve refikası, Türk milletinin ne derece muhteşem serler elde etmeye muvaffak oldu - de aza olabilirler. Rumen milli marşları çalınmış, kap 
Majeste kraliçenin başyaveri albay neticelere varmış olduğunu görmek ğunu görmek fırsatını buldum. Ke- Sümerbank, Etibank, Türkiye Cünı tan Foçyano tarafından bir nutuk 
Pogaçnig, Türkiye Başvekili hususi fırsatını elde ettim. Yine 0 zaman, za Yugoslav milletini Türk milleti- huriyeti Ziraat Bankası ve Deniz- söylenmiştir. Kaptan Foçyano nut-
kalem direktörü B. Baki Sedes ve re b ğl d tl gu- k d b k k 1 Türk milletinin Yugoslavya milleti- ne a ıyan os u n ne a ar sa- an anun arile devlet ziraat işlet- kunda Tiirk ve Rumen dostluk mi.i-
fikası, Türkiye Hariciye Vekaleti hu d 1 k mimi ve derin olduğunu müşahede meleri kurumu kanunundaki hük' u- m 

• .. .. B R fik A . ne karşı ne derece ost u hisleri bes nasebetlerinden ve arada mevcut 
susı kalem direktoru · e mır etmek sevincine de nail oldum. lerden bu kanuna muhalif olanlar 
Kocamaz, Anadolu Ajansı genel di- lediğini ve sulhe ve Balkan iş birliği- .. birlik ve knrdeşlik bağlarından hah 

ne ne derece teşne olduğunu da çok Ekseiansınız, memleketimize yap- mulgadır. Bu teşekküller ile müesse-
rektörü B. Muvaffak Menemencioğ - iyi hissettim. tıkları son seyahatin intıbalarını bu- selerin salahiyetli idare ve murakabe setmiş, çok alkışlanmıştır. Nutuk -
lu, saray damdonörlerinden Bayan rada çok dostane bir üade ile temin uzuvlan neşri tarihinden itibaren bir tan sonra, Atatürkün, Majeste Ru -
H i B Lo · T'"rkiye Yugoslavya ve Yugoslav milleti 

ac ç ve ayan zanıç, u - etmek lutfunda bulundular. Emin o- sene içinde bu kanun hükümlerine men kralının ve ailesinin ve Balkan 
nin Belgrat elçiliği müsteşarı B. bu hadisede, milletlerimizin ayni he- .. t k'l 1 B 

defleri gütmekte olduklarının başka lunuz ki, büti.in Türkiye, dost mem- gore eş ı o unnr. u kanunun ncş- devletleri reislerinin şereflerine ka-
Şcfkati Istincli, Türkiye ataşemilite- leketin mümtaz devlet adamının bu ri tarihinden itibaren bir sene içinde deh kaldırılmıştır. 

' ri yüzbaşı Ziya lnal, Yugoslavya Ha- bir hürhanını daha müşahade etmek- k k" k 
riciye Nazırı hususi kalem direktö- tedir. O hedefler ki, bunların başarıl- ziyareti hatırasını hala canlı olarak yt u ar ı teşe küllerin sermayesinin ı Rumen milli bayramı münasebeti 

·ıı ı muhafaza etmektedir ve size göste- amamı kendilerine ait olan siı"ketle-
rü, Beyaz Saray başmuhafızı albay masına mı et erimiz, bütün Balkan · b · le sabahleyin Taksim kilisesinde bir 

·ıı tl · · rilen kabul, Türkiyenin Yugoslavya- rı u kanun hükümlerine intılak et-
Kruçnak, Türkiye Başvekilinin ya- mı e erının menfaati lehine, diğer ı· · ruhanı· ayin yapılmıştır A · d R 

ya karşı duyduğu hislerin hakiki ve ırmıye mecburdurlar. · yın e u 
veri ve Yugoslavya kral sarayı nö- müttefik memleketlerle tam anlaşma t ı·d· İ b 1 

d · • samimi bir ifadesinden başka bir şey Sümerbank ve ona bag~lı mu··ess"'se- manya me ropo ı ı, stan u valisi, betçi yaveri hazır bulunmuştur. halin c samımı surette çnlışmakta- ,~ 
d değildir. ler hariç olmak üzere diğer tesekkül Fransız, Yugoslav, Çekoslovak, Yu -

Valide Kraliçenin neulinde ır. K d h" · y ı k l j ' p ı Kadehimi, Türkiye Reisicümhuru a e ımı ugos avya ra ı ma es- ve müesseselere karşı bu kanunun nan ve o onya konsolosları ile eş-
Belgrat, 10 (Hususi surette giden Eksela· ns Kem· al Atatürkün şerefı"ne, te ikinci Piyerin şerefine, naip Altes . t . d·-· , leri de hazır bulunmuşlardır. 

arkadaşunızdan) - Majeste valde Ruayal Prens Pol'ün ve Rejans mec- mcrıye e gır ıgı tarihten evvel akte-
k 1. M aziz dostum Başvekil, sizin sıhhatini- dilmiş t hh"tl ·1 d ğ Jd" R d ki • ra ıçe ari ve Altes ruvayal Pren- lisi azası ekselfınsların şıhhatine dost aa u ere şamı e i ır. umanya a mera.sım 

01 b ze, Bayan Bayarın sıhhatine, dos- Kanu · t ih" d b 
ses ga, ugün saat 12,45 te Tür - ve müttefik asil Yugoslavya milleti- n neşrı ar ın en mute er- Bükreş, 10 (A.A.) _ Bu'·tu··n Ru _ 
k . B k'l" · tum B. Rüştü Arasın sıhhatine ve dir ıye aşve ı ının refikası Bayan Ce- nin itila ve refahına kaldırır. Sizin • 
)a· ı Bayar'ı ve Tu' rkiyenı·n Belgrat el dost ve müttefik Türkiye Cümhuri- "===== ===========:::::o manya bugün şevk ve heyecan için-ve nazik Bayan Stoyadinoviçin şahsi -
çisinin refiknsı Bayan Haydar Ok _ yetinin terakki ve tealisine kaldırı- sandetl . . . müzesinde İtnlyan portre sergisini de milli bayramını kutlamıştır. Bu 
tay'ı kabul etmişlerdir. yorum. erme ıçerım. gezmiştir. münasebetle hükumet merkezinde 

Celal Bavarın nutku Türk gazetecilerine ziya/et büyük bir geçit resmi yapılmış ve 
Du··n ak k' • I t " Belgrad. 10 - B. Celal Bayar, k 1 d h"'k. • şam ı zıya e B ı d 10 (H • ra . yanın a u umet azası ve dip Türkiye Başvekili Celal Bayar a- c gra ' ususı surette giden yarın Oplenatz•a gidecek ve kahra-

Belgrat, 10 (Hususi surette gı"den k uk arkadacımızdan) B k"l B c l "l lomatlar olduğu halde, bu geçit res pğıda i nut la cevap vermiştir: :o' - aşve ı · e a man kral Aleksandrın mezan önün-
arkadaşımızdan) - Başvekil ve Ha- k Bayarın zı"yaretı' ·· b t"l B ı minde bulunmuştur. Geçit resmine Bay Baş an, munase e 1 e e - de eğilecektir. 
riciye Nazırı B. Milan Stoyadinoviç, Büyük bir belagatle tercüman ol- gradda bulunan Türk gazetecileri bu G eski muharipler ve gençlik askeri 
ve refikası, bu akşam B. Celal Bayar duğunuz fevkalfıde dostluk hislerin- gün öğleden sonra Avala ajansını zi- azetelerin hararetli ne,riyatı teşkilatı mensuplan da iştirak eyle. 
ve refikası şerefine kral muhafız ala den dolayı derin minnettarlığımı ar- yaret etmişlerdir. Türk gazetecileri Belgrat, 10 (Hususi surette giden miştir. 
yı subayları mahfelinde büyük bir zi- zetmeme müsaade buyurunuz. genel direktör B. Yuvanoviç tarafın- arkadaşımızdan) - Bütün sabah Belgrad, 10 (A.A.) - Avala Ajan 
yafet vermiş ve bu ziyafeti bir kon- Hakkımızda lutfen ibzal eylediği dan karşılnnmış ve şereflerine bir gazeteleri, B. CellU Bayarın Belgra- sı bildiriyor: 
ser takip eylemiştir. geniş misafir~erverlikten dolayı kral çay ziyafeti verilmiştir. da muvasalatına ve huduttan itiba - Gazetele , Rumanyanın milli bay-

Bu ziyafette, Türk heyeti azasın- lık hükumetine, mümtaz şefinin şah Türk gazetecileri Avala ajansında ren payitahta kndar her tarafta halk ramı münasebetile, Rumanya hak _ 
dan başka , mebusan meclisi reisi, bü- sına da teşekkür etmek ve bize gös- bir müddet kalarak ajans arkadaşla- tarafından Türk Başvekiline yapılan kında hararetli makaleler yazmak _ 
tün hükumet azaları, Türkiyenin Bel tcrdiği bütün dostluk nişanelerinden n ne görüşmi.işler, bilanare tesisatı muazzam sempati tezahürlerine ge- tadır. 
grad elçisi, Rumanya ve Yunanistan dolayı da asil Yugoslavya milletine ve bilhassa ajansın radyo istasyonu- niş sayfalar tahsis etmektedir. Gaze- Samoprava diyor ki: 
elçileri, Yugoslavyanın Ankara elçi- şükranlarımızı bildirmek benim için nu gezmişlerdir. teler, Bclgrat istasyonundaki kabul "Rumanya yeni bir kuvvet ve ha-
sı, Türkiye elçiliği yüksek memurla çok zevkli bir vazifedir. Asil Yugos- Belgrad, 10 (Hususi surette giden merasimini anlatırken iki hükumet yatiyet kaynağı, dostlarına mutlak 
rı, Anadolu ajansı genel direktörü, lav milletinin misafirperver toprak- arkadaşımızdan) - Kral niyabet reisinin musafahalannın hassaten sa bir itimat telkin eder. Biz, Ruman
Türk gazetecileri, Hariciye Nezareti larında bizi kabulde gösterdiği sa - meclisi azalan B. Stankoviç, ve Per mimi mahiyetini bilhassa tebarüz yanın dostu idik. Dostuyuz ve dostu 
yı.iksek memurları, generaller, bir- mimiyetten dolayı derin bir heyecan · b ·· B k 

0 
ettir mektedir. k l ğ vıç ugun aşve il B. Celal Bayarı a aca ız.,. 

çok mebuslar, Avala ajansı direktö- duyduk. kabul etmişlerdir. .. ..... .. 
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(B A Ş M A K A L E D E N M A B A 1) 

Taptığımız 
Putlar 

(Başı 1 incide) 
İstanbul adliye binası işi ; içinde 

dönüp dolaştığımız çıkmaz yollarıfı 
berbatlığını bir şimşek gibi aydınla· 
tıyor. 

lstanbıJ1 Geçen ikincikanunda 
müddeiumumisi gazetecilere şu söı· 
leri söyledi: "Şubatın ortasında es1'1 

hapisanenin yıkılmasını JllÜnakass· 
ya koyacağız. Yıkılma başlamadıır. 
size eski hapisane binasını gezdirt' 
ceğim.,, 

Böyle bir davet şubatta da, mart· 
ta da gelmedi. Mayıs oldu, hala biz! 
yıkılacak hapisaneyi görmeğe çağı' 
ran yok. Işi araştırdık. Meğer yılt· 
ma için bir bedel tahmin edilmi} 
"Bu bedelden aşağı kim yapar?" di· 
ye bir azaltma açılmış. Biri çıkmıŞ. 
yüzde yirmi azaltmış. Vakit ve zıı: 

manmda ihale yapılmamış. En i)1 

fiyat veren müteahhit, fena bir kıJ' 
mara giriştiğine ve bu fiyatla yıkJJ19 
işini yapamıyacağına karar vermi~ 
caymış. Bunun üzerine yeni bir ıı· 
zaltma açılmış. Bu defa tahmin edi· 
len fiyattan ancak yüzde iki kırall 
bir müteahhit bulunabilmiş. Bu te1'· 
lif "layık bir had" sayılmamış. H 
mükemmel bir çıkmaza girmiş. 

Işin içinde hazine zarar etmesifl 
diye endişe mevzuu olan para nihll' 
yet 1000, 2000 lira içindedir. Fakııt 
diğer taraftan adliyenin yapılması 
için bütün bir sene kayboluyor. BIJ' 
günkü yer, yangından kaçıp birkaç 
ay için sığınılmış muvakkat bir kÖ' 

şedir. Burada bir hakimin selametle 
düşünmesi, hükiim vermesi, iş çıkar· 

ması imkansızdır. Darlık ve karışıJ<· 
lık içinde adalet ölçülerinden acı f C' 

dakarlıkları göze almak lazım geli· 
yor. Bunun hasıl edeceği zararı mad· 
di bakımdan milyonlnrla ölçmek iJıl' 

kansızdır. 

Işte idnri makinemize inkılap rıı· 

hunun ve aklının halB hakim oııı· 
maması, hala eskiden kalan bir ıs· 

kım korkunç putlara tapmamız, bÖ)" 
le her işimizi geriye bırakıyor, eJl 
kıymetli enerjilerimizi YHtuyor, ''11; 
caba bin lira ucuza yapılabilir mi? 
endişesile milyonluk kıymetleri yo~ 
ediyor. 

Adliye binası işi ancak bir misal· 
dir. ldari hayat içinde zaman ve C' 

nerji öldüren, vatandaşlara ıztırsf 
saçan yavaşlığın, menfiliğin hergilfl 
görülen binlerce misalinden ancıV 
biridir. 

Garibi şu ki bu işlerin hiç bir SUÇ°' 

lusu bulunamaz. Yegane suçlu, meJl' 
fi mukavemetler yaratan eski sis 
temdir. 

Ahmet Emin Y ALMAN 

ine bolu 
Süvarisi 
Mahkum Oldu 
İzmir, 10 <Tan muhabirinden) / 

Birçok vatandaşların ölmesi ve kil{ 

bolması ile neticelenen, batan İnebC' 
lu faciası davası bugün nihayet bı.11 

du. Ve ağır ceza mahkemesi kara 
rını verdi. Batan İnebolu vapuru sif 
varisi Mehmet Ali kaptan dokuz il{ 

on gün hapse, Denizyolları işletıtl 

idaresi de iki bin lira tazminata ınst 
kum oldu. · 

B. Ruzveltin Cenubi 

Amerika Seyahati 
Vaşington, 10 (A.A.) - Salahii 

tar hamafil, B. Rooseveltin cenııt 
Amerikaya bir seyahat icra etmesi 
nin harici siyasetteki vaziyetin irı1'1' 
şafına tabi olduğunu beyan etJJ'le~ 
tedir. Amerika Reisicümhuru, l{sli 
forniyaya gitmek, sonra Meksika c 
hillerinde balık avlamak ve hattiı • 
liye kadar uzanmak arzusundadıf· 

Klüpler : 

Fenerbahçe Müessislerİ 
Toplanıyor 

Fcncrbahçe Spor klObfinden: 
KlübümOz müesslsleri alelllde ıctl,(. 

umumisi nizamnamenin ı2 nci madde< 
tevfikan 29 Mayıs 938 tarihine m<LcS 
pazar rOnü saat 10 da klüp merkezırıdt 

1 
ra kılınacağından mficssfs ll :r.anın yc, '1'11 
saaU mezktirda teşrifierf rica olunur· 

rü, Belgrad gazeteleri direktörleri ve En aziz dileği kardeş milletin sa- Belgrad, ı o _ B. Celal Bayar ve 
daha bir çok zevat hazır bulunmuş- adet ve refahını daima daha yüksek refikası, yanlarında B. Stoyadinoviç 
tur. - - görmek olan bütün Türk milletinin ve refkiası olduğu halde, Prens Paul 

' Öksürenlere ve : 
' göğüs nezlelerine ·KATRAN HAKKI EKREM 
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Çünkü ASPİRİN seneferdenberi 

her türlü soğukalgrnlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir il§c 

olduğunu isbat etmiştir, 

ASPİRİN in tesirinden emin of mak için 

lütfen ffi markasına dikkat Pdiniz. 

Muhammen bedeli 1300 lira olan 2000 litre haşarat öldürücü mayi 
27-5-1938 cuma günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası içindeki satınal
ma komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 97 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarflarını eksiltme 
günü saat on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satın alma komisyonu tarafm
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2710' 

*** "Klor Mağnezyum .. a Tenzilat 
"İksololit döşeme,, inşaatında kullanılan klor mağnezyum madde

sine, 20-5-1938 tarihinden itibaren inşaat maddelerine mahsus tarüenin 
birinci kısmına ithal edilmek suretile tem~Hit yapılmıştır. Fazla tafsi
lat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1390) (2709) 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - 51239 lira 15 kuruş bedeli keşifli Tahtaköprü, Melikanlı, ve A

lagöz banisi gümrük karakolları inşaatı 26. 4. 938 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Muvakkat te
minat 3842 lira 94 kuruş. 

2 - !hale 17. 5. 938 tarihine mü sadif salı günü saat 16 da G. Antep 
Nafia müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. 

3 - Keşif ve projelerle hususi ve eksiltme şartnamelerini görmek is
tiyenler G. Antep Nafia müdürlüğü ne müracaat edeceklerdir. 

4 - Isteklilerin elinde Nafia Vekaletince verilmiş müteahhitlik ve
sikası bulunması şarttır. 

5 - istekliler 2490 say ıh kanun un ikinci ve üçüncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ve muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mek
tuplarile birlikte kanunun tarüat ve şartnamedeki şeraite tamamen uy -
gun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektuplarını havi kapalı zarf 
ları ihale saatinden bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri ilan 
olunur. (2532) 

Türk Hava Kurumu'na Enspektör Muavinleri Ahnacak 
Türk Hava kurumu için 150 lira aylık ve seyahatlerde 5 lira yevmi

ye verilmek üzere imtihanla Enspektör muavinleri alınacaktır. Aranılan 
vasıflar şunlardır: 

A - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki vasıfları haiz olmak. 
B - Yaşı 35 ten yukarı olmamak 
C - Yüksek mektep mezunu olmak "Mülkiye ve Yüksek ticaret ve 

iktısat mektebi mezunları tercih edilir.,, 
Ç - Fili Askerliğini yap~ş olmak. 
D - Yapılacak tahkikat neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulun

ınak. 

istenilen vesikalar şunlardır: 
A - Nüfus cüzdanı veya tasdikli kopyası. 
B - Kendi el yazısiyle tercümeihal hülasası "Memuriyette bulunan 

lar için resmi vesikalar." 
C - Tahsil ve askerlik vesikasL 
Ç - Türkiyenin her tarafında yolculuğa mütehammil olduğuna ve has 

talıkh olmadığına dair tam teşekküllü hükumet hastanesinden alınacak 
fotoğraflı rapor. 

lrntihan programı: 
A. - Ticari hesap, faiz, iskonto, faizli cari hesaplar, 
B - Ticari usul defteri 
C - Hukuki bilgiler. 
Ç -Tahrir. 
lrntihan 20 Mayıs 938 tarihinde saat on beşte Ankarada Türk Hava 

I<ururnu Merkezinde, Istanbulda Izmirde Türk Hava Kurumu şubesinde 
Yazılı olarak yapılacaktır. 

Istek liler yukarıda yazılı vesikalar la birlikte bir dilekçe ile hemen 
~nkarada Türk Hava kurumu Başkanlığına müracaat etmelidir. (2526) 

r 
938 Modeli • 
KARYOLA 
ve İNGİLİZ, AMERİKAN, VİYANA 
sistemi ÇELİK SOMYELERİ bilhas

sa KROME, NİKELE ve muhtelif 
renklerde MADENİ MÖBLELER Fab 

rika salonlarında teşhir edilmiştir. 

Mallar sağlam ve metin, fiyatlar çok ucuzdur. 

H A L 1 L S E Z E R Karyola ve madeni eşya fabrikası 
lilSalkımsöğüt Demirkapı caddesi 7 Tel. 21632 •••••• 

Adeta Bir Mucize! 
Diye Bayan İnci İtiraf Etti. 

Bir hafta zarfında tamamen değittim. Şimdi on sene da

ha genç görünüyorum. Bütün arkadaslarım bevaz ve ner
min cildime gıpta ediyorlar. 

Bayan lnci'n~n tedavi 
görmeden evvelki h~ 

kiki fotoğrafı 

Yalnız 7 gün kadar, hu 
tecrübeyi yapınız. Siz 
de fa.yanı hayret hir 
ten temin ile daha 

genç görünmüt olur
sunuz. 

"Benim için hakikaten 
bir mucize oldu.,, diye 
Bayan Inci beyan ediyor: 
"Hafta zarfında bu derece 
şayanı hayret bir tarzda 
değişeceğimi zan ve ümit 
etmiyordum. Bütün arka
daşlarım dnha genç ve da
ha sehhar göründüğümü 

söylüyorlar. Cidden bu ca-

Bayan inci kullandı

ğı bütün güzellik le
vazımatmı arkada9la-

rına tavsiye ediyor. · 

Bayan lnci'nin güzel
lik levazımatı kullan

dıktan 7 gün aonraki 
hakiki fotoğrafı 

zip tenime gıpta etmekle 

beraber nasıl temin ettiği

mi de bilmek istiyorlar. 

Bu da gayet basittir. Cil

din hakiki unsuru olan 

Tokalon kremini kullanı

nız. Siz de benim gibi 
gençleşip cazip bir tente
min ediniz.,, 

~---·--------------------:, 
Bayanların Nazan Dikkatine : 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının bü

yük bir kıymeti vardır. Onlan bayiinize iade et
tiğinizde beheri için 5 kurut alacak, ayni zaman
da .kıymettar mükafatları bulunan T okalon mü
aabakasına istirak hakkmı veren bil' bilet t:AkdiTU 

edecektir. 

,------------------------!~ 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
En muannit öksürüklerle 

bronşit, astm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'f ilacı

dır. Göğüsleri zayıf olanla. 

ra vikaye edici tesiri ıaya· 

m dikkattir. 

Bütün eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbul .......................................... 1. 
HAZIMSIZLIK 

Hayatm ıcvkinden insanı malınım eder. 

Pertev Karbonat Komprimeleri 
Çok temiz bi - Ka.rbonattan ve roz ka.rbon&t almakta.ki müşkülat göz 

önünde tutula.ra.k yapılmıştır. 

••••••••- Her eczanede sa.trhr. •••••••••• 

Kimyager Muavini 
Anadolu Çimentoları 

Türk Anonim Şirketinden : 
Kartaldaki Çimento fabrika

mızda istihdam edilmek üzere 
askerliğini yapmış faal ve genç 
bir kimyager muavini alınacak
tır. Talip olanların vesikalarile 
birlikte sabahları fabrikaya mü

••••• racaatları. 
~ ................. ~ 

Zührevi ve cilt hastalık.lan 

>r Hayri O mer 
)ğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
ıtarşısmda No. 133 Telefon :4358f 

Sıhhatınız 

namına 

E NO •. "FrtJlt Sair;~-~ ... 
de Frult" ve "Meyva Tu .. 
zu" kellmelerl fabrika! 
markası o ı a r a k tescil 

edllmlftlr. ,. 

il ::-=== 

ENO'S "fruit Salt", bütün 
dünyada aıhhatın en latif ve en 
müessir yardımcısıdır. Hemen 
heryün kilçük rahatsızlıkların 
b~y_ük hast~Iıklar tevlit ettiği 
gorulmektedır. Bu kuçük rahat
ıızlıklann menşei, inkibu oldu
g-u bazen farkına bile vanlmaz. 
Muntazamen alındıtı takdirde, 
·ENO'S, tabii tedbirlerle dahili 
temizliti temin eder ve barsak
lan yakan ve zehirliyen zehir
leri giderir. Bugünden bir şişe 
ENO'S alınız. E.NO'S un hiçbir 
mümasil müstahzarla kabili kıyas 
olmadıtını hemen anlıyacakaınır. 
ENO'S, ııonderece teksif edil
miş bir toz olub, granüle şek
lindeki mümasil mültahzarlar-

dan daha kat'i bir 
tesir icra eder. Mu· 
k ay e 11 c de n sonra 
ENO'S almakdı inan 
edin~ 

'Jı bütün 

~· tal(lltlerını 
\ ., 

............ 1 .......................... -. 

KURU sfsTEM . . . .,. 
~~\ ~HT~t>ı4 _ 
~ LI!~D ~ 

Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirketi 
Fabrikasında 

KURU SiSTEMLE 
yapılan KELEBEK marka 

KONTR · PLAKLAR 
ts"llrpıınıa, çatlama, kabarma ve 1 
saire gibi hiçbir Arıza göstermez. 

Kontr-Plaklar bu gibi arızala
ra kartı garanti ile ıatılrr. 

KIZIL, KAVIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kontr ·plaklar atok olarak her zaman mevcuddur. 

Satış Yerleri : 
lstanbulda: ROŞTO MURAT OCLU, Mahmudpafa Kürkçü 

Han No. 28 - lSAK PlLAFlDIS, Galata, Mah
mudiye caddesi No. 21. 

Ankarada VEHBi KOÇ Ticarethanesi. 
lzmirde : KARL HORNFELD. 

İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRi lŞMAN. 
ŞABAN MAHMUD KöKNER. 

Samsunda : GöÇMEN OGLU KARDEŞLER. 
Umumi sahf yeri: lstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han 

• No. 3 YENİ KONTR - PLAK Ltd. Şirketi. Tel. 22401 • 

KOLINoskuJ~anımz. Le.z-
zetı hot, dıf-

a.ntiseptik leri inci gibi 
Dlf MACUNU parlatan Ko-

iiliı!LJ~~~:!:::..llliıı .............. 11 linos dünyada 
milyonlarca zevat seve seve kullanırlar. Tübün muhteviyab tek
sif edilmit olduğundan uzun müddet ihtiyacınızı temin eder. 

Büyük tübü 42 kuruştur. 

----------------------------~------------------------

~ ........................................... ı.. . 
CAFER Müshil Şekeri 

Tesiri kat't içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. •-•••-ıi 



u============::::-:==================::====== ır AN 

IBe§ ~l\e iÇin guya (garanti) edilen soğuk · hava dolapla!Jnın mıktan~~~ 
'çoğalırken, verilen teminatın hakiki kıymetini sezmelisiniz. Ticarette 
.epeyce uzun sayılan beş sene müddet zarfında birçok yeni vaziyetler 
'ıahadd üs edebilir ve verilen garantinin kıymetini sıfıra indirebilir. Bu 
takdirde, siz ı öksüz ı kalmış bir soğuım~ dolabına tasarruf elmiş bulu: 
,nursun uz. 

Halbuki FRIGIDAIRE'i 5eçerken, en mütekamil bir soğutma cihazı almış 
olacağınızdan maada, verilen ıeminaım sağlamlığını ve münakaşa gö- . 
ıürmez kıymetini dahi nasan itibara alınız. FlUGIDAIRE'inizle bera
ber, size pullu, imsalı ve hakiki bir kıymeti hais bir teminat şehadet· 
namesi verilir. Dolabınızın mihaniki kısmı beş senelik bir müddet zar
fında bozulursa, bu şehadetname, bu kısmın yeni bir mekanisma ile 
değişlin1eceğini kaliyelle tekeffül ~der. 

Bir soğuk hava dolabı alacağınız vakıt, size verilen teminatın hakiki 
kıymetini düşününüz. Teklif edilen tekmil teminatların metinlerini 
mukayese ediniz, ancak o vakii Frigidaire'i seçmekle emniyetli ve mu· 
hakkak ki elverişli bir muamele yaptığmısa kani olacaksuuz. 

BOURLA BiRADERLER IS TANBUL ·ANKARA 
1Z MIR 

.......................... 
İPEKLİ 
ŞiFON 
EŞARPLAR 

En büyük yaz modaııl 

hyet nngi• çeıit. 

Modern renklerde. 

BEYO~LUNDA 

KARLMAN 
PASAJl'nda 

ISTANBUL YOKÇOtER CIMIYOINDEN: 

VIROZA PATI 

NEDiR? 

ViROZA 
Kan çıbanları, el ve ayak 
parmaklarmın arumdakl 
kqıntılar, dolama. meme 

iltiUbı ve çatlaklar, fleg
monlar, yanıklar, trq ya
ralan, ergenlikler, ve kol-

tuk altı, çıbanları. 

EN ÇABUK YE EN 
EMiN BiR SURITTI 

TEDAVi EDER 

11 - 5 - 1938 === 

HASAN 
MEYVA ÖZÜ 

1$TAHSIZLIK - HAZIMSIZLIK • ŞiŞKiNLiK - EKŞiLiK • 
BULANTI • GAZ - SANCI - MiDE BOZUKLUCU - DILPAS.. 
LICI - BARSAK AT ALETi - iNKIBAZ - SARILIK - SAFRA • 

KARACICER - SIKINTI • SiNiR - HORLAMAK 
veo bütün mide ve barsak rahatsızlıklarında mutla-
ka Hasan Meyva Özü istimal ediniz. Mide için her ye
mekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve 

barsak hastalıkların-
da her sabah veya ge 
ec yatarken aç kar
nına 1 - 2 çorba ka
flğı yanm bardak su 
içinde köpürterek iç
melidir. 
HAŞAN MEYVE Ö
z-O meyvalardan ve 
meyvalann özlerin -
den yapılmış bir hari 
kai sanattir. Avrupa 
ve bilhusa İngiliz 
meyva tuzlarından 

daha yüksek olduğu 
katiyetle sabittir. Bu 
na rağmen Avrupa 
meyva özlerinden 
bq misli daha UCUZ· 

dur. 
HAŞAN MEYV A öztl' yalnız bir türlü olup şekersizdir ve 

çok köpürür. %5 • 40 • 60 • 100 kuruştur 

HASAN 
GAZOZ ÖZÜ 

LiMON - PORTAKAL - ÇiLEK - MANDALINA - ACAC 
ÇiLECi - ANANAS - FRENK OZOMO - SINALKO · 

ŞEFTALi - MUZ - KAYISI - ARMUD 
nevilerinde olup p!kerlidir. Ve meyvalann özlerinden yapılmıftır. BA
SAN MEYV A ÖZtl''nün bütün evsafına malik olmakla beraber mide ve 
barsak rahatsızlıklanna çok iyi gelir. 
Şampanya ve en.eefis gazozlar giblgayet lezzetli olup evlerde ve Av

rupada kazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebile kulla
nılır. İngiliz ve İtalyan şerbetlerine tamaınile benzer ve onlardan daha 
yüksek evsafa maliktir 

Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir 
mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mutlaka HASAN GAZOZ OztJ 

içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 

FOSFARSOL 
Glineı Gibi Yuvalara Sıhhat ve Saadet Verir. 

Bakınız. Bütün aile sıhhat ve neşe içinde. Bu milyonlar değen saade
tin esası; yemeklerden evvel içecekleri (FOSFARSOL) kan, i§tiha, kuv
vet şurubudur. 

FOSFARSOL. kanı tazeleyip kuvvetlendltir. İştihayı artınr ve vücu
de dinçlik, çalışkanlık verir. Zekayı, hafızayı yükseltir. Muannit inkı
bazlan geçirir.Sinirleri kuvvetlendirerek yatıştırır, uykusuzluğu, fena 
düfiinceleri giderir. İnsan makinesine liZJm olan bütün kalori ve enerji
yi vererek azim ve irade sahibi eder. Bilhassa ademi Jktidann en müessir 
ilAcıdır. Her eczanede bulunur . 

Yalnız 

bir 
• 

şışe 

NE 
1y1 EDER 

Ne nebati, ne kimyevi zehirli hiç bir madde yoktur. 

Her ffzanetle bulunur. 

Kocaell Vilayetinden : 
İzmit - Karayakuplu yolunun 5 X 986 - 10 X 726 kilometreleri al'8-

sında ihzar edilecek 3608 metre mikap taş Mayısın 16 ıncı Pazartesi gü
nü saat on bette ihall!' edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmllflur. Keşif bedeli "5023., lira 36 kuruştur İsteklllerin o gün zikre
dilen saatten bir saa~ evveline kadar teklif mektuplannı Ticaret Od•tı 
vesikası ve Viliyet Nafıa Müdürlüğünden alınmış fenni ehlivet vesikaSI 
ve 378 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya banka makblJ• 
ıu ile 2490 sayılı- ka~n~un 32 inci maddesindeki tarifat veçhile vtllyeı 
fnJkamma. şartmrıDe Jfeşif cetveli ve mukavelenamevt ~örmek tsttvenlr 

Sahibi ve- · umumi neşnyatJ idare 
eden: Ahmet Em.in YALMAN. Gaze. 
tecllik ve Neşriyat Tan i..lmtıet Şir
keti. Ba111chlJ yer TA:N Matbua 

Yüksek makamın tuc:Hkbıe iktiran etmif olan yeni nizamname mu
cibince (Hamallar Cemiyeti) CYOkçüler Cemiyeti} namile tefekkül et
mif ve bu suretle hamal kelimesi 1'ivedilmlf olduju ve bu cemiyete 
memap olanların yükçü namlle yacwlilmeaf 1lmnce1diii ilAn olunur. 

, ____ , ________ :,Fiil .. Villyet Nafıa..Müdürlü~ müracaatlan llzımdır Posta ile 1(611" 
1terileeek mektuplarda vulrua ıelnk teehhür kabul eıdtlmez. ..2485 .. 


